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ВСТУП 

 

Серед наукових дисциплін, які вивчають музичне мистецтво у різних аспектах, значне місце 

посідають музично-теоретичні дисципліни. До їх складу входять гармонія, аналіз музичних творів, 

поліфонія, інструментознавство, хорознавство та інші. Теорія музики і сольфеджіо — перший крок 

до опанування загальної теорії музики — вивчає елементи музичного мовлення та їх взаємодію на 

підґрунті метроритму, ладотональності та форми. 

Курс теорії музики і сольфеджіо є не тільки окремою навчальною дисципліною, а й засобом, 

що надає можливість об’єднати знання та навички різних дисциплін (гармонія, поліфонія, історія 

музики, хорове диригування, основний музичний інструмент, постановка голосу тощо) у єдину 

цілісну систему.  

В процесі проходження курсу теорії музики і сольфеджіо необхідно формувати у студентів 

(поряд з іншими складовими) стійкий інтерес до народної творчості, осмислення національної 

самобутності фольклору та вітчизняної класичної музики, сприяючи вихованню почуття 

національної свідомості та гордості за свій народ. Згідно з перспективними тенденціями сучасної 

музичної педагогіки, використання на заняттях українського фольклорного матеріалу, творів 

сучасних композиторів повинно становити, поряд з іншими зразками класичної музичної 

спадщини, художню основу курсу сольфеджіо. 

Основними принципами предмету «Теорія музики і сольфеджіо» є: органічний зв’язок 

універсального (полікультурного), національного (державного) та регіонального (краєзнавчого) 

компонентів музичної освіти; єдність навчання, виховання й розвитку; системність, послідовність, 

доступність, інтегральність, принцип від простого до складного, принцип тематизму; варіативність 

форм, методів, технологій; диференціація та індивідуалізація навчання. 

Курс теорії музики і сольфеджіо у навчальних закладах, що готують спеціалістів 

мистецького спрямування, вчителів музики, світової художньої культури, є базовою дисципліною, 

що забезпечує рівень професійних компетенцій. 

Мета курсу – формування у майбутніх вчителів музичного мистецтва вільної слухової 

орієнтації в музичному матеріалі, уміння слухати й сприймати музику в усіх її компонентах. А 

також — здобуття теоретичних знань та практичних навичок, необхідних для роботи вчителя 

музичного мистецтва, педагога початкових спеціальних мистецьких навчальних закладів, 

музичного вихователя, керівника музичного колективу. 

Основними завданнями вивчення “Теорії музики і сольфеджіо»” є:  

 методичні: формування системного ставлення до музики, як комплексу художніх засобів, 

розвиток здібності сприймання та усвідомлення висотних, ладових, метроритмічних 

чинників звукового матеріалу, гармонічних, поліфонічних засобів та форми їх втілення, 

формування уміння запам’ятовувати та відтворювати музичну інформацію; 

  пізнавальні: розвиток уміння аналізувати образний зміст музичних творів, їх музичні 

особливості, орієнтуватись у стильових рисах музики, оволодіння інтонаційним аналізом, 

базовими музично-теоретичними знаннями; 

 практичні: розвиток навичок роботи з музичним матеріалом: побудова та інтонування 

звукорядів гам, ладів, акордів, їх послідовностей, сольфеджування одно-, двох, триголосних 

фрагментів музичних творів, визначення на слух компонентів музичної мови, оперування 

теоретичними поняттями, вміння відтворювати музичну інформацію по пам’яті, та 

грамотно її записувати. 

У результаті вивчення курсу в студента-музиканта формуються наступні компетенції:  

І. Загальнопредметні: володіння культурою мислення, здатність до узагальнення, аналізу, 

сприйняття інформації, постановки мети та вибору шляхів її досягнення; готовність до співпраці з 

колегами, роботи в колективі; прагнення саморозвитку, підвищення кваліфікації та майстерності. 

ІІ. Фахові:  



 Загально-професійні: здатність використовувати фольклорно-етнографічні, музично-

теоретичні, культурно-історичні знання з галузі музичного мистецтва у фаховій діяльності; 

здатність використовувати загально-професійні знання з зарубіжної та української музики у 

фаховій діяльності; 

 Музично-педагогічні: здатність до ансамблевого, оркестрового, вокального та хорового 

виконавства; вміння проводити письмове опитування, створювати музичні диктанти, збірку 

музичних фрагментів для визначення на слух; оволодіння методами розвитку музичного 

(інтонаційного) слуху; здатність проводити репетиційну роботу, групові та індивідуальні 

заняття, здійснювати добір музичного матеріалу; здатність адаптувати, інструментувати, 

аранжувати або модифікувати існуючі народні та авторські музичні композиції; здатність 

застосовувати навички імпровізації у музично-виконавській діяльності  

 Організаційно-управлінські: здатність до встановлення доцільного стилю поведінки з 

батьками студентів, з колегами по роботі; здатність до проведення поточного та рубіжного 

контролю знань та вмінь студентів та їх корекцій; готовність до поповнення дидактичного 

інструментарію і виготовлення наочності; 

 Художньо-творчі: володіння формами та методами вдосконалення власної музичної 

майстерності як вчителя музичного мистецтва, музичного вихователя, виконавця-

інструменталіста, вокаліста, диригента, лектора. 

Навчально-методичний посібник складається з п'яти розділів, відповідно до п'яти кредитів, 

відведених на вивчення дисципліни: музична фонетика, нотна графіка, музична морфологія, 

музичний синтаксис, музичні форми. Кожний розділ посібника містить ключові поняття, 

теоретичні відомості, контрольні запитання, практичні завдання, завдання для самостійної роботи, 

тести для перевірки теоретичних знань, завдання для контрольної роботи, інтонаційні та 

метроритмічні вправи, творчі вправи, диктанти. Така структура навчально-методичного посібника 

викликана бажанням, з одного боку, поєднати теоретичні відомості, приклади їх застосування в 

музичній практиці та слухове  і інтонаційне закріплення отриманих знань (як це відбувається із 

музичної грамотою і сольфеджіо в закладах естетичного виховання). З іншого боку, розраховуючи 

на студентів, що мають попередню музично-теоретичну підготовку, ми прагнули не 

переобтяжувати подання теоретичного матеріалу великою кількістю вже відомих схем (поданих у 

посібниках М.Калашнік, С.Павлюченка, Г.Виноградова та інших українських авторів) і спиралися 

на підхід Г.А.Смаглій та Л.В.Маловик щодо систематизації теоретичних знань, доповнивши їх 

тестами різних рівнів, завданнями для контрольних робіт, інтонаційними, метроритмічними, 

творчими вправами, диктантами. 
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ВИДИ РОБІТ В КУРСІ ТЕОРІЇ МУЗИКИ І СОЛЬФЕДЖІО 
 

I. Теоретичні знання та практичні навички 
Основні прийоми роботи на заняттях з теорії музики і сольфеджіо підпорядковані 

розвитку практичних навичок, а теоретичні знання є підґрунтям для узагальнення музичних 

явищ та використовуються для закріплення слухових уявлень. Теоретичні знання та завдання 

для їх засвоєння необхідні для створення професійної основи музично-педагогічної освіти.  

Викладач має органічно поєднувати подання теоретичного матеріалу з його практичним 

закріпленням, ілюструванням на фортепіано та аналізом музичних прикладів. Приклади і 

музичний матеріал для занять бажано використовувати із української та зарубіжної музичної 

літератури, яка вивчається в курсі історії музики, входить у навчальний репертуар з основного, 

додаткового музичного інструменту, оркестру, постановки голосу, диригування, хору, до 

програми з уроків музичного мистецтва загальноосвітніх шкіл.  

Викладач зобов’язаний систематично перевіряти рівень теоретичного засвоєння 

матеріалу, використовуючи різні форми перевірки. Опитування теоретичного матеріалу 

передбачає, що викладач повинен вимагати від студентів чітких і свідомих відповідей, а не 

механічного зазубрювання. Відповіді студента мають підкріплюватися наведенням прикладів. 

Навички, набуті у ході виконання усних та письмових завдань рекомендується закріплювати 

грою відповідних вправ на інструменті. 

Теоретичний виклад тем викладачу необхідно поєднувати із слуховим аналізом нотних 

прикладів. Гра на фортепіано перетворює побудову елементів музичної мови в “живе” звучання, 

показуючи реальні умови застосування того чи іншого засобу музичної виразності та його місце 

у загальній системі. 

Доцільно при доборі музичних прикладів для ілюстрацій та аналізу використовувати 

зразки музики різних стилів та жанрів, що сприятиме розширенню світогляду студентів, а 

емоційний відгук при слуховому аналізі активізує їх пізнавальну діяльність. 

При груповій формі навчання пріоритетним має стати принцип індивідуалізації, де 

враховуються здібності та музична підготовка студента. 

Однією з основних форм навчального процесу при засвоєнні теоретичних знань є 

самостійна робота, де студенти опановують навчальний матеріал в позаурочний час. 

Запропоновані види завдань для самостійної роботи: 

 складання конспектів з окремих тем курсу; 

 підготовка повідомлень, доповідей, невеликих рефератів; 

 виконання різноманітних письмових завдань; 

 гра на фортепіано елементів музичної мови та визначення їх в нотних прикладах; 

 пошук музичних прикладів з теми, що вивчається; 

 слуховий аналіз музичного твору із письмовим записом висновків; 

 створення наочності (схем, таблиць, графічних матеріалів, малюнків) до тем, що 

вивчаються; 

Усні та письмові завдання передбачають запис звукорядів (обертонових, діатонічних, 

хроматичних, штучних), інтервалів та акордів (окремих, в ланцюжках, в тональностях, від 

звуків, дисонуючих (з розв’язанням) і консонуючих), вправи на транспозицію, групування 

тривалостей згідно правил інструментальної і вокальної музики. Грамотне виконання 

письмових завдань сприяє формуванню навичок правильного оформлення нотного тексту, що 

позитивно впливає на запис диктантів, цифровок, вправ з гармонії, аналізу, поліфонії. 

Гра на фортепіано (незалежно від основного інструменту, на якому спеціалізується 

студент) допомагає не тільки практично засвоїти теоретичний курс, вона сприяє розвитку 

музичного слуху, оволодінню інструментом, накопиченню музичних слухових уявлень. 
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Вивчення напам’ять і виконання уривків з музичної літератури підвищують загальний художній 

рівень студента.  

 

ІI. Вокально-інтонаційні вправи 
Вокально-інтонаційні вправи – необхідна складова кожного аудиторного заняття та 

самостійної роботи з теорії музики і сольфеджіо. Вони допомагають розвитку музичного слуху 

(ладового, гармонічного, внутрішнього), практичних навичок співу з аркуша, сприяють 

формуванню навичок запису мелодії, аналізуванню на слух, а також сприяють інтегруванню 

теорії музики і сольфеджіо у комплексну фахову підготовку музиканта. Робота над вокально-

інтонаційними вправами суттєво впливає на закріплення практичних та теоретичних знань, які 

студенти отримують на заняттях з теорії музики і сольфеджіо, й доповнюють багаж 

накопичених ними внутрішніх i зовнішніх музично-слухових уявлень. 

Вокально-інтонаційні вправи частіше виконуються на початку заняття або самостійної 

роботи, перед сольфеджуванням. На перших етапах спів кожної вправи підтримується 

гармонічним супроводом (на інструменті), далі поступово здійснюється перехід до виконання а 

сарреllа. Матеріалом для вправ можуть бути як фрагменти з музичної літератури, так і вправи, 

які педагог складає сам з врахуванням діапазону та вокальних можливостей студентів певної 

групи (корисно також доручати самим студентам створити наприклад, послідовність щаблів, 

інтервалів, акордів тощо). Значимість інтонаційних вправ повинна бути зрозумілою для 

студентів, що допоможе виключити механічність співу.  

Процес оволодіння кожною темою за допомогою вокально-інтонаційних вправ 

здійснюється приблизно за однією схемою. Спочатку викладач надає коротке пояснення щодо 

певного елементу, який опрацьовується, на відповідних прикладах з музичної літератури; потім 

відбувається спів вправ, проводиться робота над точним та якісним відтворенням елементу, що 

вивчається. Педагог повинен постійно контролювати рівень якості співу (чистоту інтонації, 

вільність дихання, наспівність).  

До вокально-інтонаційних вправ належать вправи, що виконуються в ладу та від звука. 

Роботу над розвитком слуху треба починати з виховання почуття ладу. На початкових 

етапах демонструють мелодію як цілісну структуру, щоб унаочнити  логіку розвитку музичної 

думки. При цьому намагаються досягти свідомого сприйняття кожного звуку мелодії як певного 

щабля по відношенню до центрального устою. На початкових етапах необхідно 

використовувати знайомі студентам мелодії в мажорі і мінорі і лише після цього можна 

переходити до роботи в інших ладах.  

В процесі роботи з розвитку ладового чуття необхідно пояснити студентам важливсть 

чистої інтонації та надати практичні поради щодо інтонування:  

 під час співу мажорної гами перший щабель інтонується стійко, другий — високо, третій 

— високо із висхідною тенденцією до четвертого, у верхньому тетрахорді — аналогічно: 

п'ятий - стійко, шостий — високо, сьомий — високо із висхідною тенденцією до 

першого;  

 при низхідному русі звуки, віддалені від сусідніх на малу секунду інтонуються як ввідні 

тони із тенденцією наближення до своїх устоїв, решта звуків інтонується широко.  

Виховання почуття ладу треба починати із повторення за педагогом уривку твору з 

музичної літератури, потім — вправу, в основі якої лежить поступовий рух. Після цього — 

звуки тонічного тризвуку в різному порядку, розв'зання нестійких щаблів у стійкі. 

Якщо переважна біьшість вправ на занятті були в мажорі, уривок для запам'ятовування 

краще обрати в мінорі, а через кілька занять — у перемінному ладі. 

Важливою частиною розвитку ладового чуття є засвоєння ладів народної музики. 

Завдання педагога полягає у доборі матеріалу із поступовим ускладненням ладових зв'язків і 

ритмічної структури. Можна запропонувати наступний порядок вивчення ладів та їх видів: на 

перших заняттях — мажор і натуральний мінор, паралельно-змінний мажоро-мінор, 
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гармонічний і мелодичний мінор, гармонічний мажор, далі пентатоніка, міксолідійський, 

фригійський, дорійський, лідійський, думний, двічі гармонічний мінор і мажор. 

Вказані ладові особливості слід вивчати не лише на прикладах народних пісень а й 

композиторських творів.  

Вправи на засвоєння ладу та його елементів:  

 спів гам – різновидів мажору i мінору, в тому числі їх тетрахордів, пентахордів, а також 

спів гам від різних щаблів до тоніки;  

 спів окремих щаблів – стійких у різноманітній послідовності, нестійких з розв'язанням та 

без нього, обспівування стійких щаблів нестійкими i навпаки; 

 спів зворотів i послідовностей, а також мелодичних зворотів з характерними інтонаціями 

різних ладів (можливо у порівнянні);  

 діатонічних секвенцій на мотиви по звуках 2-3 інтервалів або по звуках акорду (акордів); 

 спів інтервалів – від різних щаблів з розв'язанням та без нього, в одному напрямку (вгору, 

вниз) або «ланцюжком», одноголосно чи на два голоси; інтервальних зворотів, 

послідовностей (мелодичних або гармонічних); 

 спів акордів, акордових зворотів, послідовностей вгору та вниз в мелодичному виді й 

гармонічному звучанні з розв'язанням та без нього;  

 спів тризвуків головних щаблів та їх обернень, в тому числі у змінних ладах; 

 співставлення однотипних гармонічних зворотів у паралельних й однойменних 

тональностях тощо.  

