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Рецензія 
на збірку диктантів з сольфеджіо, складену викладачем музично-
теоретичних дисциплін кафедри теорії і методики музичної освіти 

Ходоровської Ірини Миколаївни 

Написання музичного диктанту - одна з найскладніших та 
найважливіших форм роботи з предмету «Сольфеджіо». Через це постає 
проблема підбору музичного матеріалу для диктантів. Існує чимало збірок 
диктантів з сольфеджіо. Більшість з них побудовано на матеріалі 
європейської, російської або сучасної музики. Інші ж побудовано на 
авторському матеріалі самих упорядників. 

Збірка, представлена на розгляд викладачем Ходоровською І.М., 
унікальна в своєму роді. її побудовано на матеріалі українського фольклору 
(різних за жанрами українських народних пісень, а також танцювальних 
награшів) та української класичної професійної музики (уривків з творів 
М.Лисенка, М.Леонтовича, В.Косенка, П.Козицького, А.Штогаренка тощо). 
Наведені приклади є зразками до написання одноголосних диктантів. їх 
розподілено на розділи в залежності від ускладнення технічних труднощів, 
що розраховано на різний рівень підготовки студентів. Ці розділи 
упорядковано відносно навчальної робочої програми з предмету 
«Сольфеджіо». 

Робота над диктантами на українському національному матеріалі 
сприятиме зростанню національної самосвідомості студентів, інтересу та 
любові до української культури та фольклору, розширенню світогляду, 
допоможе в подальшій творчій роботі, формуватиме естетичний смак, 
розвиватиме музичну пам'ять та ерудицію. 

Збірка диктантів упорядника Ходоровської І.М. заслуговує схвального 
відгуку. її рекомендовано використовувати на заняттях сольфеджіо музичних 
спеціальностей педагогічних університетів, коледжів, музичних шкіл тощо. 

Рецензент: 
завідувач кафедри теорії і методики 
музичної освіти, доктор пед. наук,  
професор         О.М.Олексюк 
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Сприйняття музичної мови, втілення задуму композитора та донесення 
до слухача музичного образу, насиченого певним змістом, неможливо без 
професійного, освіченого слуху. Музичний слух у виконавця та майбутнього 
педагога повинен бути розвинутий на достатньо високому рівні. 

Поряд з іншими різноманітними формами роботи над розвитком 
музичного слуху найважливіше значення має запис музичного диктанту. Він 
виховує здібність швидко запам'ятовувати музичний твір чи його уривок, 
розвиває музичні уявлення та, таким чином, закріплює професійні навички. 

Ціль музичного диктанту - виховати навички безпосереднього 
перекладу сприйнятих музичних образів в чіткі слухові уявлення і можливо 
більш швидкого закріплення їх у вигляді нотного запису. Значення 
музичного диктанту не закінчується вихованням навички запису музики. 
Практика нотного запису є великим та надійним фундаментом у вихованні та 
розвитку чітких, рельєфних музичних уявлень; заняття з музичного диктанту 
виховують почуття стилю музики і збагачують пам'ять запасом корисних 
музичних образів. 

Педагогу необхідно усвідомлювати цілі та задачі музичного диктанту, 
щоб зайняти певну позицію по відношенню до різних методик, що 
зустрічаються на практиці. 

Запис музичного диктанту в курсі предмета «Сольфеджіо» традиційно 
спирається на написання одноголосних чи двоголосних прикладів за добре 
відомими збірками диктантів Г. Фрідкіна, М. Ладухіна, Г. Фрейндлінга та ін.. 
що побудовані на зразках класичної та сучасної музики російських та 
західноєвропейських авторів. Але у вітчизняному музикознавстві нема збірок 
диктантів, що побудовані на українському національному матеріалі. 

Дана збірка диктантів є спробою викладення музичних прикладів в 
порядку наростання інтервальних, ладових, ритмічних та інших труднощів. 

Всі приклади розподілено на розділи відповідно до завдань, поставлених 
педагогом під час написання диктантів. 

Автор сподівається, що робота над музичним диктантом на базі 
української музики сприятиме професійному розвиткові студентів, 
зростанню їх національної свідомості, розвиватиме естетичний смак, 
виховуватиме любов та інтерес до української музики. 

