
Методика виконання конкурсних завдань з сольфеджіо 

 

І. Виконання конкурсних завдань заочного туру 

 

Кросворд та ребус – зручна форма активізації пізнавальної діяльності 

учнів, їхнього мислення. У процесі підготовки кросворду та ребусу учню 

необхідно ретельно опрацювати теоретичний і практичний матеріал, звернутись 

не лише до лекційних матеріалів і підручників, а й до додаткової та довідкової 

літератури. У процесі такого опрацювання і відбору матеріалу учень, без 

сумніву, більш глибоко засвоює додаткову інформацію, яка поступово 

накопичується, сприяючи підвищенню рівня знань. Водночас нестандартна 

форма завдання стимулює нестандартний підхід до його виконання, отже 

активізується не тільки пізнавальна діяльність, а й творче начало майбутніх 

фахівців.  

1. Кросворд/сканворд складається з зашифрованого слова по горизонталі (15 

питань для учнів 6,7 класів (8-ми річне навчання) та 4,5 класів (6-ти річне 

навчання), 20 питань для учнів 8 класів (8-ми річне навчання) та 6 класів 

(6-ти річне навчання) − дається набір термінів з теорії музики, 

створюється сітка з відповідними за горизонталлю і вертикаллю словами, 

пронумерованими, та питаннями до них. 

Зразок: 

 

1. Який знак ставлять на початку нотного стану? (ключ) 

2. Як називається швидкість руху в музиці? (темп) 

3. Певний відрізок діапазону. (регістр) 

4. Знак мовчання. (пауза) 

5. Чергування і співвідношення різних музичних тривалостей. (ритм) 

6. Знак, за допомогою якого записують звуки. (нота) 

2. Ребус із слухового аналізу складається з сітки клітинок, які 

заповнюються початковими літерами з визначених на слух елементів. При 

коректному заповненню клітинок по горизонталі отримується назва терміну, 

пов’язана з музичним мистецтвом. 



 

Зразок: 

 

1 М АЖОР (запис) 

2 Е   

3 Д 
ОМІНАНТСЕПТАКОРД 

(запис) 

4 І НТЕРВАЛ (запис) 

5 А   

6 Н 
АТУРАЛЬНИЙ МІНОР 

(запис) 

7 Т РИТОН (запис) 

8 А КОРД (запис) 

 

ІІ. Виконання конкурсних завдань очного туру 

Диктант проводиться в наступній формі: 

- Мелодія диктанту, розділена на окремі такти (розрізана), роздається 

учасникам випробування; 

- Після програвань учасники повинні скласти мелодію, пронумерувавши 

такти і визначити зайві такти; 

- Записати мелодію у шифрований бланк відповіді. 

 

Зразки диктантів:  

 

 

зразок диктанту для 6 класу (8-ми річне навчання) та 4 класу (6-ти річне 

навчання) 

 
 

 

 

 

зразок диктанту для 7,8 класів (8-ми річне навчання) та 5,6 класів (6-ти 

річне навчання) 

 



 
 

  