Вправи від звука:  

 спів звукорядів – різноманітних тетрахордів вгору i вниз, мажорних i мінорних 

пентахордів, різновидів мажору і мінору, ладів народної музики;  

 спів інтервалів – вгору i вниз, з розв'язанням та без розв'язання;  

 спів акордів – вгору i вниз, з розв'язанням i без розв'язання;  

 спів однотипних акордів у порівнянні вгору i вниз (наприклад, чотири види тризвуків або 

два види секстакордів чи квартсекстакордів), акордів з розв'язанням та без нього тощо. 

На початковому етапі рекомендується спів хором та групами, і тільки при набутті певних 

навичок можна переходити до індивідуального виконання. Можливими формами виконання 

інтонаційних вправ також є спів групами, «ланцюжком», чергування співу вголос i про себе, 

спів на різні голосні звуки, склади, із закритим ротом, з текстом тощо.  

На першому етапі навчання інтонаційні вправи виконуються за ручними вказівками 

викладача у вільному ритмі, але в подальшій роботі – в ритмічному оформлені, що надає 

можливість водночас закріпити й метроритмічні навички. 

Для більшої наочності слід використовувати наступні види роботи: показ щаблів по 

болгарській стовбиці, знаки відносної сольмізації, картки-моделі, цифрові схеми тощо.  

Під час виконання інтервальних та акордових послідовностей в гармонічному звучанні 

слід обов’язково приділяти увагу розвитку почуття ансамблю. В процесі вдосконалення 

вокально-інтонаційних навичок бажано змінювати штрихи виконання (legato, non legato, 

staccato).  

Вокально-інтонаційні вправи є допоміжним засобом виховання основних навичок, їх 

завдання пов'язане з розвитком інтонаційного слуху, якій разом з відчуттям ладу i метроритму 

утворюють мелодичний слух – один з основних різновидів музичного слуху.  

Вивчення інтервалів. Інтервал — основа музичної інтонації, важливий засіб музичної 

виразності. Однакові інтервали можуть слугувати створенню різних образів. 

На початковому етапі проробляють інтервали в ладі, розглядаючи їх як співвідношення 

між щаблями гами. Для засвоєння інтервалів корисно співати діатонічні секвенції та 

імпровізувати мелодії з використанням вивчених інтервалів. 

Щоб подолати труднощі, які виникають у міру розширення поняття ладу, при 

ознайомленні з відхиленнями, модуляціями тощо, слід працювати над інтонуванням інтервалів 
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від звука. Ця робота має тривати протягом значної частини курсу. Співати й слухати інтервали 

необхідно у разних октавах. Треба особливо акцентувати увагу на роботі над низхідними 

інтервалами. 

Особливу увагу приділяють інтонуванню секунд, які найчастіше є модулюючими 

інтервалами. Уважного виконання вимагають також збільшені та зменшені інтервали.  

Спів гам, акордів та інших технічних вправ. Плавний рух є основою багатьох музичних 

тем. Спів тетрахордів, гамоподібних побудов розвиває навички точного інтонування і сприяє 

кращому виконанню уривків із музичної літератури. Інтонування тетрахордів можна проводити 

в таких формах: назвати звуки — заспівати, стежачи за чистотою інтонації. Гами можна вивчати 

в такій послідовності: натуральні мажор і мінор, перемінний паралельний лад, види мінору, 

діатонічні лади, види мажору, цілотонова гама, двічі гармонічні лади, хроматична гама, 

зменшений лад. 

Вправи для настроювання в ладотональності також необхідно ускладнювати: на першому 

етапі: власне гама, тонічний тризвук, розв'язання нестійких щаблів у стійкі; далі — співати 

щаблі гами із відштовхуванням від верхньої тоніки (нотний приклад 1); з допоміжним 

діатонічним (нотний приклад 2) і хроматичним звуком до основних (нотний приклад 3).   

Нотний приклад 1 

 

Нотний приклад 2 

 

Нотний приклад 3 

 

Так студенти навчаться відрізняти основні звуки ладотональності від альтерованих, 

різномантні стрибки. 

Значну складність для колективу становить чисте інтонування багатоголосся. Спів 

акордів починають з інтонування мажорного та мінорного тризвуків. Під час співу мажорного 

тризвука треба особливо уважно інтонувати терцієвий звук — із тенденцією до підвищення. 

При співі мінорного тризвуку треба пильнувати читоту звучання основного тону і квінти. При 

співі домінантсептакорду інтонують терцію із тенденцією до підвищення, а септиму — із 

тенденцією до зниження. 

Акорди і гармонічні послідовності слід співати індивідуально і колективно, всією 

групою. Перед початком співу гармонічних послідовностей студенти мусять швидко уявити 

собі послідовнясть акордів і рух кожного голосу.  

Коли акорди у чотириголосному складі співає один студент, він повинен відтворювати 

голоси знизу вгору. Коли діапазон голосу не дозволяє відтворити звуки акордів у висотному 

порядку, чоловіки повинні співати партії альтів і сопрано октавою ниче, а жінки — партії басів і 

тенорів октавою вище. 

Акорди треба співати як у даній ладотональності, так і від будь-якого заданого звука. 

Необхідно широко практикувати спів різномантіних кадансових зворотів — вони можуть бути 

“настройкою” до співу з аркуша чи до музичного диктанту. 

Однією з форм роботи щодо вивчення акордів є спів акорду одним студентом, а потім 

групою з трьох або чотирьох чоловік (залежно від кількості голосів в акорді) без поступового 

накладання голосів на бас. Таке виконання організує увагу студентів, бо тут кожний повинен 

самостійно швидко уявити акордовий тон, який від співатиме.  



10 

Отже, для співу можливі такі форми технічних вправ: 

▪ Спів інтервалів: угору, вниз, називаючи звуки; спів збільшених і зменшених 

інтервалів з розв'язанням (у ладі та від данного звуку), повторення голосом у межах однієї 

октави інтервалів, виконаних у різних октавах, повторення голосом у середньому регістрі 

інтервалів, виконаних у високому та низькому регістрі, одночасний спів інтервалу двома 

студентами, спів (індивідуально і хором) тональних і модулюючих секвенцій, мотивом для яких 

служить дисонуючий інтервал та його розв'язання, визначення нижнього звука інтервалу за 

верхнім і навпаки. 

▪ Спів гам: у висхіднму та низхідному русі, по черзі двома студентами, у терцію і 

сексту, з акордовим супроводом, з різноманітною ритмчною будовою. 

▪ Спів різних тетрахордів. 

▪ Імпровізація голосом: фраз-відповідей до даних початкових фраз, мелодій у 

певному ладі, мелодій на даний текст, другого голосу до даного, підголосків до даної пісні, 

нижнього голосу до даних верхніх голосів. 

▪ Спів акордів: тривуків та їх обернень у триголосному складі, тісно і широко, одним 

виконавцем і хором, септакордів з оберненням у чотириголосному складі, тісно і широко, одним 

виконавцем і групою, акордових послідовностей індивідульно і хором, спів акорду студентом і 

повторення цього акорду групою з 3-4 студентів після розподілу їх на голоси без поступовго 

накладання верхніх голосів на бас, спів одного з голосів акордової послідовності — середнього 

або нижньго — з відтворенням інших на фортепіано, побудова акорду за даним інтервалом, спів 

секвенцій у чотириголосному складі, визначення і доспівування звука, якого не вистачає в 

акорді. 

▪ Спів модуляцій: мелодичних, у чотириголосному викладенні одним виконавцем 

арпеджовано і групою (гармонічно). 

 

ІII. Сольфеджування та спів з аркуша 
Сольфеджування є однією з основних форм роботи на занятті з музично-теоретичних 

дисциплін. Воно пов’язується з розвитком ладового слуху, почуття метроритму, вокально-

інтонаційних навичок, оволодінням теоретичними основами курсу. Приклади для 

сольфеджування необхідно попередньо проаналізувати: визначити тональність, структуру 

мелодії, її темп, розмір, розглянути складні ритмічні та інтонаційні звороти. Інколи, як 

попередню форму, слід застосовувати сольмізацію (при засвоєнні мелодій в новому розмірі, з 

новими ритмічними групами, або при закріпленні вивчених груп). 

Під час сольфеджування важливим фактором є попередня настройка в тональності. Треба 

вчити студентів самостійно настроюватися від стійкого акорду тональності, або від звуку «ля», 

взятого на фортепіано чи камертоном, а пізніше почутого за допомогою внутрішнього слуху.  

Настройку слід проводити між аналізом та сольфеджуванням. Її об'єм залежить від 

ладотональності попередньої форми роботи і може бути: коротким або достатньо об'ємним, 

конструктивним (спів тетрахордів або гам, щаблів стійких або нестійких з розв'язаннями, 

окремих інтервалів, акордів або їх послідовностей тощо) або художнім (опрацювання окремих 

зворотів музичного прикладу).  

При сольфеджуванні в студентів формуються навички вірного звуковидобування, 

дихання, фразування, удосконалюється інтонаційна точність, відчуття ладу та навички 

виразного виконання, розвивається почуття метроритму, вміння зберігати темпові й динамічні 

особливості твору.  

Обов’язково слід враховувати голосовий діапазон студентів (адже на першому курсі 

часто бувають студенти з різним рівнем попередньої музичної підготовки, а, отже, з різним 

діапазоном) і систематично працювати над його розширенням, при цьому не перевантажуючи 

голосовий апарат. При незручності виконання того чи іншого музичного прикладу викладачу 

слід навчити студентів переключатись з однієї октави в іншу, зручнішу для їх діапазону. Від 
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студентів треба постійно вимагати й добиватися чистого, виразного співу по нотах та напам’ять, 

при цьому уважно слідкувати за тактуванням або диригуванням.  

Сольфеджування одноголосних прикладів передбачає обов’язковий аналіз мелодії за 

алгоритмом:  

А) визначення загальнотеоретичних особливостей: тональність, лад, діапазон, напрямок 

руху щаблів тональності, виділення поступових та стрибкоподібних ходів, структурованість 

(період, речення, фрази, мотиви), цезури, каданси (половинні, заключний, досконалі, 

недосконалі); 

Б) спів інструктивних вправ в даній тональності, інтонування гами, стійких та нестійких 

щаблів в ній з розв’язанням у стійкі, тризвуку тоніки (та її обернень), а також субдомінантового 

і домінантового тризвуків (і обернень), якщо в мелодії присутні подібні ходи. 

На практичних заняттях з теорії музики та сольфеджіо зазвичай переважає спів без 

супроводу (a cappella), але в деяких випадках допускається спів під акомпанемент фортепіано 

(для розвитку функціонально-гармонійного слуху).  

Сольфеджування складається з наступних видів завдань: читання з аркуша, вивчення 

музичного прикладу напам’ять та його подальше транспонування. Спів з аркуша є однією з 

важливих і складних практичних навичок і потребує певного слухового досвіду, почуття 

метроритму, знання нот та правил групування тривалостей, вміння співати без супроводу. 

Рівень виконання завдань співу з аркуша в першу чергу залежить від впевненого орієнтування в 

ладу.  

Велике значення у практиці сольфеджування має розвиток внутрішнього слуху, який 

дозволяє студентам уявляти звучання мелодії, вільно орієнтуватися в нотному тексті. Не можна 

припускати механічного співу від ноти до ноти. Слід охоплювати поглядом певний уривок 

мелодії дещо наперед, виконувати приклад без зупинок. 

Сольфеджування може проводитись індивідуально, частиною групи, всією групою. 

Починаючи роботу над інтонаційно складним матеріалом, рекомендується вводити підготовчі 

технічні вправи, спрямовані на їх подолання. 

Педагог повинен розивати у студентв здібність сприймати й виявляти інтонаційну будову 

музики. Однією з основних форм роботи для цього є спів з аркуша. Для правильного 

інтонування будь-якого твору з аркуша необхідний його попередній ідейно-художній та 

образний аналіз. 

Для якісного співу з аркушу необхідно:  

 попередньо проаналізувати нотний текст: визначити лад, тональність, темп, розмір; 

 провести ладову настройку: зіграти гаму, характерні ладові звороти, притаманні пісні, 

проспівати тонічний тризвук, розв'язання нестійких щаблів у стійкі; 

 праналізувати ритмчну побудову твору; 

 перевірити правильність відтворення диригентської схеми твору, підмітити наявність 

затакту 

 просольмізувати із обов'язковим диригуванням. 

В міру набуття навичок настройку значно скорочують — до звучання тонічного тризвуку. 

Не слід відокремлювати метроритмчну структуру твору від інтонаційної. 

Для співу з аркуша краще добирати приклади із знайомими мелодичними та ритмічними 

зворотами. Музичні приклади, зазвичай, повинні бути менш складними, ніж приклади для 

сольфеджування, що вивчаються вдома чи в класі. На початковому етапі бажано сольфеджувати 

раніше вивчені на слух мелодії, поступово збільшуючи складність.  

Небхідно дотримуватись чистого інтонування і метро-ритмічної точності відтворення 

музичного матеріалу, виконувати всі темпові і динамічні позначення, фразування, дотримання 

диригентських схем. 

Як і при сольфеджуванні, спів з аркуша на початковому етапі навчання слід проводити 

колективно, потім групами, парами, а надалі можна переходити до індивідуального виконання. 
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Важливим прийомом є транспонування вивчених мелодій в інші тональності, а також 

транспонування з аркуша незнайомих мелодій (наприклад в сусідні тональності).  

Дуже корисно практикувати вільне читання з аркуша у швидкому темпі прикладів 

легших, ніж за програмою. 

Важливо усвідомити, що спів з аркуша — форма роботи, яка сприяє вихованню різних 

сторін музичного слуху: почуття ладу і ритму, внутрішнього слуху, емоційно-образного 

мислення, почуття ансамблю, гармонічного і поліфонічного слуху. Крім того, вона надає 

можливість ознайомитися з великою кількістю музичних творів. 

Форми роботи над співом з аркуша повинні бути різноманітні, а саме: 

1.Спів одноголосних прикладів із попереднім аналізом нотного тексту: 

 індивідуальне і хорове сольфеджування із одночасним диригуванням 

 спів з текстом 

 спів під акомпанемент педагога 

 спів під власний акомпанемент 

 спів одного прикладу декількома студентами по черзі 

 спів басового голосу в музичних творах гомофонного складу 

2.Спів багатоголосних творів: 

спів одного голосу із відтворенням інших на фортепіано 

колективний спів 

переключення під час співу з одного голосу на інший за вказівкою педагога із відтворенням 

інших на фортепіано 

3.Транспонування мелодій без супроводу, пісень і романсів з акомпанементом. 

Роботу над розвитком ансамблевого почуття та гармонічного слуху на прикладі 

двоголосного сольфеджування слід починати якомога раніше, під час розучування нескладних 

двоголосних прикладів підголоскового складу з переважанням унісонів та співу канонів. 

Виконання цих вправ допоможе сформувати в студентів початкові навички співу на два голоси. 

Далі в двоголосний спів слід вводити протилежний та паралельний рух голосів, елементи 

імітаційної поліфонії тощо. Виховання здатності фіксувати голосоведіння підготує їх до 

сприйняття і усвідомлення різноманітної багатоголосної музики.  

Роботу слід починати тоді, коли у студентів уже сформовані початкові навички співу з 

аркушу, аналізу та запису мелодії. Перші вправи можуть бути такі: розучування двохголосних 

пісень: спочатку розучують окремо нижній і верхній голоси, поділивши колектив на групи 

виконують двохголосся, причому кожній групі по черзі доручають співати то низ то верх; спів 

двохголосних фразякі починаються і закінчуються унісоном (другий голос має звучати у 

зручному регістрі); спів окремими інтервалами на два голоси; спів канонів, спів гам і 

гамоподіних побудов паралельними терціями і секстами; спів двохголосних тональних 

секвенцій; у якості домашнього завдання можна запропонувати вправи, в яких нижній голос 

треба співати і одночасно з цим верхній голос грається на фортепіано. 

