
КИЇВСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ БОРИСА ГРІНЧЕНКА  

ФАХОВИЙ КОЛЕДЖ «УНІВЕРСУМ» 

 

Циклова комісія музики і хореографії  

 

ПРОГРАМА ЕКЗАМЕНУ 

 

НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 

«Елементарна теорія музики» 

 

Курс ІІ 

Спеціальність : 014 Середня освіта 

Предметна спеціалізація: 014.13 Середня освіта (Музичне мистецтво) 

Освітньо-кваліфікаційний рівень: молодший спеціаліст 

 

Екзамен відбудеться на платформі Google Meet. 

Форма проведення: письмова (відповідь на теоретичне питання та 

виконання практичних завдань).  

Критерії оцінювання: Кожне питання оцінюється у 12 балів. Підсумковий 

бал виводиться як середнє арифметичне із суми балів трьох запитань. 

Максимальна оцінка – 12 балів. 

Тривалість екзамену – 2 години. 

Тематика тестових завдань 

1. Музичний звук та його властивості. Звукоряд. Октавна система. 

Темперований стрій 

2. Нотний запис. Тривалість звуків та пауз. 

3. Ключі «Соль», «Фа», «До». Прийоми скорочення нотного запису. 

4. Метр. Акценти. Розмір. Ритм, види ритмів. 

5. Групування тривалостей у простих і складних розмірах. Темп. 

6. Лад. Мажорний та мінорний лади.  



7. Квінтове коло. Паралельні тональності. 

8. Семиступеневі діатонічні лади. Пентатоніка. 

9. Прості та складні інтервали. Обернення. Консонуючі та дисонуючі 

інтервали. 

10. Прості та складні інтервали. Енгармонізм інтервалів.  

11. Інтервали натуральних та гармонічних ладів. 

12. Характерні інтервали гармонічних ладів. 

13. Акорди. Види тризвуків. 

14. Головні та побічні тризвуки, їх розв’язання. 

15. Септакорди. Домінантсептакорд (D7). 

16. Септакорд другого ступеня (SII7). 

17. Ввідний септакорд (DVII7). Домінантовий нонакорд (D9). Побічні 

септакорди. 

18. Діатоніка та хроматика. Внутрішньоладова альтерація. 

19. Типи тональних співвідношень. 

20. Модуляція, відхилення, співставлення. 

21. Мелодія, види мелодичного руху. 

22. Музичний синтаксис. Кульмінація. Секвенція. 

23. Музична фактура. Партитура. Партія.  

24. Транспозиція.  

25. Мелізми. 

 

Практичні завдання 

1. Побудова різних видів гам (хроматична, три види мажору та мінору, 

семиступеневі діатонічні лади, пентатоніка). 

2. Побудова інтервалів (прості та складні інтервали, тритони, 

характерні інтервали) у тональності та від звуку. 

3. Побудова та розвʼязання D7 та його обернень у тональності та від 

звуку. 



4. Побудова та розвʼязання SII7, VII7 та їх обернень у тональності. 

5. Побудова акордових послідовностей у тональності. 

6. Визначення тональностей першого ступеня спорідненості. 

7. Транспонування мелодії на хроматичний півтон або заданий 

інтервал. 

8. Визначення тонової та ступеневої величини інтервалів. 
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