Електронний мультимедійний варіант збірника збагачує і робить 

більш різноманітним вивчення предмета «Сольфеджіо». Застосування 

електронного збірника у навчальному процесі дає змогу засвоїти 
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більший обсяг професійної інформації за коротший час, залучаючи 

зорову і слухову пам’ять, робить більш ефективними практичні 

заняття, особливо при самостійній роботі, підвищує інтерес до 

навчання, що прискорює процес засвоєння матеріалу. Та головне, 

завдяки новим унікальним властивостям електронний збірник ство-

рює додаткові, раніше недоступні можливості почути музичний 

матеріал, що важливо у методиці викладання і вивчення музичних 

дисциплін. 

Безперечно, щоб використати унікальні можливості й отримати 

високі результати при застосуванні електронного збірника у 

навчально-виховному процесі, освоєння нової методики роботи 

вимагає певної підготовки  педагога і студента. 

Участь у створенні електронного збірника прийняли 

співробітники науково-методичного Центру мультимедійних 

технологій у мистецтві Інституту мистецтв Київського університету 

імені Бориса Грінченка. 

Приклади збірника представлені у вигляді аудіограм. Відповідна 

прикладу тональність позначена кнопкою . При натисканні 

«мишкою» на  аудіограму  звучить приклад, при натисканні на кнопку 

- стійкі звуки, тривалістю одна ціла. Тільки викладач має можливість 

показати нотний текст прикладу. 

Зміст: 
 Мажор і натуральний мінор в тональностях не більше 2 знаків.............................. 5 
 Крапка біля ноти ...................................................................................... 17 
 Паузи......................................................................................................... 18 
 Шістнадцяті .............................................................................................. 19 
 Ритмічна група ......................................................................................... 26 
 Мажорні і мінорні тональності до 4 знаків............................................. 27 
 Гармонічний мінор................................................................................... 30 
 Перемінний лад ........................................................................................ 32 
 Мелодичний мінор ................................................................................... 34 
 Зліговані ноти та синкопи........................................................................ 35 
 Гармонічний мажор та мінор з підвищеним IV та VI ступенями.......... 39 
 Лади народної музики.............................................................................. 41 
 Хроматизми. Відхилення і модуляції...................................................... 43 
 Складні розміри 6/8; 6/4; 9/8.................................................................... 49 
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Мажор і натуральний мінор в тональностях не більше 2 знаків 

1. Українська народна пісня "Диби-диби" 

2. Українська народна пісня "Летить горобейчик" 

3. Українська народна пісня "Білодень, білодень" 

4. Українська народна пісня "Ой дзвони дзвонять" 

5. Українська народна пісня "Дударик" 

6 .  Українська народна пісня "Шум" 

7. А. Філіпенко. "Ми на луг ходили" 
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8. Українська народна пісня "Перстень" 

9. Українська народна пісня "Було, татко, на торзі" 

10. Українська народна пісня "Іде, іде дід, дід" 

11. Українська народна пісня "Іду іду" 

12. М.Лисенко "Пан Коцький" 

13. Г.Компанієць "Пісня про міліціонера" 









 7 

14. Українська народна пісня " Голуб-голубочок" 

15. Українська народна пісня "Попід гай" 

16. Українська народна пісня "Два півники" 

17. Українська народна пісня "Ой ру-ду-ду, ру-ду-ду" 

18. Українська народна пісня "За городом качки пливуть" 

19. Українська народна пісня "У Харкові дощ іде" 

20. Українська народна пісенька "Задумала бабусенька" 
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21. Українська народна пісня "Ой за гаєм, гаєм" 

22. Українська народна пісня "Там за річкою" 

23. П.Козицький "Пісня Мая" 

24. Українська народна пісня "Лис до лисиці" 

25. Г. Компанієць "Першокласники" 

26. Українська народна пісня "Колись моя стара ненька" 
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27. Українська народна пісня "Сабодашко моя" 

28. Н.Потоловський "Пісенька про ялинку" 

29. Українська народна пісня "Золотоверхий наш Київ" 

30. Українська народна пісня "Горобчику пташку, пташку" 

31. А. Штогаренко "Йшла колона" 

32. Українська народна пісня "Подоляночка" 

33. Українська народна пісня "Ой джиґуне, джиґуне" 
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34. М.Вериківський "Жовтенький листочок" 