Загалом, робота над розвитком гармонічного слуху може провадитися у таких формах: 

1.Спів: двохголосних пісень, фраз із протилежним рухом, фраз із паралельним рухом 

терціями і секстами, гам терціями і секстами, двохголосних тональних і модулюючих секвенцій, 

ансамблів, хорів, нижнього голосу двохголосних прикладів із дночасним виконанням верхнього 

на фнструментів, нижнього або середнього голосу хорової партитури із відтворенням інших на 

фортепіано (можна, з переходом з голосу на голос), спів баса із одночасним виконанням голосів 

на фортепіано у гомофонних творах, спів пісень, романсів, інструментальних п'єс із 

супроводом. 

2.Слуховий аналіз: дво-три-чотириголосних прикладів (слухання, запам'ятовування, 

відтворення на інструменті в основній тональності і в транспорті): баса, середнього голосу, 
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інтервалів, акордів, акордово-інтервальних послідовностей, тонального плану, акордів із 

доспівуванням пропущеного звука. 

3.Створення: другого голосу до даної мелодії, підголосків до пісні, пісеньна даний текст, 

гармонічного супроводу до даної мелодії.  

Дуже важливою є художня цінність та стилістична різноманітність музичних прикладів, 

які обирає викладач для сольфеджування. Це можуть бути зразки зі світової та української 

музичної літератури (вокальної та інструментальної музики, народної або створеної 

композиторами), складність яких повинна відповідати рівню програмних вимог.  

 

IV. Метроритмічні вправи 
Відчуття метроритму це поняття, в якому слід розрізняти декілька складових: відчуття 

рівномірності руху у різних темпах; сполучення та чергування ударних й безударних долей; 

усвідомлення та відтворення сполучення звуків різних тривалостей. Переважна більшість видів 

роботи на занятті (сольфеджування, слуховий аналіз, музичний диктант тощо) надає 

можливості для розвитку почуття метроритму. Прагнення відтворити ритм викликає потребу 

рухатися. Однак слід зауважити, що «відчуття музичного ритму мають не тільки моторну, а й 

емоційну природу: в основі його лежить сприйняття виразної музики» (Б. М. Тєплов), тому 

кожна нова ритмічна формула насамперед засвоюється студентами з опорою на емоційне 

сприйняття і тільки після практичного засвоєння надається її теоретичне обґрунтування. 

Робота над розвитком відчуття метроритму, яка розпочинається з перших занять, 

спрямована на початковому етапі навчання на формування відчуття рівномірної пульсації, 

тобто відчуття метру. В початківців проведення таких вправ може супроводжуватися рухами, за 

якими закріплюються відповідні асоціації, що пов’язані з тривалостями. 

Щоб розвинути відчуття рівномірного руху використовують приклади за участю вісімок, 

чвертей, половинних. При вивченні нових, складніших ритмічних малюнків, педагог обирає 

приклади так, щоб новий ритмічний рисунок йшов за вже відомими. 

Під час аналізу творів різного характеру з різноманітними ритмами педагог підгреслює 

головне, суттєве в ритмі, що має найважливішу роль для створення характеру музики. 

Робота над усвідомленим розумінням чергування акцентів у музиці (акцентованих і 

неакцентованих або сильних і слабких долей) на початковому етапі ведеться з двома основними 

простими метрами – дводольним і тридольним. Перед знайомством з розміром 2/4 студенти 

повинні засвоїти основний поділ тривалостей звуків та навчитись відчувати пульсацію 

метричних долей у такті під час прослуховування музичних фрагментів у різних темпах. Після 

засвоєння особливостей дводольного і тридольного метрів можна переходити до вивчення 

складних метрів (спочатку чотиридольного як різновиду дводольного). Найкращим способом 

виховання відчуття розміру є співставлення музичних прикладів на слух, наприклад, у розмірах 
3/4 і 4/4; 3/4 і 3/8 тощо, співставлення у розмірах 2/4 і 4/4, так само як 2/4 і 6/8.  

Одночасно із знайомством з розміром в студентів формують і вдосконалюють навички 

групування тривалостей. Кожна ритмічна група спочатку засвоюється на слух, а потім 

прораховується й опрацьовується письмово. Доречно використовувати різноманітні вправи із 

назвою тривалостей ритмоскладами, які підкріплюються відповідною схематичною наочністю. 

Для розвитку відчуття метроритму рекомендуються наступні вправи:  

 простукування ритмічного рисунку знайомої мелодії чи пісні; 

 визначення на слух ритмічних груп; 

 «ритмічне відлуння» (з використанням оплесків та шумових ударних інструментів); 

 робота з ритмічним лото (простукування наданого ритму, проговорювання його 

ритмоскладами з оплесками чи з тактуванням); 

 відтворення ритмічного рисунку з дошки чи карточки; 

 ритмічне ostinato до пісні чи мелодії (виконання групами або індивідуально); 
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 ритмічні багатоголосні вправи: партитури на два або на три голоси; мовний «хор»; 

ритмічні канони (з текстом чи без нього); 

 читання та виконання на шумових інструментах нескладних ритмічних партитур; 

 ритмічні диктанти тощо. 

Всі вправи пропонуються в різних розмірах і темпах. Велику роль в роботі над розвитком 

метроритмічного відчуття відіграє тактування. 

 

V. Музичне сприйняття 
Музика, її сприйняття мають могутній виховний вплив, формують етико-естетичні 

ідеали. Прослуховування музичних творів на занятті з теорії музики і сольфеджіо поступово й 

послідовно розвиває асоціативне мислення, активізує сприйняття, впливає на розвиток творчої 

активності.  

Слуховий аналіз розвиває музичний слух студентів і базується на здобутих знаннях, 

вміннях та навичках. Він тісно пов'язаний з інтонаційно-ритмічними вправами, 

сольфеджуванням (також читанням з аркуша), музичним диктантом, творчими вправами, 

теоретичними знаннями.  

На практичних заняттях потрібно постійно працювати над створенням необхідної 

слухової бази для осмислення різноманітних музичних явищ та понять, тому що музичне 

сприйняття всіх елементів, що вивчаються, є основою музичного навчання. Систематична 

робота у цьому напрямку під керівництвом викладача надає можливість накопичити внутрішні 

слухові уявлення, розвинути музичну пам'ять і мислення, розширити музичний кругозір. 

Розвиток музичного сприйняття відбувається під час багатьох форм роботи, серед яких 

домінуючими є:  

 слуховий аналіз (аналіз і засвоєння окремих елементів музичної мови); 

 цілісний аналіз (аналіз різноманітних елементів музичної мови та їх взаємозв’язків у 

музичному творі або фрагменті). 

Робота над цими двома видами аналізу здійснюється на кожному уроці систематично. 

Слуховий аналіз (визначення на слух елементів музичної мови)  безпосередньо пов’язаний з 

опрацюванням певних засобів музичної виразності. Виконання викладачем матеріалу для 

визначення на слух повинно бути музикальним, м'яким, але чітким. На початковому етапі 

елементи виконуються у повільному і помірному темпах, надалі – у помірному i швидкому 

темпах в однаковій динаміці. Матеріалом для визначення на слух є звукоряди різних ладів, 

окремі щаблі ладу, інтервали i акорди у мелодичному, гармонічному звучанні, в ладах і від 

звуків, у зворотах і послідовностях. Знайомство з елементами музичної мови відбувається на 

основі співставлення подібних елементів, наприклад: В5
3 і М5

3; м.3 i в.3; ч.4 i ч.5; в.3 i м.6 як 

обернення, контрастного чергування елементів, наприклад: після секунди – октава, після терції 

– септима, тобто контраст за величиною інтервалів (вузькі – широкі) та їх акустичним 

сприйняттям (консонанс – дисонанс). 

Для визначення на слух окремих елементів музичної мови слід пропонувати 

використовувати на уроці художній музичний матеріал, який може складатися з мелодій, 

пісенного двоголосся, гармонічного супроводу відомих студентам творів або їх яскравих i 

характерних зворотів з відповідним елементом музичної мови. 

При засвоєнні елементів поза ладом (інтервали й акорди) важливо виробити в студентів 

відчуття їх фонічного забарвлення. Для того, щоб студенти не переводили гармонічне звучання 

елементу у мелодичне (що є грубою методичною помилкою), потрібно виконувати цей елемент 

швидко (на staccato), або декілька разів підряд, або у крайніх регістрах, постійно скеровуючи 

увагу студентів на такі ознаки елементу як консонанс чи дисонанс, стійкий чи нестійкий, 

кількість звуків тощо. 

Закріплення звучання окремих елементів музичної мови та перевірка їх засвоєння 

спочатку проводиться колективно або індивідуально, усно або за допомогою карток, надалі час 



15 

від часу можлива письмова робота. Після відповіді, особливо після виправленої відповіді, 

необхідно повторити цей елемент ще раз для його усвідомлення. Викладачеві необхідно 

надавати час для осмислення почутого та формулювання відповіді. 

Завдання цілісного аналізу – навчити правильно слухати, чути i розуміти (вміти 

пояснити) музичний твір, висловлювати свої враження від почутого. Тому перед викладачем 

стоять певні вимоги до проведення цієї форми роботи, підготовку до якої слід починати 

заздалегідь. Матеріалом для цілісного аналізу можуть бути мелодії, одноголосні пісні, у тому 

числі народні, обробки народних пісень, дитячі п’єси, твори композиторів різних епох i стилів, 

у тому числі сучасної музики, а також п’єси з студентського репертуару. Музичні твори для 

цілісного аналізу повинні викликати зацікавленість студентів своїм змістом, різноманітністю 

характеру і стилю. 

Об’єм творів, що аналізуються, повинен бути невеликим: від речення, періоду до простих 

двочастинних або тричастинних форм. Кількість програвань залежить від рівня підготовленості 

групи та від тривалості звучання самого прикладу.  

Студенти повинні не тільки емоційно сприйняти почуте, а й проаналізувати структуру 

одноголосного музичного прикладу приблизно за такою послідовністю:  

 характер, жанр; 

 темп, динаміка, регістр (також діапазон), штрихи; 

 лад, тональність, розмір; 

 принцип побудови й розвитку (напрямок мелодичного руху, повторність, секвентність 

кульмінація тощо); 

 характерні інтонаційні i ритмічні звороти; 

 висновок, у якому фіксуються найцікавіші елементи, що притаманні тільки цьому твору, 

або певні закономірності розвитку музичного матеріалу.  

Перед вивченням акордів педагог повинен охарактеризувати роль гармнонії як одного з 

найважливіших засобів у створенні музичного образу.  

Роботу з гармонічного слухового аналізу починають з прикладів у триголосному, а потім 

чотириголосному складі у тісному та широкому розташуванні акордів. Грають акорди 

неголосно але чітко. 

У якості прикладів беруть твори різних стилів, не обмежуючись гармонічними схемами 

віденських класиків.  

Аналіз багатоголосного твору проводиться за алгоритмом одноголосного. Крім цього 

студенти повинні почути вивчені гармонічні послідовності, звороти, акорди, інтервали, 

визначити фактуру (мелодія, акомпанемент), типи поліфонії (імітаційна, підголоскова, 

контрастна). 

При вивченні натуральних і штучних ладів для аналізу слід надавати не тільки гами-

схеми, а й приклади з музичної літератури. 

Процес усвідомлення почутого та його обговорення залежать від вміння викладача 

організувати роботу. Завдання викладача – допомагати студентам планомірно і поступово 

засвоїти на слух новий музичний матеріал і закріпити вивчений. Аналіз почутого йде від 

розуміння загальних закономірностей побудови твору до більшого заглиблення у його деталі. 

Ступінь глибини аналізу визначається рівнем загально слухової підготовки і теоретичних знань.  

Систематична робота над розвитком музичного сприйняття протягом уcix років навчання 

формує свідомість студентів, розуміння музичної мови як окремих її елементів, так i 

взаємозв’язок цих елементів у музичному творі шляхом систематичного багаторазового 

повторення від занятття до заняття.  

Чим більше музики звучить на занятті, тим цікавіше воно відбувається. Студенти 

зацікавлено слухають музику у виконанні педагога, але краще, коли грає хтось із студентів. В 

процесі навчання студенти опановують фортепіано як основний або додатковий інструмент. 
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Тому кожен з них може виконати нескладний твір на тему, що вивчається. За необхідності 

студент може звернутися за порадою до викладачів фортепіано. Під час розучування необхідно 

звернути особливу увагу на елемент, якому присячена п'єса, що полегшить запам'ятовування як 

п'єси загалом, так і елемента, якому вона присвячена.  

Завдання з музичного сприймання можуть бути використані у вигляді аналізу на слух 

окремих елементів музичного мовлення, для аналізу засобів музичної виразності, що 

використані для створення певного образу, для попереднього аналізу твору за нотним текстом 

перед його виконанням, для цілісного аналізу п'єси після прослуховування.  

Бажано під час музичного сприймання слідкувати за музикою за нотами, що навчить 

студентів бачити в нотному тексті інтервали, акорди, тональності, секвенції тощо.  

Слуховий аналіз, як технічну частину музичного сприймання, можна проводити в таких 

формах: 

 визначення окремих звуків після ладотональної настройки;  

 аналіз прикладів (одноголосних — запам'ятовування мелодії, спів її з називанням звуків і 

транспонування; дво-три-чотириголосних, із змінною кількістю голосів — 

запам'ятовування і гра на фортепіано); 

 аналіз басового або середнього голосу; 

 визначення інтервалів (висхідних, низхідних, мелодичних, гармонічних, в різних октавах 

і регістрах) та ланцюжків інтервалів; 

 аналіз окремих акордів (вид, розташування, мелодичне положення) та їх ланцюжків, 

доспівування пропущених акордових звуків; 

 аналіз тонального плану і акордових послідовностей; 

 аналіз ладів у художніх творах; 

 визначення характеру музичного твору, жанрової основи, форми, темпу, розміру, 

регістру, фактури, видів фігурації, кількості голосів та інших елементів; 

 визначення інструментів симфонічного, духового, народного, естрадного оркестру та 

характеристика їх тембрів; 

 аналіз штрихів під час виконання музичних творів; 

 слуховий контроль: під час виконання прикладів іншим студентом та визначення 

помилок в інтонуванні; за голосоведенням у акордових послідовностях, навмисно 

зіграних із помилками; визначення помилок, спеціально зроблених педагогом під час 

виконання музичного твору, ноти якого — перед очіма студентів (інтервали, акорди, 

штрихи, мелодична лінія, ритмічний малюнок);  

 

VІ. Музичний диктант 
Музичний диктант виховує здатність швидко запам'ятовувати музичний твір чи його 

уривок, рзвиває музичні уявлення і зміцнює професійні навички. Ця форма роботи вимагає 

великої зовередженості й уваги, швидкої реакції у визначенні характеру музики, її темпу і 

розміру, в усвідомленні ритмічного рисунка, ладу, регістру, фактури, динаміки, штрихів, тобто 

запам'ятовування і виразного уявлення нотного тексту. 

Для диктанту треба обирати високохудожні зразки. 

Деяка частина матеріалу для запису може бути відібрана з інструктивних посібників чи 

створена самим педагогом, але в основному це повинні бути народнопісенні зразки, фрагменти 

з творів вітчизняних та зарубіжних композиторів. 

Запис музики забирає найбільше часу. Дуже важливо, щоб саме високохуджні твори 

збагчували пам'ять студентів та сприяли розвиткові музичних уявлень. 

