
 Предметом вивчення навчальної дисципліни є загальні питання з 

елементарної теорії музики, хорового співу, музичної літератури. 

 Міждисциплінарні зв’язки: педагогіка, психологія, основи вокалу, 

хор клас. 

 Програма навчальної дисципліни складається з таких змістових 

модулів: 

1. Співи та музична грамота. 

2. Музична література. 

1. Мета та  завдання навчальної дисципліни. 

 1.1. Метою викладання навчальної дисципліни «Співи і музична література» 

є забезпечення теоретичної підготовки студентів з основ музичної грамоти та 

залучення їх до музичної діяльності. 

   1.2. Основними завданнями вивчення дисципліни «Співи і музична 

література» є: 

- ознайомлення студентів з основами теорії музики і з музичними 

творами різних жанрів; 

- розвиток естетичних смаків, музичних здібностей студентів; 

- оволодіння необхідними знаннями, вміннями і навичками хорового   

  співу; 

- формування творчої активності студентів. 

1.3. Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти повинні 

 Знати: 

 - основи теорії музики; 

 - елементи музичної мови; 

 - музичні жанри; 

 - соціальну цінність української музики та її єдність зі світовою  

       музичною культурою; 

    - навички хорового співу. 

Вміти: 

- практично втілювати знання з нотної та музичної грамоти; 



- застосовувати вокально-хорові навички; 

- співати в хорі та індивідуально виконувати пісні; 

- сольфеджувати з нот і тактувати в розмірах; 

- керуватися вимогами музично-естетичних потреб. 

На вивчення навчальної дисципліни відводиться 54 години – 1,5 кредити 

ЄКТС. 

2. Інформаційний обсяг навчальної дисципліни 

Змістовий модуль 1. 

Тема 1. Музика як вид мистецтва. 

Тема 2. Загальна характеристика засобів музичної виразності.  

              Звуковисотність. 

Тема 3. Метроритм. Тривалості нот і пауз. Знаки продовження нотних  

    тривалостей. 

Тема 4. Тон, півтон. Знаки альтерації. 

Тема 5. Динаміка. Позначення динамічних відтінків. 

Тема 6. Темп як засіб музичної виразності. Основні темпові позначення. 

Тема 7. Поняття про інтервали. Ступенева та тонова величина інтервалів. 

Тема 8. Лад. Будова мажорного ладу. 

Тема 9. Мінорний лад. Різновиди мінору. 

Тема 10. Поняття про тональність. Паралельні та одноіменні тональності. 

Тема11. Форма музичного твору. Будова музичної мови. 

Змістовий модуль 2.  

Тема 12. Українська народна музика. Основні види музичного фольклору. 

Тема 13. Камерна музика. 

Тема 14. Хорове мистецтво. Співочі вміння та навички. 

Тема 15. Симфонічна музика. 

Тема 16. Оперне мистецтво. 

Тема 17. Балет. 

Тема 18. Музика для дітей у творах сучасних українських композиторів та  

       композиторів-класиків. 
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