35. Українська народна пісня "Колядка" 

36. Українська народна пісня "На вулиці скрипка грає" 

37. Українська народна пісня "Жито, мати, жито" 

38. Українська народна пісня "Ой у полі деревце" 

39. Українська народна пісня "Ой на горі льон" 

40. Українська народна пісня "Ой знати, знати" 
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41. Українська народна пісня "Коляда" 

42. Українська народна пісня "З весни літку у прилітку" 

43. Українська народна пісня "Не тепер по гриби ходити" 

44. М. Вериківський. "На ковзанках" 

45. М. Лисенко. "Коза-дереза" 

46. Українська народна пісня "Я коза ярая" 

47. Українська народна пісня "Ой вийся, хмелю" 
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48. Я. Степовий "Ой не знала господиня" 

49. Українська народна пісня "Дрібушечки" 

50. Українська народна пісня "А в містечку Городечку" 

51. Українська народна пісня "Котилася зірка" 

52. Українська народна пісня "Ой піду я до млина" 

53. Українська народна пісня "Замітала хату" 

54. Я, Степовий. "Колискова" 
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55. Я. Степовий. "Два півники" 

56. Українська народна пісня "Ой що ж то за шум" 

57. Українська народна пісня "Бодай же ти дівчинонько" 

58. Українська народна пісня "Куй, куй, ковалі" 

59. Українська народна пісня "Ми думали, гарбуза" 

60. А. Філіпенко. "Збирай урожай" 
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61. Українська народна пісня "Ой що ж там так палає" 

62. Українська народна пісня "Казав мені батько" 

63. Українська народна пісня "Пішла мати на село" 

64. Українська народна пісня "Тече річка невеличка" 

65. Українська народна пісня "Ой на горі, на горі" 
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66. А. Філіпенко "По малину в сад підем" 

67. Українська народна пісня "А вже ясне сонечко" 

68. М. Леонтович "Легенда" 

69. П. Козицький "Кораблик" 

70. Українська народна пісня "Вийди, вийди, Іванку" 

71. Українська народна пісня "Як посію овес" 
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72. Українська народна танцювальна мелодія 

73. II. Козицький. "Зелене місто" 

74. Українська народна пісня "А у горобейка" 

75. Українська народна пісня "Ой Грицю, Грицю, до роботи" 

76. Українська народна пісня "Ой що ж там так палає" 

77. А. Філіпенко. "Ми на луг ходили" 

78. М. Коляда "Вітер на річці" 
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79.  Українська народна пісня " Ой варила горлиця лободу " 

80. М. Вериківський. "Парад" 

81. Українська народна пісня "Ой від брами" 

82. Українська народна пісня "Ой посіяв козак гречку" 

Крапка біля ноти 

83. Українська народна пісня "Котилася бочка" 

84.  Українська народна пісня "На горі льон" 
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85.  А. Штогаренко. "Батьківщина " 

86. Українська народна пісня "Пішла я вулицею" 

87. В. Косенко. "Пісня" 

88. М. Лисенко "Пан Коцький" 

Паузи 

89.  Українська народна пісня "Пісня молодого бійця" 

90. Українська народна пісня "Ой щіт-щіт" 
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91. Українська народна пісня "Ой а в городі" 

92. М. Дремлюга. "Пісня про школу" 

93. Я. Степовий, "Місяць яснесенький" 

 

 

Шістнадцяті 

94. Українська народна пісня "По дорозі жук, жук" 
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95. Українська народна пісня "Туман яром"  

96.  Українська народна пісня "Ой на горі жито" 

97.  А, Штогаренко. "Наша армія" 

98.  Українська народна пісня "Ой дівчино, дівчино" 

99.  М. Лисенко "Колискова" 

100.  Українська народна пісня "Чи я ж кому винуватий" 

101. Українська народна пісня "Ой за лужком, за темненьким 
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102. Українська народна пісня "Ой літає соколонько" 

103. Українська народна пісня "Іванчику-білоданчику" 

104. Українська народна пісня "Гей, гам, гей, там на горі" 

105. Українська народна пісня "Ой чи був ти, чи ні" 

106. М. Лисенко "Чорноморці" 

107. Українська народна пісня "Кучерява Катерина" 
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108. Українська народна пісня "Ой летіла зозуленька" 

109. Українська народна пісня "Веснянка" 