Для початківців запис диктанту становить значну трудність, тому дуже важливо 

підготувати їх до цієї форми роботи. У підготовчий період викладач повинен поставити ряд 

задач, над роз'язанням яких треба працювати систематично і цілеспрямовано: виховувати увагу 
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і зосередженість, розвивати музичну пам'ять, виховувати почуття ладу і ритму, розвивати 

навички визначення напрямку мелодичного руху, розвивати емоційно-образне мислення, 

виховувати почуття форми і внутрішній слух, розвивати навички правильного запису нотного 

тексту. 

На перших заняттях пропонуються усні диктанти. Педагог грає або співає два-три рази 

короткий, але яскравий приклад (наприклад, народну пісню). Після цього він запрошує 2-3 

студентів повторити мелодію голосом. Потім, з'ясувавши тональність та перший звук, вся група 

подумки визначає назви звуків мелодії, а один із студентів сольфеджує її. Далі вся група співає 

мелодію, називаючи звуки. 

У запам'ятовуванні й визначенні лише звуковисотної структури педагог вправляє групу 

протягом 4-5 занять. Паралельно пропонується визначити характер, темп, розмір виконуваних 

прикладів, але увага студентів не фіксується на тривалості кожного звука. Застосування на 

перших заняттях такої методики проведення диктанту виправдане тим, що формує в студентів 

впевненість у доступності для них цієї форми роботи. 

Після набуття групою досвіду щодо визначення звуків, починається робота щодо 

визначення тривалостей. Для тренування запису ритмічного малюнка та, зокрема, складних 

його випадків, рекомендується вправлятися у записуванні тільки ритмічної структури. Для 

запису мелодій із складним ритмічним малюнком, її грають з акомпанементом.  

Переконавшись, що група усвідомила звуковисотну лінію і метроритмічну структуру 

мелодії, педагог пропонує записати диктант і перевіряє запис. 

Якщо у якості диктанту пропонується уривок з музичного твору, після його першого 

прослуховування необхідно повідомити студентам для запису прізвище композитора, назву 

твору, його характер. 

Перед записом треба проаналізувати структуру фрагменту, з'ясувати, чи є повтори, 

визначити, в якій октаві звучить мелодія. Якщо фрагмент великий, педагог може на перших 

заняттях грати його частинами.  

На початку навчання диктанти мають бути короткі і ясні. Обов'язково дають 

ладотональну настройку. Приклад необхідно грати у темпі, вказаному автором. Після того, як 

студенти визначать темп і розмір, можна грати повільніше.  

Мелодичний диктант треба записувати лише з пам'яті, між програваннями. Кількість 

програвань необхідно дедалі зменшувати, а перерви між ними збільшувати.  

Під час запису диктанту студентам не слід співати, щоб не заважати працювати іншим. 

Не бажано дозволяти записувати лише інтонаційну лінію всього диктанту без зазначення 

тривалості звуків. Треба вимагати обов'язкової наявності усіх структурних компонентів мелодії: 

звуковисотної лінії, ритмічного рисунку, розподілу на такти, наявності розміру і правильного 

групування, виставлених ключів і знаків альтерації, динамічних відтінків та штрихів (за 

наявності). 

Крім того, кожний диктант студенти опрацьовують вдома.  

Для підвищення техніки запису нотного тексту практикують домашні завдання на 

записування музичних уривків з пам'яті. Для цього використовуються відомі й популярні пісні, 

уривки з класичних творів. 

Бажано, щоб диктанти виконувалися не лише на фортепіано, але й на інших 

інструментах. Для запису також пропонуються диктанти у різних регістрах. 

Для запису двохголосся необхідно провести значну підготовчу роботу: спочатку 

визначити напрямок одного голосу, потім другого, відмічати плавний рух та стрибки, багато 

аналізувати гармонічні інтервали (прості і складні). Голоси гармонічного двоголосся можна 

записувати одночасно, поліфонічного — послідовно або почергово. 

Підсумовуючи, можна рекомендувати такі типи музичного диктанту: 

1.Усні: одноголосні, двоголосні, триголосні, чотириголосні, з переміною кількістю 

голосів; 
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2.Письмові: запис ритмічного рисунка після прослуховування мелодії; запис 

звуковисотної лінії, без виявлення ритмічного рисунка; запис мелодії з попереднім аналізом (за 

допомогою педагога); повний запис одно-дво-триголосних творів із зазначенням темпу, 

динамічних відтінків, штрихів тощо; запис контурних голосів багатоголосних творів; запис баса 

або середнього голосу; запис мелодії і гармонічної схеми; запис гармонічних функцій; запис 

акомпанемента. 

3.Запис з пам'яті уривків із знайомих творів. 

Після запису диктанту і проспівування його групою рекомендується уявити його без нот 

(не дивлячись у зошит) і зіграти на фортепіано (якщо можливо — і у транспорті). 

Протягом усього курсу студентам пропонують засвоювати за допомогою внутрішнього 

слуху невеликі уривки з незнайомих творів, виконувати їх спочатку в основній тональності, а 

потім — в 2-3 інших. 

Музичний диктант – необхідна і важлива форма роботи на уроці сольфеджіо, 

систематичне виконання якої виховує в студентів здатність швидко запам’ятовувати музичний 

твір або його уривок, розвиває їх музичне уявлення, всі компоненти музичного слуху, зміцнює 

професійні навички. Процес запису музичного диктанту складається з етапів: чую – розумію – 

записую, та вимагає певного рівня розвитку музичного слуху і відповідних знань. Саме тому в 

спочатку навчання сольфеджіо проводиться підготовча робота, яка спрямована на закріплення 

правил нотного письма та вироблення навичок орієнтації між слуховим сприйняттям елементу 

або елементів і відтворенням нотного знаку чи тексту. Ця робота складається з наступних 

вправ: переписування нотних текстів з подальшим їх проспівуванням; графічна фіксація лінії 

мелодії; підбір на інструменті пісні або її фрагменту зі словами; запис тривалостей мелодії за 

методом стенографії ритму; запис вивченої вдома напам'ять мелодії тощо. Написання диктантів 

є одним з найскладніших завдань на уроці сольфеджіо. Цей вид роботи не буде викликати 

труднощів, якщо вести роботу у наступній послідовності: 

 підготовка робочого місця, підготовча робота у зошитах; 

 прослуховування мелодії два-три рази (без великої перерви між програваннями) з метою 

аналізу в цілому важливих загальних моментів, таких як лад, метр (розмір), структура 

мелодії взагалі, кількість фраз та принцип їх розвитку, кількість тактів (які слід 

розставити заздалегідь на нотних рядках), жанрова особливість, наявність повторної 

будови, секвенцій, ритмічних й звуковисотних особливостей тощо;  

 визначення та запис над пустими тактами нотного рядка ритмічного рисунку диктанту за 

допомогою загальновідомих символів (особливо на першому етапі навчання запису 

музичного диктанту);  

 визначення у відповідних місцях повтору музичного матеріалу (однакових чи схожих 

фраз або секвенцій) умовними позначеннями, наприклад горизонтальними дужками (з 

наступним оформленням їх по пам'яті);  

 після двох-трьох програвань диктант виконується викладачем не частіше ніж через дві-

три хвилини у загальній кількості 8-10 разів;  

 після перших програвань бажано, щоб студенти записали перший та останній звуки або 

фрази, затакт (якщо він є), в процесі наступних програвань вони можуть сприймати інші 

важливі моменти диктанту – початок другого речення, момент половинної каденції, 

підхід до неї та до заключної каденції тощо;  

 два останні програвання націлені на дописування і остаточне оформлення диктанту; 

 завершується робота обов'язковим проспівуванням ансамблем з тактуванням 

виправленого викладачем диктанту. 

Така або схожа на неї послідовність процесу роботи над написанням диктанту дозволяє 

студентам вести запис мелодії відразу у декількох напрямках, фіксуючи увагу на важливих 

моментах будови мелодії. Цьому безумовно допомагає підготовча робота у зошитах, тобто 
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наявність розставлених на нотних рядках пустих тактів. При написанні диктанту обов'язкове 

тактування, яке допомагає усвідомити і запам'ятати всі ритмічні особливості музичного 

матеріалу. Навички запису музичного диктанту в студентів розвиваються поступово. Спочатку 

записуються 2-3 нескладні 4-тактові побудови (з 5-6-разовими програваннями кожної впродовж 

5-10 хв.), згодом 4-8-тактові побудови (з 8-, 10-, інколи 12-разовими програваннями, які не 

повинні займати більш ніж 15-20 хв. заняття).  

Поступовому оволодінню технікою запису диктанту допоможе використання його 

різновидів, таких як ритмічні диктанти, диктант-загадка, диктант з «помилками», усний 

диктант, диктант-варіація, диктант ескізний або за частинами, імпровізаційний диктант, 

самодиктант або запис знайомої мелодії. Для розвинутих груп доцільним є використання також 

більш складних видів музичних диктантів, а саме – регістрових, запис яких ведеться як у 

скрипковому, так і у басовому ключах, – тембрових диктантів, програвання музичного 

матеріалу яких здійснюється не тільки на фортепіано, але й на інших інструментах, в тому числі 

з голосу. Основним видом запису є запис диктанту з попереднім аналізом. 

Викладачу необхідно правильно підбирати музичний матеріал для диктанту (відповідно 

до рівня підготовки певної групи), планувати поступове ускладнення диктантів. Це можуть бути 

зразки (фрагменти) з творів вітчизняних, зарубіжних композиторів та народної творчості. Деякі 

приклади для запису музичного диктанту можуть бути підібрані з авторських посібників або 

створені самим викладачем. Забороняється вносити зміни у мелодії диктантів, які підібрані з 

авторських посібників або з музичних творів.  

Оцінювання музичних диктантів здійснюється вербально. Далі необхідно ознайомити 

студентів з критерієм оцінок. Можна використовувати різноманітні форми перевірки запису 

диктанту по мірі його написання або по закінченню часу запису:  

 диктант проспівується по черзі з назвою звуків для перевірки та корегування запису, 

після цього перевіряється викладачем;  

 студенти перевіряють запис один в одного, а далі диктант перевіряється викладачем;  

 записаний диктант програється кількома студентами на фортепіано з метою подальшого 

виправлення помилок;  

 один із студентів записує диктант на дошці, потім проводиться колективна перевірка і 

виправляються помилки, а викладач оцінює якість самоперевірки та інші форми 

перевірки.  

Робота над музичним диктантом не обмежується тільки його записом. Програмою 

передбачено використання творчих вправ на створення другого речення або його закінчення. 

Виконання творчих вправ, що пов’язані з написанням диктанту, переноситься і на домашні 

завдання, наприклад: мелодія аудиторного диктанту вивчається напам'ять з транспонуванням, 

до неї створюється другий голос або акомпанемент тощо. 

 

VIІ. Виховання творчих здібностей 
Специфіка професійної дяльності музиканта є багатогранню щодо застосування 

здібностей, умінь, навичок і стосується трьох її аспектів: слухацького, виконавського і творчого. 

Вони потребують наявності загальноестетичних та спеціальних здібностей — музичного слуху, 

музичної пам'яті, музичної уяви. Три останні для музичної діяльності є основними і такими, що 

не можуть бути компенсовані. 

Творча уява розвивається з уміння комбінувати, імпровізувати, створювати прості 

поспівки, інтонації, теми. Складною системою координації слуху, моторики, емоцій керує 

музична свідомість (мислення). Воно активно розвивається за допомогою продуктивної 

творчості, до складу якої входить здатнсть аналізувати, синтезувати, музична інтуїція. 

Педагогічна практика свідчить, що музично-слуховий досвід, накопичений в пам'яті, й 

здатність до його перетворення (уява) є фундаментом розвитку творчих музичних зібностей. 

Наслідком є необхідність розгляду структури музичних зібностей у єдності пам'яті та уяви.  
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Як відомо, пам'ять є результатом уяви. Існує ряд ступенів активності уяви: пасивна, 

активна, творча (ініціативна). Останній різновид є необхідним компонентом музично-творчих 

здібностей. В основі творчої уяви лежить здібність аналізувати і систематизувати враження, 

отримані від образів та явищ. Дидактичний матеріал, на якому розвивається музична уява має 

бути різноманітним в плані стилю, жанру, національної приналежності, фольклорного або 

композиторського походження. 

Цілеспрямована і систематична музично-творча діяльність на основі диференційованого 

(вікового, індивідуального) підходу є методом активізації розвитку музичних здібностей.  

Навіть елементарна творчість викликає інтерес та емоційне задоволення і сприяє 

кращому запам'ятовуванню теоретичного матеріалу, який вивчається. 

Творчість є важливим та дієвим засобом всебічного музичного розвитку студентів. 

Включення в курс теорії музики і сольфеджіо творчих завдань сприяє розвитку творчої 

активності студентів, емоційному та більш осмисленому ставленню їх до музики. Систематична 

робота над творчими завданнями сприяє також закріпленню теоретичних знань, навичок 

читання з аркуша, запису музичного диктанту, активізує слухову уяву, тренує різні сторони 

музичного слуху, музичну пам'ять, а також розвиває музичний смак i спостережливість, 

«…формує музичний слух, як орган пошуку надзвичайної краси» (В.Медушевський). 

Важливою умовою активізації особистості є готовність до творчості. В цьому великого 

значення набуває вибір теми для творчості або імпровізації, яка дає певну спрямованість уяві 

(“дієве завдання”). 

До творчих можуть бути віднесені такі вправи:  

 доспівування другої фрази мелодії за наданим текстом або створення першої фрази 

мелодії (фрази-відповіді чи фрази-запитання), виконання подібного завдання з назвою 

звуків;  

 вокальна або інструментальна імпровізація першої або другої фрази з використанням 

музичних елементів, що вивчаються;  

 ритмічна імпровізації першої або другої фрази; 

 ритмічна i мелодична імпровізація на простіших музичних i шумових інструментах 

(металофони, барабани, бубни, брязкальця тощо, «природні інструменти» за системою 

К.Орфа);  

 імпровізація мелодії на заданий ритм; варіювання каденції у музичній побудові, 

варіювання невеликих поспівок або мелодій;  

 імпровізація мелодії по звуках даного інтервалу (інтервалів), акорду (акордів) або звороту 

(зворотів);  

 імпровізація другого голосу, в тому числі підголосків до мелодії чи пісні;  

 імпровізація на фоні витриманого звука (педалі), квінти або бурдонного басу;  

 імпровізація мелодії на виконану викладачем акордову послідовність;  

 імпровізація супроводу до мелодії чи пісні;  

 імпровізація на віршований текст; 

 вільна імпровізація та інші вправи тощо. 

До творчих завдань також можна віднести: колективне компонування фрази, речення, 

періоду або мелодії, що виконується «ланцюжком»; створення мелодії відповідного жанру, 

характеру, а також з використанням різних виразних засобів (лад, розмір, ритмічні групи, 

мелодичні звороти, темп, регістр тощо); створення i запис власної мелодії без попереднього 

відтворення її на слух; створення варіацій на задану або власну тему, в тому числі фактурних 

варіацій; підбір басу або супроводу до вивченої чи незнайомої мелодії (пісні) тощо.  

Виконання творчих вправ розпочинається з підготовчих форм роботи на основі 

невеликих поспівок, коли студенти вже оволоділи певним об’ємом музично-слухових вражень i 

знань.  

Робота над творчим завданням – це, в першу чергу, спроба знайти найбільш прийнятний 
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спосіб самовираження. Сама творча діяльність є більшою мірою захоплюючим процесом, ніж 

результатом, більшою мірою цікавим спілкуванням, ніж виучуванням теорії чи 

відпрацьовуванням певних навичок. Суттєва роль у цьому процесі належить і викладачу, який 

створює мотиви для формування творчих проявів студентів, бореться за успішність кожного в 

творчому розвитку. Творчі вправи повинні бути розраховані на опрацювання їх всією групою, 

тобто нескладними, цікавими, доступними, відповідати рівневі слухового розвитку студентів.  

Сучасні тенденції розвитку мистецької освіти спрямовані на забезпечення реалізації 

художньо-творчої природи молоді, набуття нею практичних навичок, що можуть задовольнити 

її естетичні потреби. До числа таких навичок можна віднести не тільки вміння створити свою 

мелодію, а й навички створення (добору) до мелодії акомпанементу з найпростішою фактурою.  

Творчі завдання можуть бути аудиторними i самостійними, але за умови обов'язкової їх 

перевірки викладачем i обговорення якості виконаних poбiт всіма студентами групи. Кращі 

зразки можна використати як матеріал для співу з аркуша, транспонування. Практика свідчить, 

що при правильній організації роботи з творчими вправами можна отримати вагомі результати.  

 

VIІІ. Методичні поради щодо проведення аудиторних занять та організації 

самостійної роботи студентів 
Однією з найголовніших передумов успішного проходження курсу теорії музики і 

сольфеджіо є правильне визначення педагогом конкретних труднощів у навчанні. Заняття 

необхідно побудувати так, щоб робота була цілеспрямованою, не імпровізаційною: поставивши 

перед собою певне завдання, педагог має протягом кількох занять послідовно здійснювати його, 

засттосовуючи всі види роботи з теорії музики і сольфеджіо — засвоєння теоретичного 

матеріалу, виконання побудовчих вправ, спів з аркуша, слуховий аналіз, музичний диктант, і 

тісно повязуючи їх між собою.  

Дуже важливо прищепити студентам навички повсякденної цілеспрямованої праці. Для 

цього необхідно розкрити їм перспективу досягнення мети, викликати інтерес до знань, 

виховати волю. 

Зокрема, самостійна робота буде ефективною, якщо даються конкретні, зрозумілі 

завдання, якщо їх можна виконати протягом тижня, коли вони  різноманітні, при єдиній 

спрямованості. Важливо контролювати виконання самостійної роботи, об'єктивно оцінюючи, 

заохочуючи наполегливість.  

При планування самостійної роботи важливо знайти правильне співвідношення між 

технічним і художнім матеріалом. Деякі з форм самостійної роботи необхідно практикувати 

щодня: спів з аркуша, добір супроводу, транспонування, сольфеджування та запис фрагментів 

по пам'яті, імпровізація. 

Неодмінною умовою самостійної роботи є цілеспрямованість, воля, зовередженість, 

уміння організувати свій час. 

Для успішного навчання потрібно, щоб у приміщенні було тихо і щоб інструмент був 

гарно налаштований. Необхідно виховувати в студентів навички роботи з камертоном, у тому 

числі у виконанні самостійної роботи. 

З теорії музики і сольфеджіо необхідно працювати щоденно, не менш ніж 60 хвилин на 

день. Цей час необхідно поділити на три частини: теоретичну (виконання письмових 

практичних завдань з теорії музики) і практичну (20х2 із  перервою, бо при великій 

зосередженості слух швидко стомлюється). В практичній частині спочатку можна вправлятися у 

співі з аркуша, роботі над аудиторним диктантом, записувати з пам'яті незнайому мелодію, 

добирати акомпанемент. Другу частину присвячують виконанню переважно технічних вправ 

(спів гам, інтервалів, акордів, гармонічних послідовностей, уривків з музичної літератури). 
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КРЕДИТ 1. МУЗИЧНА ФОНЕТИКА  
План 

Тема 1. Музичний звук 

Тема 2. Музична система і стрій 

Тема 3. Інтервали 

Тема 4. Акорди 

 

Тема 1. Музичний звук. 
 

Ключові поняття: висота, тривалість, гучність, тембр, резонанс. 

 

Теоретичні відомості. 

Звук як фізичне явище є коливанням пружного тіла. Ці коливання утворюють звукові 

хвилі. Вони поширюються у середовищі й через сприйняття людським вухом усвідомлюються 

як відчуття звуку. Звук має ряд фізичних властивостей: висоту, тривалість, гучність, тембр. 

Висота звука. Найголовнішим у характеристиці звуку є частота коливань за секунду. 

Вона визначається у герцах (Гц), або кілогерцах (кГц). Фізик Л.Ейлер у середині ХVІІІ ст. 

визначив частотні межі сприйняття звука людиною: 20-4000 коливань за секунду (20 Гц-4 кГц). 

Частота звукової хвилі сприймається людським вухом і усвідомлюється як висота звуку. Чим 

більше частота, тим звук вищий, чим менша, тим звук нижчий.  

В музиці використовуються лише ті звуки, що увійшли до певної музичної системи 

завдяки своїм художньо-естетичним якостям. Ці звуки можуть мати точну висоту, або не мати її 

(шуми, гудки, дзвони, гуркіт, свист). Основою музичного мистецтва стали звуки, що мають 

точну висоту. Вони називаються музичними й відрізняються за висотою на певний інтервал. 

Саме ці звуки утворюють музичну інтонацію й називаються музичними тонами. Висота 

музичних звуків записується нотами, літерами та складами.  

Звуки з нестабільною висотою вживаються як допоміжний засіб виразності.  

Тривалість звука. Тривалість звуку забезпечується відповідним часом коливань пружного 

тіла. Для подовження звучання необхідно підтримувати коливання. Тривалість звуків духових 

інструментів залежить від можливостей легенів музикантів, струнних — від довжини смичка. 

Необмежена тривалість звуку притаманна органу та електроінструментам.  

У фізиці час коливання джерела звуку вимірюється секундами та хвилинами. У музиці 

час фіксується тривалостями з урахуванням висоти (нотами). Перерви у звучанні – паузи — 

мають свої знаки. Звук чи пауза, записані на папері однаковими тривалостями, при виконанні 

можуть мати різний час звучання, залежно від темпу музичного твору. 

Гучність звука прямо залежить від амплітуди коливань. В акустиці гучності відповідає 

поняття звукового тиску (сили звуку). Співвідношення звукових тисків вимірюється у 

децибелах. 

Сприйняття гучності суб’єктивне і залежить від висоти звуку та  характеристик 

середовища. Для музики важливою є а не абсолютна величина гучності, а співвідношення між 

гучністю різних звуків. Ступені гучності звуку формують систему динамічних відтінків, які 

позначаються літерами, італійськими термінами, графічними знаками. 

Тембр звука. Важливим для виразності та естетичних якостей звука є форма його звукової 

хвилі. Вона різноманітна й складна, тому що одночасно з основною хвилею, яка утворюється 

коливаннями всього пружного тіла, виникають додаткові, що йдуть від коливань його частин. 

Основна хвиля утворює основний тон, який ми чуємо, бо звук його найсильніший. Додаткові 

хвилі утворюють призвуки, які ми майже не чуємо, бо звук їх дуже тихий. Призвуки називають 

обертонами, тобто тонами, що звучать вище основного тону, а також гармоніками або 

натуральними тонами. Якщо їх розташувати послідовно за висотою, отримаємо обертоновий 

або натуральний звукоряд. Перші вісім обертонів, зливаючись, утворюють гармонічний 
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комплекс, в основі якого лежить мажорний тризвук. Високі обертони (після 8-го) впливають на 

забарвлення звуку, тобто на його тембр (нотний приклад 1). 

Нотний приклад 1.1. Обертоновий звукоряд від ноти “до”. 

 

Тембр також залежить від конструкції музичного інструменту, форми, величини, 

матеріалу, з якого він виготовлений, способу звуковидобування. Для характеристики тембру 

використовуються прикметники (теплий, мужній, ніжний, дзвінкий, холодний, прозорий тощо). 

Тембр індивідуалізує інструмент, висоту звуку та його гучність. 

Фізичне явище, яке виникає при коливаннях будь-якого походження, коли їх амплітуда є 

максимальною, а опір мінімальним, отримало назву резонанс. Його враховують при створенні 

різної апаратури, при будівництві мостів, будинків. Резонанс може мати як позитивні, так і 

негативні наслідки. Присутність відлуння звуків, що накладаються на основний звук, може 

спотворити його або збагатити. Ці акустичні закономірності необхідно враховувати при 

проектуванні концертних залів, оперних театрів, інших споруд музичного призначення. 

При резонансі частота коливань джерела звука (вібратора) збігається з частотою коливань 

пружного тіла (резонатора). Резонанс посилює гучність, впливає на тембр, збільшує тривалість 

звучання. Найпоширенішим резонатором є корпус інструменту. Форма корпусу та матеріал, з 

якого вироблений інструмент, має великий вплив на якість звука.  

Отже, коливання певної частоти сприймається як звук, частота коливань — як висота 

звука, час коливання — як тривалість звука, амплітуда коливань (обертони) — як тембр звука. 

 

Контрольні запитання. 

1. Що таке звук? 

2. Які фізичні тіла в музиці є джерелами звуку? 

3. Чи однакові фізичні властивості усіх звуків, що ми їх чуємо? 

4. Від чого залежить висота звука? 

5. Які звуки називаються музичними? 

6. Якими способами записується висота музичних звуків? 

7. Від чого залежить тривалість звуку? 

8. Що таке музичний тон? 

9. Як називається перерва у звучанні? 

10. Від чого залежить гучність звука? 

11. Які шумові змуки використовуються в музиці? 

12. Які з відомих Вам музичних інструментів мають музичні звуки, а які – 

шумові? 

13. Що таке основний тон? 

14. Що таке обертон? В чому полягає причина їх утворення? 

15. Що таке тембр і від чого він залежить? 

16. Що таке резонанс? 

 

Практичні завдання. 
1. Визначити й записати тембри солюючих інструментів при прослуховуванні фрагментів 

творів, надати їм образну характеристику:  
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 М.Скорик. Мелодія, 

 П.Чайковський. Симфонія № 4, ч.2,  

 Л.Бетховен. Симфонія № 5, ч.2, перша тема;  

 Г.Берліоз. Фантастична симфонія. ч.2 (вступ);  

 С.Рахманінов. Фортепіанний концерт № 2. ч.2 (основна тема). 

 

Завдання для самостійної роботи.  

1. Прослухати наступні музичні фрагменти. Встановити відповідність між тембрами 

музичних інструментів, які в них використані, змістом твору та його образами. 

 Б.Лятошинський. Український квінтет, ч.2 вступ. 

 Д.Шостакович. Симфонія №7 «Ленінградська» епізод фашистської навали. 

 М.Римський-Корсаков Симфонічна сюїта «Шехеразада»,тема Шехеразади. 

 П.Чайковський. Симфонія №5, ч.2, основна тема. 

 М.Лисенко. Кантата «Радуйся, ниво неполитая», ч.3. 

 

Тести для перевірки теоретичних знань. 

Рівень «А» - тестові завдання з однією правильною відповіддю 

1. Від чого залежить висота звука? 

А) Від амплітуди коливань        Б) Від частоти коливань 

В) Від часу коливань Г) Від конструкції інструменту 

2. Від чого залежить тембр звуку? 

А) Від амплітуди коливань         Б) Від частоти коливань 

В) Від часу коливань Г) Від конструкції інструменту 

3. Від чого залежить тривалість звуку? 

А) Від амплітуди коливань        Б) Від частоти коливань 

В) Від часу коливань Г) Від конструкції інструменту 

4. Від чого залежить гучність звуку? 

А) Від амплітуди коливань        Б) Від частоти коливань 

В) Від часу коливань Г) Від конструкції інструменту 

5. Як називається перерва у звучанні? 

А) Тиша Б) Пауза В) Ліга Г) Фермата 

Рівень «Б» - тестові завдання з декількома правильними відповідями 

6. Які звуки називаються музичними? 

А) Ті, що видобуваються на музичних інструментах Б) Ті, що мають визначену висоту 

В) Видобуваються за допомоги музичних інструментів Г) Ті, що не мають визначеної висоти 

7. Якими способами записується висота музичних звуків? 

А) Літерами Б) складами  В) невмами Г) нотами 

8. Що таке музичний тон? 

А) Звук стабільної висоти  Б) Звук, видобутий на музичному інструменті 

В) Звук нестабільної висоти Г) Основа європейського музичного мистецтва 

Рівень «В» - тестові завдання – есе. 

9. Дайте визначення звуку як фізичного явища. 

10. Наведіть приклади музичних інструментів із музичними звуками та шумовими. 

 

Завдання для контрольної роботи за темою «Музичний звук» 
Кількість питань: 15. 

 1. На якому інструменті тривалість звуку не обмежена? 

А) на органі   Б) на скрипці  В) на домрі   Г) на трубі 

 2. Від чого залежить висота музичного звуку?  

А) від частоти коливань тіла, що звучить           Б) від сили коливань  
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В) від тривалості коливань                                   Г) від обертонів 

 3. Які звуки називаються музичними?  

А) Звуки, що мають точну висоту            Б) звуки, що не мають точної висоти  

В) звуки, що мають довгу тривалість      Г) звуки, що не мають довгої тривалості 

 4. Розташуйте подані музичні інструменти у порядку зростання тривалостей 

звуковидобування  

А) бубон           Б) орган           В) акордеон          Г) віолончель  

 5. Від чого залежить гучність музичного звуку?  

А) від довжини струни          Б) від амплітуди коливань  

В) від товщини струни          Г) від резонансу 

 6. Співвіднесіть гучні звуки на фортепіано, домрі, гітарі, бандурі, балалайці, баяні, 

акордеоні, назвіть інструменти із властивостями більш гучних звуків  

А) баян, домра, гітара                      Б) бандура, балалайка, акордеон  

В) фортепіано, баян, акордеон        Г) акордеон, бандура, гітара 

 7. На якому музичному інструменті звук триватиме довше?  

А) на скрипці,      Б) на електрооргані      В) на кларнеті      Г) на бандурі 

 8. Що таке обертони?  

А) призвуки, які звучать вище основного тону Б) гучні звуки  

В) тривалі звуки      Г) шумові звуки 

 9. Явище в музичній акустиці, коли опір звуковій хвилі мінімальний, а амплітуда 

коливання звукового тіла максимальна. 

А) резонанс         Б) гучність звуку           В) тривалість звуку          Г) відлуння звуку 

 10. Які тони натурального звукоряду впливають на тембр звуку?  

А) нижні тони       Б) середні тони       В) високі тони        Г) не впливають 

 11. Тембрам яких інструментів властиві такі якості - блискучий, дзвінкий, яскравий?  

А) орган, баян, скрипка                    Б) фортепіано, бандура, альт  

В) труба, валторна, тромбон            Г) домра, гітара, цимбали 

 12. Тембрам яких інструментів властиві такі якості – величний, могутній, всеосяжний?  

А) домра, гітара, цимбали             Б) труба, валторна, тромбон, фагот 

В) орган, синтезатор                      Г) скрипка, альт, віолончель 

 13. Тембрам яких інструментів властиві такі якості – ласкавий, таємничий, чарівний?  

А) труба, валторна, туба             Б) флейта, фагот, тромбон  

В) скрипка, гітара, бандура        Г) баян, фортепіано, акордеон труба, валторна 

 14. Від чого залежить тембр звуку? 

А) Від амплітуди коливань  Б) Від частоти коливань 

В) Від часу коливань  Г) Від конструкції інструменту 

 15. Від чого залежить тривалість звуку? 

А) Від амплітуди коливань  Б) Від частоти коливань 

В) Від часу коливань  Г) Від конструкції інструменту 

 

 

Тема 2. Музична система і стрій. 
 

Ключові поняття: діапазон, регістр, звукоряд, октави, знаки альтерації, музичний стрій, 

Піфагорів стрій, гармонічний стрій, темперовані строї, метод сольмізації. 