110. Українська народна пісня "Ой знав, нащо брав' 

111. Українська народна пісня "Ой літає соколонько' 

112. Українська народна пісня "Тече вода з-під явора" 

113. Українська народна пісня "Ходить осінь переможна'' 
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114. Українська народна пісня "Гра в зайчика" 

115. Українська народна пісня "А йдіть, кози" 

116. Українська народна пісня "Ой під вишнею" 

117. Українська народна пісня "Бігла кізка топитися" 

118. Українська народна пісня "Про Ревуху" 
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119. Українська народна пісня "Ой хмарите я - дощ буде" 

120. Українська народна пісня "Піду в садочок" 

121. Українська народна пісня "Ой коню мій, коню" 

122. Українська народна пісня "Ой скинемось'та й по таляру" 

123. Українська народна пісня "Ой у полі вишня" 
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124. Українська народна пісня "Гей у лісі, в лісі" 

125. Українська народна пісня "За річкою, попід гаєм" 

126. М. Лисеко "Наталка Полтавка" 

127. Українська народна пісня "Ой у нашій Колодяжні" 

128. Українська народна пісня "Ой гай, мати" 
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Ритмічна група 

 

129. М. Лисенко "Коза-дереза." 

130. Українська народна пісня "Ой дівчино-горлице" 

131. Українська народна пісня "Пішов любко на Донбас" 

132. Українська народна пісня "Ой на горі льон" 

133. Українська народна пісня "Ой верніться, літа мої" 

134. Українська народна пісня "Одна гора високая" 









 27 

135. Українська народна пісня "Козаченьку, куди йдеш ?" 

136. Українська народна пісня "Таємниці свої зберігає" 

137. Українська народна пісня "Вишні, черешні" 

138. М Лисенко "Чорноморці" 

Мажорні і мінорні тональності до 4 знаків 

139. Українська народна пісня "І шумить і гуде" 
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140. В. Рождественський "Загадочка" 

141. Л, Ревуцький "У дитячім садку" 

142. Українська народна пісня "Іди, іди, дощику" 

143. Українська народна пісня "А вже весна" 

144. М. Лисєнко "Пан Коцький" 

145. Українська народна пісня "Ой я жінка-колгоспниця" 
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146. Українська народна пісня "Закувала зозуленька, закувала 
сива" 

147. Українська народна пісня "По опеньки ходила" 

148. Українська народна пісня "Коломийка" 

149. Українська народна пісня "На горі, горі їдуть мазурі" 

150. Українська, народна пісня "Розляглось поле колгоспне" 

151. Українська народна пісня "Добрий вечір, дівчино" 
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152. Українська народна пісня "На городі квітки в'ються" 

153. Українська народна пісня "Дівка в сінях стояла" 

154. Українська танцювальна мелодія 

Гармонічний мінор 

155. Українська народна пісня "Ой важу, я важу" 

156. Українська народна пісня "Сніжок іде, метіль мете" 
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157. Українська народна пісня "А у тих багачок" 

158. Українська народна пісня "Їхав козак за Дунай" 

159. М. Лисєнко "Пан Коцький" 

160. Я. Степовий "Колискова" 

161. Українська народна пісня "Сонце низенько" 

162. Україська народна пісня "Чи я ж тобі не казала" 
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163. Українська народна пісня "Козака несуть" 

164. Українська народна пісня "Гей, гей, а хто горя не знає" 

Перемінний лад 

165.  Українська народна пісня "Іде дощ, іде дощ" 

166.  Українська народна пісня "Понад гори лине шум" 

167.  Українська народна пісня "Ой сів, поїхав" 

168.  Українська народна пісня "Дівчино моя, переяславко" 
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169.  Українська народна пісня "Ви, музики, хлопці добрі" 

170.  М. Лисенко "Утоплена" 

171. Українська народна пісня "Гей, у нашому селі" 

172. Українська народна пісня "Чи чули ви, люди" 
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173. А. Штогаренко "Наливається калина" 

174. Українська народна пісня "Приїхали три козаки" 

175. Українська народна пісня "Ой садочки зеленіють" 

Мелодичний мінор 

176. Українська народна пісня "Ой червоний бурячок" 
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177. Українська народна пісня "Гей, волошин сіно косить" 