 

Теоретичні відомості. 
Музична практика використовує ті музичні звуки, які відповідають естетичним вимогам 

певної музичної культури. Так формується музична система - об’єднання звуків певної висоти 
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та співвідношень, що характерні для даної музичної культури. На її основі вибудовуються всі 

елементи музичної мови.  

Діапазон. Регістри. Сучасна європейська музична система включає звуки від «фа» 

субконтроктави до «до» п’ятої октави. Загальний обсяг звуків від найнижчого до найвищого 

називається діапазоном. Серед музичних інструментів лише фортепіано і орган мають повний 

діапазон музичної системи. Всі інші інструменти і людські голоси мають обмежені діапазони.   

Відносно великі частини музичного діапазону (взагалі або окремих інструментів зокрема(, 

звуки якого близькі за висотою та тембром, називаються регістрами. Весь музичний діапазон та 

музичний діапазон кожного інструменту можна поділити на три регістри: низький, середній та 

високий. Перехід від одного регістру до іншого не має чітких меж. Забарвлення звуків 

змінюється поступово. Звуки, які втратили тембр одного регістру, але не набули тембру іншого, 

називаються перехідними.  

Темброва різниця регістрів урізноманітнює палітру музичних барв. Створюючи музичний 

образ, композитор обирає не лише певний інструмент, але й регістр, який найповніше 

відповідає його художньому задуму.  

Звукоряд. Октави. Послідовне розташування звуків музичної системи за висотою у 

висхідному та низхідному напрямках називається звукорядом. Кожен звук звукоряду 

називається щаблем. У сучасній музичній системі тільки сім щаблів вважаються основними, або 

діатонічними і мають свою літерну (c, d, e, f, g, a, h) та складову (до, ре, мі, фа, соль, ля, сі) 

назви. Латинські літери почали вживатися з VI століття, коли основний звукоряд починався не з 

до, а з ля (a, b, c, d, e, f, g). Складову назву щаблі звукоряду музичної системи отримали від 

початкових складів перших шести рядків середньовічного католицького гімну на честь святого 

Іоанна Дамаскіна (VIII століття), (нотний приклад 2): 

Нотний приклад 1.2. Гімн “Sancte Johannes” 

 
 

Ці склади спочатку означали лише порядковий номер щаблів гексахорду (від грец. гекс – 

шість, хорд – струна) та їх тонове чи півтонове співвідношення. Пізніше був впроваджений 

сьомий щабель «сі» (від початкових букв ім’я Святого Іоанна), який отримав наступну літеру 

латинського алфавіту H(h). У XVII столітті склад «ut» був змінений на «до», як такий, що краще 

розспівується. З цього часу сім складових назв – до, ре, мі, фа, соль, ля, сі закріпилися як назви 

основних щаблів діатонічного звукоряду, білих клавіш фортепіано та органу (пізніше акордеона 
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та інших клавішних інструментів) і отримали абсолютну висоту основних щаблів звукоряду 

музичної системи.   

Кожному з семи щаблів на певній відстані відповідають звуки, з якими він зливається 

найбільш повно. Таким звуком буде восьмий звук вверх або вниз від даного. Це явище має 

акустичне підґрунтя: кожний восьмий обертон збігається з основним тоном, другим, четвертим 

та шістнадцятим обертонами, але звучить в іншому регістрі. Ці звуки мають одну назву й 

поділяють звукоряд на відрізки, що називаються октавами (від лат. Octava – восьма). Початком 

кожної октави європейської музичної системи вважається звук «до». Октавою називають також 

кожний восьмий щабель від заданого та інтервал між однойменними щаблями музичної 

системи. 

Запис звуків основних щаблів. Сучасна музична система має неповних дев’ять октав. 

Октава, звуки якої записуються малими літерами (c, d, e, f, g, a, h) та складами, що починалися з 

малих літер (до, ре, мі, фа, соль, ля, сі), отримала назву малої. Вище від неї розташовується 

перша октава, друга, третя, четверта та неповна п’ята октави. Звуки цих октав також 

записуються малими літерами, до яких, як верхній індекс, додається цифра порядкового номеру 

октави, або відповідна кількість рисок зверху.  

Великою назвали октаву, яка розташована нижче малої. Її звуки записуються великими 

літерами (C, D, E. F, G. A, H) та складами, що починаються з великих літер (До, Ре, Мі, Фа, 

Соль, Ля, Сі). Нижче великої октави розташована контроктава (від лат. Contra – проти) та 

субконтроктава (від лат. Sub – під). Звуки цих октав також записуються великими літерами та 

складами, до яких додаються, як нижній індекс, цифри 1 або 2 або відповідна кількість рисок 

знизу (див.рис.1.2).  

Крім складів та літер, для запису звуків музичної системи використовуються ноти, які 

пишуться на нотному стані (рис.1.1).  

 

 
Рис.1.1. Звукоряд, октави та запис звуків основних щаблів європейської музичної системи. 

 

Знаки альтерації. З розвитком музичного мистецтва діатонічний звукоряд, що мав у 

межах октави сім щаблів, змінювався, збагачуючись півтонами. Нові звуки, що утворилися, не 

отримали самостійних назв. Вони вважалися варіантами основних щаблів. Для їх запису почали 

використовувати знаки альтерації (від лат. Alteration – зміна), які додавали до позначень 

основних щаблів.  

В класико-романтичній європейській музичній системі сформувалося п’ять знаків 

альтерації: дієз, дубль-дієз, бемоль, дубль-бемоль, бекар. Знак # (дієз) означає підвищення звука 

на півтону, а b (бемоль) – пониження звука на півтону. При підвищенні на тон вживається знак 

## (х) дубль дієз, від фран. Duble – подвійний), а при пониженні на тон - bb (дубль-бемоль). При 

скасуванні знаків альтерації виставляється знак бекар: 

Всі знаки альтерації пишуться перед нотами на нотному стані але після 

складових (соль#) або літерних (G#) позначень звуків. Інколи вони замінюються відповідними 

словами: соль-дієз, ля-бемоль.  

При літерному запису звуків знаки альтерації замінюються складовими закінченнями 

(табл 1.1):  

Таблиця 1.1. 

Правила застосування знаків альтерації 
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Знак альтерації Латинське 

позначення 

Приклад Виключення: 

дієз іs  fis (фа-дієз) ля-бемоль — as  

мі-бемоль — es  

сі-бемоль — b та hes 

сі-дубль-бемоль — bes або heses 

дубль-дієз іsis fisis (фа-дубль дієз) 

бемоль еs ges (соль-бемоль) 

дубль-бемоль еses geses (соль-дубль-бемоль) 

 

У сучасній системі запису музики літерні та складові позначення мають різне 

застосування. Ними користуються як назвами звуків при читанні нот, для позначення 

тональностей, строю транспонуючих інструментів,  струн смичкових інструментів, при 

позначенні структури акордів в естрадній музиці тощо.  

На рис.1.2 на прикладі звукоряду фортепіано представлений звукоряд європейської 

музичної системи (октави, літерне позначення діатонічних та альтерованих щаблів, графічна 

фіксація відповідних звуків на нотному стані): 

 

 
Рис.1.2. Звукоряд європейської музичної системи 

 

Похідні щаблі. Щаблі, що виникли внаслідок підвищення або пониження основних 

щаблів, називаються похідними або хроматичними (від грецького: хрома - фарба). У сучасній 

європейській музичній системі всі звуки рівноправні і розташовані за рівновеликими півтонами. 

Назви похідних щаблів вказують лише на їх минулу залежність від основних. А колір чорних 

клавіш на фортепіано та їх форма допомагає орієнтуватися в октавах на клавіатурі. Сучасна 

октава європейської музичної системи має 12 звуків у півтоновому співвідношенні.  

Півтонова система не єдина в світі. Музична культура Індії, наприклад, має чвертьтонову 

музичну систему. Її сім основних щаблів — sa, ri, ga, ma, pa, dha, ni — нагадують європейські 

до, ре, мі, фа, соль, ля, сі. Але на відміну від останніх, між ними є великі тони, що складаються з 

чотирьох чвертьтонів, та малі тони з трьох чвертьтонів. Музичні системи деяких африканських 

культур мають третьтонові співвідношення звуків. У фольклорі як допоміжний засіб 

зустрічаються звуки з невизначеною висотою. Це вигуки, зойки, гліссандо (від італ. Glissando – 

ковзаючи).  
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Музичний стрій. Абсолютна висота звуків музичної системи та їх інтервальне 

співвідношення називається музичним строєм. Термін “стрій” в музиці використовують також 

для позначення: частоти еталонного тону звукоряду (звук “ля” першої октави — 440 Гц), 

системи настроювання струнних інструментів (квінтовий стрій скрипки), відповідності ноти до 

реальному звучанню інструментів (кларнет in B, in A), узгодженості голосів у хорі та оркестрі 

на основі точного інтонування. Природа дала музичному мистецтву зразок музичного строю у 

вигляді натурального обертонового звукоряду (акустичний стрій).  

Піфагорів стрій. Грецький математик і філософ Піфагор (VI століття до н. е.) 

запропонував спосіб настроювання найбільш поширених у його час музичних інструментів 

(кіфари та ліри) за акустично чистими квінтами (інтервал у 3,5 тона між 2-м та 3-м обертонами 

натурального звукоряду, що охоплює 5 щаблів). Будуючи послідовно вгору ланцюжок чистих 

квінт, він отримав систему, в якій звуки, зведені в одну октаву, давали звукоряд з дієзами. При 

побудові ланцюжка чистих квінт униз виникав звукоряд з бемолями. Зведення всіх звуків в 

одну октаву утворювало хроматичний звукоряд, в якому жоден з одержаних хроматичних 

звуків не збігався за вистою з сусідніми. Оскільки музика і музичні інструменти того часу були 

одноголосними, даний стрій дозволяв найбільш повно виявити тяжіння звуків, що відповідало 

тогочасним естетичним вимогам.  

Гармонічний стрій. З розвитком багатоголосся та зародженням гармонічного мислення 

з’ясувалося, що Піфагорів стрій не може забезпечити консонантного звучання тризвуків. У 

середині ХVІ століття італієць Джозефо Царліно науково обґрунтував необхідність нового 

гармонічного строю. Він запропонував здійснювати настроювання музичних інструментів з 

фіксованою висотою не тільки за акустичними чистими квінтами, але й за акустичними 

великими терціями. Завдяки цій системі мажорні тризвуки звучали чисто, а стрій отримав назву 

гармонічного. Цей стрій мав великий вплив на розвиток баготологосся, сприяв формуванню 

октавних мажорних та мінорих ладів, але, внаслідок піфагорової та дидимової ком, 

використовував обмежену кількість тональностей (C, D, Es, F, G, B dur та їх паралелі). 

Темперований стрій. Фіксований звукоряд органів та клавірів (на відміну від 

нефіксованого звукоряду струнних інструментів та голосу) поставив перед музикантами 

завдання організувати в єдину інтонаційну систему три групи звуків – діатонічні, бемольні та 

дієзні. Засобом усунення коми (1/10 тону) стала рівномірна темперація (від лат. Temperatio – 

правильне співвідношення). Вона полягає у досягненні однакових співвідношень між 

тотожними інтервалами на всіх щаблях музичної системи шляхом незначного пониження одних 

і підвищення інших звуків.  

1553 року Джованні Лафранко трактатом «Іскри музики» започаткував нову систему 

рівномірної темперації – хроматико-енгармонічний стрій. У ньому лише октава і прима 

залишалися акустично чистими, а ус інші інтервали — темперовані. Творчість композиторів 

К.Монтеверді, Дж.Фрескобальді, М.Россі, Д.Букстехуде, Д.Скарлатті, Ф.Куперена, Г.Генделя, 

І.С. Баха забезпечила поширення хроматико-енгармонічної системи.  

Рівномірно-темперований хроматико-енгармонічний стрій у межах кожної октави має 12 

рівновеликих півтонів. Його утвердження вирішує проблему енгармонізму (явища, коли звуки 

збігаються за висотою, але мають різні назви та графічне позначення) (див рис. 1.3):  
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Рис. 1.3. Енгармонізм звуків. 

 

Поширення енгармонізму дозволило спростити виготовлення та настроювання 

інструментів з фіксованою висотою, поліпшило звучання недосконалих консонансів (терцій та 

секст) на всіх щаблях музичної системи, створило умови для транспозиції (від лат. transpositio 

— перестановка — переміщення усіх звуків музичного твору вниз або вверх на визначений 

інтервал) та модуляції (від. Лат. Modulatio — розмірність — перехід в іншу тональність). 

Зонний стрій. Музична практика довела, що для формування певного строю, крім 

акустичних передумов велике значення мають музично-естетичні погляди епохи, психологія 

сприйняття музики та фізіологія слуху, зокрема його зонна природа. Ширина зони є змінною і 

залежить від індивідуального слуху людини, регістру, гучності та тембру звуку. Стрій, 

заснований на зонній природі музичного слуху отримав назву зонного. Він використовується в 

ансамблях інструментів з фіксованою та нефіксованою висотою. Внаслідок його розвитку стали 

можливими розвиток багатоголосної музики, створення великих оркестрів і хорів, симфонічних, 

ораторіальних, оперних жанрів. 

Висотним орієнтиром сучасної музичної системи є звук а1 (ля першої октави) – 440 Гц. 

Щоб отримати еталонну висоту користуються камертоном (нім. Kammerton – кімнатний звук – 

звук, що сприймається в обмеженому просторі). Його винайшов у 1711 році Д.Шор. Пристрій 

має форму металевої вилки, звук якої ніколи не змінює висоти. 

 

Контрольні запитання. 
1. Що таке музична система і які звуки увійшли до її складу? 

2. Які інструменти мають повний діапазон звуків музичної системи? 

3. Що таке регістр? 

4 Що таке камертон? Для чого він використовується в музичній практиці? 

5. Що таке звукоряд? 

6. Як називаються за складовою системою основні щаблі звукоряду? 

7. Як позначають за літерною системою основні щаблі звукоряду? 

8. Як утворюються назви похідних щаблів за літерною системою? 

9. Що таке октава? 

10. Який звук є висотним орієнтиром сучасної музичної системи? 

11. Що таке енгармонізм звуків? 

12. Які щаблі називають похідними? 

13. Що таке музичний стрій? 

14. Що таке акустичний стрій? 

15. У чому полягає темперація звуків музичної системи? 

16. Які темперації мали місце в музичній практиці? 

17. Що таке півтон, цілий тон? 

18. Скільки тонів, півтонів містить октава? 

19. Між якими основними щаблями звукоряду утворюються півтони? 
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20. Що таке знаки альтерації, скільки їх, яке значення має кожний з них? 

 

Практичні завдання. 
1.Надайте складову назву літерно записаним звукам та виконайте їх на фортепіано в усіх 

можливих октавах: d, f, e, g, a, b, c, h, as, gis, eis,es, fis, des, geses, cis, fes, his (вкажіть 

енгармонічно рівні до них звуки). 

2.Замініть складові позначення звуків літерами: сі-бемоль, до#, ля-бемоль , фаx, мі-дубль 

бемоль , ре#, до-бемоль , мі#, сі-дубль бемоль . 

3.Назвіть звуки, що є енгармонічно рівними до: fisis, b, as, ais, es, g, a, c, d, e, h. 

4.Позначте літерами насупні звуки: соль першої октави, ре великої октави, ля другої 

октави, сі контроктави, до четверої октави, фа малої октави, мі третьої октави, ля 

субконтроктави, до п'ятої октави, покажіть їх на фортепіано, зіграйте, проінтонуйте у зручному 

регістрі. 

5.Запишіть нотами усі можливі назви звуків, енгармонічно рівні наступним: 

 
6. Порівняйте назви звуків та їх звучання на фортепіано, знайдіть рядок, де співпадають 

всі пари звуків, різні за назвами:  

А) с – his, f – eis, b – h              Б) с – his, f – eis, h – c  

В) d – ces, es – dis, gis – h         Г) e – disis, fis – ges, as – gis 

7. Виконайте звуки на фортепіано та проінтонуйте голосом звуків, знайдіть рядок, в 

якому вони розташовані за одним принципом:  

А) c – cis – d – dis – f – fis            Б) e – es – eses – des – h  

В) fisis – gis – a – des                    Г) as – ges – fes – eses 

 

Завдання для самостійної роботи. 
Підготовте повідомлення за темою:  

1. Історія становлення хроматико-енгармонічного строю 

2. Внесок Й.С.Баха для утвердження та поширення хроматико-енгармонічного строю. 

 

Тести для перевірки теоретичних знань.  
Рівень «А». Завдання з однією правильною відповіддю. 

1. Скільки звуків в повній октаві сучасної музичної системи? 

А) 8  Б) 12   В) 7  Г) 5  

2. Скільки основних щаблів в кожні повній октаві? 

А) 8  Б) 12   В) 7  Г) 5 

3. В яких випадках бекар слугує підвищенню на півтон? 

А) коли відміняє дієз   Б) коли відміняє бемоль  

В) коли відміняє дубль-бемоль  Г) коли відміняє дубль-дієз 

4. В яких випадках бекар слугує зниженню на півтон? 

А) коли відміняє дієз   Б) коли відміняє бемоль  

В) коли відміняє дубль-бемоль  Г) коли відміняє дубль-дієз 

5. В яких випадках бекар слугує підвищенню на тон? 

А) коли відміняє дієз   Б) коли відміняє бемоль  

В) коли відміняє дубль-бемоль  Г) коли відміняє дубль-дієз 

6. В яких випадках бекар слугує зниженню на тон? 
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А) коли відміняє дієз   Б) коли відміняє бемоль  

В) коли відміняє дубль-бемоль  Г) коли відміняє дубль-дієз 

Рівень «Б». Завдання з кількома правильними відповідями. 

7. Які знаки альтерації застосовуються для підвищення основного звуку? 

А) бемоль  Б) дієз  В) дубль-дієз   Г) дубль-бемоль 

8. Які знаки альтерації застосовуються для зниження основного звуку? 

А) бемоль  Б) дієз  В) дубль-дієз   Г) дубль-бемоль 

9. Які латинські закінчення застосовуються для підвищення основного звуку? 

А) eses   Б) isis    В) es       Г) is 

10. Які латинські закінчення застосовуються для зниження основного звуку? 

А) eses   Б) isis    В) es       Г) is 

 

Орієнтовні завдання для контрольної роботи 
Кількість питань: 20  

1. Абсолютна висота звуків музичної системи та їх інтервальне співвідношення, це: 

А) музичний стрій;            Б) лад;            В) тональність;           Г) гама. 

 2.Сім нот, які мають абсолютну точно визначену висоту у звукоряді класичної музичної 

системи називаються:  

А) гама;          Б) основні щаблі;               В) лад;            Г) музична система. 

 3. Відстань у шість тонів між однойменними щаблями; звуки, які мають одну назву та 

поділяють звукоряд на відрізки, це: 

 А) октава;         Б) збільшена септима;          В) зменшена нона;        Г) чиста прима. 

 4. Щаблі, які виникли внаслідок підвищення або пониження основних щаблів, 

називаються:  

А) альтерованими;       Б) дієзними;      В) бемольними;           Г) півтонами . 

 5. Кожен звук звукоряду називається:  

А) нота;           Б) тон;          В) щабель;          Г) півтон. 

 6. Послідовне розташування звуків музичної системи за висотою у висхідному та 

низхідному порядках, це:  

А) гама;           Б) звукоряд;              В) лад;             Г) тональність. 

 7. Відносно великі частини музичного діапазону, звуки якого близькі за висотою та 

тембром, це:  

А) регістр;           Б) гама;               В) інтервал;            Г) лад. 

 8. Загальний обсяг звуків людського голосу, або музичного інструменту від найнижчого 

до найвищого, це:  

А) регістр;          Б) діапазон;                В) тональність;             Г) лад. 

 9. Об’єднання звуків певної висоти та співвідношень, що характерні для даної музичної 

культури, це:  

А) гама;           Б) лад;                В) музична система;              Г) тональність. 

 10. Співвіднесіть літерну та складову назву нот та знайдіть вірний варіант  

А) с – до, е – мі, g – соль, h – ля                  Б) с – до, е – мі, g – соль, b – сі-бемоль  

В) а – ля, d – ре, f – соль, b – сі-бемоль      Г) h – сі, d – ре, е – фа, g – соль 

 11. Знайдіть вірний варіант однакового принципу чергування нот (знизу вверх) з 

пропуском щаблів:  

А) с1 – f1 – h1 – e2 – a2 – d3 – g3 – e4        Б) с1 – f1 – h1 – d2 – a2 – d3 – g3 – e4  

В) d1 – f1 – h1 – e2 – a2 – d3 – g3 – e4        Г) с1 – f1 – h1 – e2 – a2 – d3 – g3 – с4 

 12. Знайдіть відрізки діатонічного звукоряду, розташовані у вірній послідовності:  

А) c, d, e, f, g; d, e, f g a; e, f g a h; f g a h c;  Б) c, d, e, f, g; d, e, g a h; e, f a h c; f g a c d;  

В) c, e, f, g а; d, e, a h g; e, a h c h; f g a c d;  Г) c, d, f, g а; d, e, a h g; e, a h c h; f g a c d; 

 13. Ноти якої октави записані даними літерами: C, D, E. F, G. A, H?  
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А) першої          Б) другої              В) третьої              Г) великої 

 14. Знайдіть ноти однакової висоти:  

А) fis – ges – eis         Б) c – his – deses            В) h – ces – ges             Г) b – ais – fes 

 15. Знайдіть помилку у низхіних звукорядах від діатонічних щабів “c”,”d”, “e”, “f”:  

А) с – h – a – g – f – e – d;             Б) d – c – h – a – g – f – e;  

В) e – d – c – h – a – g – f;             Г) f – e – d – c – h – g – f; 

 16. Звуки якої октави позначаються так: c, d, e, f, g, a, h?  

А) контроктави          Б) другої              В) третьої                Г) малої 

 17. Знайдіть помилку у позначенні звуків однакової висоти:  

А) fisis – фа дубль дієз               Б) eses – мі дубль бемоль  

В) as – ля бемоль                        Г) gis – соль дубль дієз 

 18. Позначте вірно октави, що належать низькому регістру:  

А) перша октава, друга октава, третя октава   Б) мала октава, перша октава, друга октава  

В) велика октава, мала октава, перша октава   Г) субконтр октава, контр октава, велика 

октава 

 19. Позначте вірно октави, що належать високому регістру:  

А) мала октава, перша октава, друга октава   Б) велика октава, мала октава, перша октава  

В) субконтр октава, контр октава, велика октава  Г) п’ята, четверта, третя, друга октава. 

 20. Порівняйте складові та літерні позначення нот, знайдіть співпадання пар однакових 

звуків:  

А) cі дієз – his; мі дієз– eis, соль - ges;  

Б) фа-дубль дієз – fis ; соль-бемоль – ges; ля-дубль дієз – as  

В) до-дієз – cis; мі-бемоль - es; сі-дубль бемоль – b  

Г) сі-дубль бемоль – bes; сі-дієз – his; фа-дубль дієз - fisis 

 

Інтонаційні вправи 
1. Проінтонуйте діатонічні щаблі звукоряду музичної системи від кожного звуку 

звукоряду вверх і вниз в межах октави у зручному для Вас регістрі. 

2. Проінтонуйте альтеровані щаблі звукоряду музичної системи від кожного 

альтерованого звуку звукоряду вверх (як підвищені) і вниз (як знижені) в межах октави у 

зручному для Вас регістрі. 

3. Проінтонуйте діатонічні і альтеровані щаблі звукоряду музичної системи від 

кожного звуку звукоряду вверх (називаючи альтеровані щаблі як підвищені) і вниз (називаючи 

альтеровані щаблі як знижені) в межах октави у зручному для Вас регістрі. 

4. Проінтонуйте діатонічні щаблі звукоряду музичної системи із пропуском кожного 

другого, кожного третього від кожного звуку звукоряду вверх і вниз в межах октави у зручному 

для Вас регістрі. 

5. Проінтонуйте альтеровані щаблі звукоряду музичної системи із пропуском 

кожного другого, кожного третього від кожного звуку звукоряду вверх і вниз в межах октави у 

зручному для Вас регістрі (називаючи вверх альтеровані щаблі як підвищені, а вниз як знижені).  

6. Проінтонуйте альтеровані щаблі звукоряду музичної системи із пропуском 

кожного другого, кожного третього від кожного звуку звукоряду вверх і вниз в межах октави у 

зручному для Вас регістрі. 

7. Проінтонуйте діатонічні та альтеровані щаблі звукоряду музичної системи із 

пропуском кожного другого, кожного третього від кожного звуку звукоряду вверх і вниз в 

межах октави у зручному для Вас регістрі (називаючи вверх альтеровані щаблі як підвищені, а 

вниз як знижені).  

 

Завдання для слухового аналізу. 
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Визначати на слух регістри музичної системи, послідовний або стрибкоподібний рух 

щаблями діатонічного звукоряду у висхідному або низхідному напрямках. 

 

Творчі вправи. 
Від звуків «е», «f», «а» вверх і вниз побудуйте послідовність із семи чистих квінт. 

Отримані звуки зведіть в одну октаву. Виконайте отримані звукоряди. Створіть характерні 

мелодії із використанням отриманих звукорядів. Запишіть, дайте мелодіям назву.  

 

Тема 3. Інтервали. 
 

Ключові поняття: інтервал, мелодичний інтервал, гармонічний інтервал, кількісна та 

якісна величина інтервалів, консонанс, дисонанс, прості та складені інтервали, діатонічні та 

хроматичні інтервали, обернення інтервалів, енгармонізм інтервалів.  

 

Теоретичні відомості. 
Сполучення двох музичних звуків називається музичним інтервалом. Нижній звук 

інтервалу є його основою, верхній — вершиною. Читаються інтервали знизу вверх.  

Якщо звуки інтервалу беруться одночасно — він називається гармонічним, якщо 

послідовно — мелодичним. Лише мелодичні інтервали мають напрямок руху (можуть бути 

висхідними або низхідними). Інтервали в межах октави називають простими. Вони є основою 

музики. 

Інтервали мають кількісну та якісну величину. Кількісна величина інтервалу залежить від 

кількості основних щаблів (щаблів), які знаходяться між його основою та вершиною. Для 

позначення кількісної величини інтервалів використовують цифри та порядкові числівники 

жіночого роду італійської мови (див. колонки “№ пп”, “Назва” та “Позначення” в таблиці 2). 

Якісна величина інтервалів вимірюється кількістю тонів та півтонів, які вміщуються між 

його основою та вершиною. Вона позначається прикметниками чиста, мала, велика, збільшена, 

зменшена (див. колонки “Різновид”, “Позначення” та “Кількість тонів” в таблиці 2). 

Назви простих інтервалів, їх різновиди, кількісна та якісна величини, позначення та 

приклади (у висхідному напрямку) представлені в таблиці 1.2. 

Таблиця 1.2. 

Прості інтервали 

№ 

пп 

назва різновид позначення кількість 

тонів 

приклад 

1 прима чиста* 
збільшена 

двічі збільшена 

ч.1 

зб. 1 

дв. зб.1 

0 

0,5 

1 

фа-фа 

фа-фа# 

фаb-фа# 

2 секунда мала 

велика 
збільшена 

м.2 

в. 2 

зб. 2 

0,5 

1 

1,5 

фа-сольb 

фа-соль 

фа-соль# 

3 терція мала 

велика 
зменшена 

м. 3 

в. 3 

зм. 3 

1,5 

2 

1 

фа-ляb 

фа-ля 

фа-ляbb 

4 кварта чиста 
зменшена 

збільшена 
двічі збільшена 

ч.4 

зм.4 

зб.4 

дв.зб.4 

 

2,5 

2 

3 

3,5 

фаі-cіb 

фа-сіbb 

фа-сі 

фа-сі# 

5 квінта чиста 

зменшена 

ч.5 

зм.5 

3,5 

3 

фа-до 

фа-доb 
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двічі зменшена 

збільшена 

дв.зм.5 

зб.5 

2,5 

4 

фа-доbb 

фа-до# 

6 секста 

 
мала 

велика 
збільшена 

м.6 

в.6 

зб.6 

4 

4,5 

5 

фа-реb 

фа-ре 

фа-ре# 

7 септима мала 
зменшена 

велика 

м.7 

зм.7 

в.7 

5 

4,5 

5,5 

фа-міb 

фа-міbb 

фа-мі 

8 октава чиста 
зменшена 

збільшена 

ч.8 

зм.8 

зб.8 

6 

5,5 

6,5 

фа1-фа2 

фа1-фаb2 

фа1-фа#2 

 

*Зірочкою в таблиці відмічені діатонічні інтервали (такі, що існують між білих клавіш 

фортепіано та можуть бути побудовані на щаблях натуральних видів мажору і мінору). 

 

Складені інтервали — це інтервали більше октави. Вони складаються з октави і простого 

інтервалу, отже, їх основа і вершина завжди розташовані в різних октавах. Складені інтервали 

широко використовуються в хоровій та оркестровій музиці, надаючи звучанню об’ємності та 

масштабності. 

Між основою та вершиною складеного інтервалу може бути відстань у дві і більше октав, 

але власні назви мають лише інтервали в межах двох октав (див. Табл.1.3). 

Таблиця 1.3. 

Складені інтервали 

№ пп назва Склад Кількісна 

величина 

Якісна величина  

1 нона Секунда через октаву 9 Мала – 6,5т 

велика - 7т 

2 децима Терція через октаву 10 Мала – 7,5т 

велика - 8т 

3 ундецима Кварта через октаву 11 Чиста – 8,5т 

збільшена - 9т 

4 дуодецима Квінта через октаву 12 Чиста – 9,5т 

зменшена - 9т 

5 терцдецима Секста через октаву 13 Мала – 10т 

велика – 10,5т 

6 квартдецима Септима через октаву 14 Мала – 11т 

велика – 11,5т 

7 квінтдецима Дві октави 15 Чиста - 12т 

 

Для позначення інтервалів більших ніж дві октави, використовують назви простих 

інтервалів із додаванням кількості октав між основою та вершиною.  

Європейська музична практика розрізняє серед діатонічних інтервалів консонуючі та 

дисонуючі.  

Консонюючі інтервали характеризуються злиттям звучання. Серед них  вирізняють 

досконалі консонанси (чиста прима і чиста октава та їх складені різновиди), майже досконалі 

консонанси (чиста кварта і чиста квінта та їх складені різновиди), несконалі консонанси (малі та 

великі терції та сексти та їх складені різновиди).  
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Дисонуючі інтервали утворюють негармонійне (різке) звучання, це малі та великі секунди 

й септими та їх складені різновиди, зменшена квінта та збільшена кварта (тритони) та їх 

складені різновиди.  

Чисті та великі інтервали стають збільшеними, коли в них підвищують вершину на 

хроматичній півтон уверх, або знижують основу на хроматичний півтон вниз. Наприклад, до – 

фа (ч.4), до – фа дієз (зб. 4), до – мі (в.3), до-бемоль – мі (зб.3).  

Чисті та малі інтервали стають зменшеними, коли їх вершину знижують на хроматичний 

півтон вниз, або основу підвищують на хроматичний півтон. Наприклад, ре – фа (м.3), ре – фа 

бемоль (зм.3), ре дієз – фа (зм.3).  