178. Українська народна пісня "Віють вітри, віють буйні" 

179. Українська народна пісня "Є на світі доля" 

Зліговані ноти та синкопи 

180. Українська народна пісенька "Закувала зозуленька" 
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181. В. Коcенко "Тріо" 

182. Українська народна пісня "Ой вербо, вербо" 

183. Українська народна пісня "Радісно нам стало" 

184. Українська народна пісня "Прийшла весна" 
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185. Українська народна пісня "Ой у саду сіно низенько 
посіло' 

186. Українська народна пісня "Тихий Дунай" 

187. Українська народна пісня "Женчичок-бренчичок" 

188. Українська народна пісня "Кажуть люди, кажуть" 
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189. Українська народна пісня "Через дорогу, там кума моя" 

190. М. Лисенко "Утоплена" 

191. Українська народна пісня "Мадьярський пірянику" 

192. Українська народна пісня "Злетів голуб з чорної хмари" 
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193. Українська народна пісня "Розпрягайте, хлопці, коні" 

194. Українська народна пісня "Закувала, зозуленька, закувала." 

195. Українська народна пісня "Коломийка" 

Гармонічний мажор та мінор з підвищеним IV та VI 
ступенями 

196. Українська народна пісня "Ой на горі мак" 
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197. Українська народна пісня "За городом та овес рясний" 

198. Українська народна пісня "А я рак неборак" 

199. Українська народна пісня "Ой висока полонина" 

200. Українська народна пісня "Буковинська коломийка" 

201. Українська народна пісня "Ой поплив, поплив" 
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202. Я. Степовий "Ой, у перепілки" 

Лади народної музики 

203. Українська народна пісня "Вже криниці висихають" 

204.  Українська народна пісня "Ще по горах сніги лежать" 

205.  Українська народна пісня "Заслужський хліб добрий" 
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206.  Українська радянська народна пісня "Ой матінко-зірко" 

207.  Українська, народна пісня "Ой весна, весниця" 

208.  А. Штогаренко. Гопак з сюїти "Пам'яті Лесі Українки " 

209. Українська народна пісня "Ой мати, мати, мати" 

210. М. Лисенко "У туркені по тім боці" 
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211. Українська народна, пісня "Благослови, мати" 

212. Українська народна пісня "Ой там, за Дунаєм" 

213. С, Гудак-Артемовський "Запорожець за Дунаєм" 

Хроматизми. Відхилення і модуляції 

214. Р. Глієр "Романс" 
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215. Українська народна пісня "Чоловіче, чоловіче" 

216. Українська народна пісня "Ой єсть в лісі калина" 

217. Українська народна пісня "Ой кряче, кряче та чорненький 
ворон" 

218. Українська народна пісня "Гей, заграло чорне море" 
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219. Українська народна пісня "Ой у полі три доріжки різно" 

220. Українська народна пісня "Ой не ходи, грицю" 

221. Українська народна пісня "Ішов кобзар чистим полем" 

222. Українська народна пісня "Ой ти дівчино зарученая" 
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223. Українська народна пісня "А ми просо сіяли, сіяли" 

224. Українська, народна пісня "Налетіли журавлі" 

225. Українська народна пісня "Летить галка через палку" 

226. Українська народна пісня "Ой п'є Байда" 
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227. Українська народна пісня "Стоїмо на смерть ми за країну 
рідну" 

228. Українська народна пісня "Чого ж вода каламутна" 

229. Українська народна пісня "Побратався сокіл" 

230. Українська народна пісня "Чи я в лузі не калина була" 







 48 

231. Українська народна пісня "Ой у лузі червона калина" 

232. Українська народна пісня "Гей, повій, вітерець" 

233. Українська народна пісня "Шумить, гуде дібровонька" 

234. М, Лисенко "Утоплена" 
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235. М. Глінка "Не щебечи, соловейко" 

Складні розміри 6/8; 6/4; 9/8. 

236. Я. Степовий "Слово" 

237. Українська народна пісня "Ой там за лісом, за долиною 

238. Ф. Надененко "Герой" 

239. Українська народна пісня "Ой маю я чорні брови" 
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240. Українська народна, пісня "Ой дівчино, шумить гай" 

241. Я. Степовий "Вітер в гаї не гуляє" 

242. Українська народна пісня "Гей, повій, вітерець" 
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