Збільшені, зменшені, двічі збільшені та двічі зменшені інтервали називаються 

хроматичними. Деякі з них (зменшена септима, зменшена кварта, збільшена секунда, збільшена 

квінта) — отримали назву характерних, так як з’являються лише у гармонічних різновидах 

мажору і мінору (докладніше про це — в розділі 3 “Музична морфологія”). Серед дисонуючих 

інтервалів особливої уваги заслуговують тритони (збільшена кварта та зменшена квінта), які 

можуть бути і діатонічними, і хроматичними, і характерними. 

У хроматичних та характерних інтервалів фонізм (забарвлення звучання) може не 

співпадати з позначенням (збільшена секунда (дисонанс) звучить однаково з малою терцією 

(консонанс)). Таке явище, коли інтервали звучать однаково, а записуються по-різному, 

називається енгармонізмом інтервалів. В його основі — енгармонізм звуків європейської 

хроматико-енгармонічної музичної системи. Однакове звучання енгармонічних інтервалів 

обумовлене їх однаковою тоновою (якісною) величиною. В таблиці 1.4 наведені найбільш 

уживані енгармонічні інтервали: 

Таблиця 1.4.  

Найбільш уживані енгармонічні інтервали 

Кількість 

тонів 

назва позначення приклад 

1 Велика секунда 

двічі збільшена прима 

зменшена терція 

в.2 

дв.зб.1 

зм.3 

E-fis 

fes-fis 

e-hes 

1,5 Мала терція 

збільшена секунда 

м.3 

зб.2 

E-g 

fes-g, e-fisis 

2 Велика терція  

зменшена кварта 

в.3 

зм.4 

E-gis 

e-as 

2,5 Чиста кварта 

двічі зменшена квінта  

ч.4 

дв.зм.5 

E-a 

e-bes 

3 Збільшена кварта  

зменшена квінта  

зб.4 

зм.5 

E-ais 

e-b 

3,5 Чиста квінта  

двічі збільшена кварта  

ч.5 

дв.зб.4 

E-h 

fes-h 

4 Мала секста  

збільшена квінта  

м.6 

зб.5 

E-c 

e-his 

4,5 Велика секста  

зменшена септима  

в.6 

зм.7 

E-cis 

e-des 

5 Мала септима 

збільшена секста  

двічі зменшена октава  

м.7 

зб.6 

дв.зм.8 

E-d 

fes-d 

e-eses 



37 

 

Якщо енгармонічні інтервали мають однакову кількісну величину і відрізняються тільки 

записом, такий енгармонізм називається пасивним. Він використовується для спрощення запису 

нот та зручності їх читання. Коли енгармонічні інтервали мають різну кількісну величину, 

такий енгармонізм є активним і найчастіше використовується при модуляції. 

Оберненням інтервалів називається новий вид інтервалу, при якому вершина стає 

основою, а основа вершиною. Прості інтервали обертаються в межах октави. Новий інтервал 

разом із початковим складають чисту октаву і утворюють пару взаємообернених інтервалів. 

Сума цифрових позначень таких інтервалів складає 9, а сума тонів — 6. Таблиця 1.5 ілюструє 

основні правила та закономірності обернення простих інтервалів: 

Таблиця 1.5. 

Основні правила та закономірності обернення простих інтервалів 

Поч. 

інтервал 

різновид Позна-

чення 

Кіль. 

тонів 

приклад Кінц. 

інтервал 

різновид Позна-

чення 

Кільк. 

тонів 

приклад 

прима чиста 

збільшена 

двічі 

збільшена 

ч.1 

зб. 1 

дв. зб.1 

0 

0,5 

1 

фа-фа 

фа-фа# 

фаb-фа# 

октава чиста 

зменшена 

двічі 

зменшена 

ч.8 

зм.8 

дв зм.8 

6 

5,5 

5 

фа1-фа2 

фа#1-фа2 

фа#1-

фаb2 

секунда мала 

велика 

збільшена 

м.2 

в. 2 

зб. 2 

0,5 

1 

1,5 

Фа-сольb 

фа-соль 

фа-соль# 

септима Велика 

мала 

зменшена 

в.7 

м.7 

зм.7 

5,5 

5 

4,5 

сольb-фа 

соль-фа 

соль#-фа 

терція мала 

велика 

зменшена 

м. 3 

в. 3 

зм. 3 

1,5 

2 

1 

фа-ляb 

фа-ля 

фа-ляbb 

секста 

 

Велика 

мала 

збільшена 

в.6 

м.6 

зб.6 

4,5 

4 

5 

Ляb-фа 

ля-фа 

ляbb-фа 

кварта чиста 

зменшена 

збільшена 

ч.4 

зм.4 

зб.4 

2,5 

2 

3 

фаі-cіb 

фа-сіbb 

фа-сі 

квінта чиста 

збільшена 

зменшена 

ч.5 

зб.5 

зм.5 

3,5 

4 

3 

Cіb-фа 

сіbb-фа 

сі-фа 

 

З наведеної таблиці видно, щодо якісної характеристики інтервалів, що великі інтервали 

обертаються в малі, чисті – у чисті, збільшені — у зменшені і навпаки. Щодо кількісної 

характеристики: прима обертається в октаву, секунда — в септиму, терція — в сексту, кварта — 

в квінту і навпаки. 

В мелодіях обернення інтервалів трапляється нечасто. 

Нотний приклад 1.2. Українська народна пісня “Був собі журавель” 

 
На відміну від обернення гармонічних інтервалів — дуже поширеного прийому у 

багатоголосній вокальній та хоровій музиці. 

Нотний приклад 1.3. М.Леонтович “Гей, ви, стрільці січовії” 

 
Методичні поради щодо слухового аналізу та побудови інтервалів. 
Під час аналізу інтервалів у нотному тексті треба визначити спочатку назву інтервалу 

(кількісну величину), потім його вид (якісну, тонову величину). Всі ці підрахунки мають 

супроводжуватися звучанням інтервалу на інструменті або відтворюватися внутрішнім слухом і 

привести до усвідомлення інтервалу, як індивідуально виразного, цілісного інтонаційного 

утворення.  

Будуючи інтервал, слід відраховувати від заданого звуку вгору чи вниз кількість щаблів, 

що відповідають назві інтервалу, і записати отриманий звук. Потім порахувати кількість тонів 
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та півтонів між ними і, за необхідності, за допомогою знаків альтерації скорегувати тонову 

величину.  

 

Контрольні запитання. 

1. Що таке фонізм, що лежить в його основі? 

2. Які інтервали називаються простими, які складеними? 

3. Як вимірюють інтервали? 

4. Які інтервали мають напрямок? 

5. Чому одні інтервали сприймаються як консонанси, а інші – як дисонанси? 

6. Які інтервали називають діатонічними, а які хроматичними? 

7. Що таке обернення інтервалів? 

8. Скільки тонів має пара взаємообернених інтервалів? 

9. Якою є сума цифрових показників (кількісних величин) взаємообернених інтервалів? 

10. Що лежить в основі енгармонізму інтервалів? 

11. Який буває енгармонізм інтервалів? 

12. В яких двох формах застосовується інтервали? 

13. Назвіть інтервали в межах октави? 

14. Назвіть складені інтервали в межах подвійної октави? 

15. В які інтервали обертаються чисті, великі, малі, збільшені, зменшені інтервали? 

16. Які інтервали називають енгармонічно рівними? Наведіть приклади. 

17. Які інтервали належать до: досконалих консонансів, недосконалих консонантів, 

дисонансів? 

18. Як називаються верхній та нижній звуки інтервалу? 

19. В якому напрямку читаються інтервали? 

20. Що означає кількісна величина інтервалу? 

21. Що означає якісна величина інтервалу? 

22. Чому відповідає значення якісної величини складених інтервалів? 

23. Звідки інтервали беруть свої назви? 

24. Які слова застосовуються для позначення якісної величини інтервалу? 

25.  Як скорочено позначаються інтервали? 

26.  Які інтервали утворюють від збільшення чистих та великих інтервалів? 

27. Які інтервали утворюються від зменшення чистих та малих інтервалів? 

28. Який інтервал не може бути зменшеним? 

29. Що станеться з інтервалом, якщо обидва його звуки  підвищити, або знизити на 

хроматичний півтон? 

30. Які інтервали при оберненні зберігають однакову кількість тонів? 

 

Практичні завдання: 

 Визначте щаблеву і тонову величину інтервалів e-a, c-h, g-h,b-c, d-g, c-d, a-e, d-es, as- a, 

gis-g, es-b, his-b, as-g, cis,  

 Побудуйте та визначте всі діатонічні інтервали від звуків «е» та «а» вверх і вниз. 

 Побудуйте тритони (збільшені кварти) від усіх білих клавіш.  

 Побудуйте тритони (зменшені квінти ) від усіх чорних клавіш. 

 Від щаблів звукоряду «d» та «f» побудуйте уверх і вниз інтервали, тонова величина яких 

дорівнюється: 1,5 т., 4 т., 6 т., 0,5 т., 3,5 т., 5 т., 2,5 т., 4,5 т., 2 т,. 1 т., 5,5 т, 0 т. Визначте 

та підпишіть отримані інтервали. 

 Визначте і запишіть подані інтервали. За допомогою знаків альтерації перетворіть їх на 

хроматичні, підпишіть: 
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7. Побудуйте:  

- у скрипковому ключі від звука «d» вниз зм.3, в.7, м.6, в.10, зб.11. 

- у басовому ключі від звука «f» вверх зб.8, зм.4, в.7, зм.14, зб.12. 

8. Визначте подані інтервали. Зробіть енгармонічну заміну, утворивши активний та 

пасивний енгармонізм, запишіть, визначте отримані інтервали. 

 
9. Побудуйте: 

А) від даних звуків вверх усі малі та чисті інтервали, підпишіть; 

 
Б) від даних звуків вниз усі великі інтервали, підпишіть; 

 
В) від даних звуків вверх усі чисті інтервали, підпишіть; 

 
Г) від даних звуків вниз усі збільшені та зменшені діатонічні інтервали, підпишіть. 

 
10. Визначте подані нижче складені інтервали: 

 
11. Побудуйте вказані інтервали: вверх – в скрипковому, вниз – в басовому ключі: 

 
                                 м.6          зм.3          зб.4          зб.5            зб.4        зб.6         зм.6         в.7 

12. Побудуйте обернення наступних інтервалів, визначте подані інтервали та їх обернення. 

 
 

Завдання для самостійної роботи 
 Написати верхній голос таким чином, щоб він утворив з нижнім наступні інтервали 

 
                ч.1      м.6     ч.8       м.6     в.7      м.6      ч.4      м.3      ч.4     в.6     м.3,в.6   ч.8 

 По даній цифровці написати верхній голос на іншому нотоносці в скрипковому ключі. 
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                  ч.8      м.3     м.6       б.6      б.3      зб.4    м.6      м.7      м.3      в.6      м.6      в.6     ч.8 

 

3. В наступних мелодіях визначити інтервали, вказати складені інтервали, зіграти на 

фортепіано подані мелодії. 

1. Шотландська народна пісня 

 
2. Й.С.Бах. Менует для віолончелі 

 
3. Й.Брамс. Вальс 

 
 

4. В наступних інтервалах знайти та визначити: а) досконалі консонанси, б) недосконалі 

консонанси, дисонанси. 

 
5. Замінити подані хроматичні інтервали енгармонічно рівними діатонічними і визначити 

назву і вид отриманих інтервалів. 

 
 

6. Знайдіть у поданому нижче уривку чисті кварти та визначте їхню роль у передачі 

характеру музичного образу. 

Українська народна пісня «Ох і не  стелися, хрещатий барвінку»,  

обробка Я.Степового 

 
7. Визначте у поданих нижче уривках тип енгармонізму – активний або пасивний. 

1. М.Лисенко. Різдвяна ніч 

 
2. Ф.Шопен. Мазурка. Тв.24№2 
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3. Л.Бетховен. Егмонт 

 
4. С.Людкевич. Сонце заходить 

 
Тести для перевірки рівня теоретичних знань 

 1.Прима, квінта, септима-це:     

А) складені інтервали    Б) діатонічні інтервали    

В) хроматичні інтервали Г) прості інтервали 

 2.  Децима, нона, квінт децима – це:     

А) складені інтервали    Б) діатонічні інтервали    

В) хроматичні інтервали  Г) прості інтервали 

 3. Слухові враження, що визначаються особливостями відтворення звуків, це: 

А) фонізм      Б) резонанс       В) обертон      Г) колорит      

 4. Як вимірюють інтервали?          

А) кількісно     Б) якісно     В) гармонічно      Г) мелодично  

 5. Як називаються інтервали в межах октави?           

А) складені      Б) прості     В) гармонічні       Г) мелодичні  

 6. Як  називають інтервали, ширші за октаву?          

А) консонанси     Б) дисонанси    В) складені     Г) прості  

 7. Які інтервали мають напрямок?       

А) консонанси     Б) дисонанси     В) гармонічні     Г) мелодичні 

 8. Як називаються інтервали, утворені основними щаблями музичної системи? 

А) діатонічні    Б) хроматичні    В) консонанси   Г) дисонанси 

 9. Як називаються інтервали, утворені основними та похідними щаблями музичної 

системи?    

А) діатонічні    Б) хроматичні    В) консонанси   Г) дисонанси 

 10. Як називаються інтервали, утворені похідними щаблями музичної системи? 

А) діатонічні    Б) хроматичні    В) консонанси   Г) дисонанси 

 11. Скільки тонів має пара взаємообернених інтервалів? 

 А) 9         Б) 6       В) 12        Г) 15 

 12. Якою є сума цифрових показників (кількісних величин) взаємообернених інтервалів?  

А) 9         Б) 6       В) 12        Г) 15 

 13. В яких двох формах викладення застосовується інтервали?      

А) гармонічні і мелодичні     Б) консонанси і дисонанси  

В) прості і складені                Г) діатонічні та хроматичні 
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14. В які інтервали обертаються чисті інтервали? 

А) в збільшені      Б) в зменшені       В) в чисті       Г) у великі 

15. В які інтервали обертаються малі інтервали? 

А) в збільшені      Б) в зменшені       В) в чисті       Г) у великі 

16. В які інтервали обертаються зменшені інтервали? 

А) в збільшені      Б) в зменшені       В) в чисті       Г) у великі 

17. В які інтервали обертаються збільшені інтервали? 

А) в збільшені      Б) в зменшені       В) в чисті       Г) у великі 

18. В які інтервали обертаються великі інтервали? 

А) в збільшені      Б) в зменшені       В) в малі       Г) у великі 

19. Який буває енгармонізм інтервалів? 

А) гармонічний і мелодичний     Б) активний і пасивний  

В) простий і складений                Г) діатонічний та хроматичний 

20. Які інтервали з переліку відносяться до досконалих консонансів? 

А) терція, секста      Б) прима, октава        В) кварта, квінта       Г) секунда, септима 

21. Які інтервали з переліку відносяться до недосконалих консонансів? 

А) терція, секста      Б) прима, октава        В) кварта, квінта       Г) секунда, септима 

22. Які інтервали з переліку відносяться до дисонансів? 

А) терція, секста      Б) прима, октава        В) кварта, квінта       Г) секунда, септима 

23. Що означає кількісна величина інтервалу? 

А) кількість діатонічних щаблів між основою та вершиною  

Б) кількість тонів та між вершиною та основою 

В) кількість півтонів між вершиною та основою       

Г) кількість хроматичних щаблів між вершиною та основою 

 24.Що означає якісна величина інтервалу? 

А) кількість діатонічних щаблів між основою та вершиною        

Б) кількість тонів та півтонів між вершиною та основою 

В) кількість похідних щаблів між вершиною та основою     

Г) кількість хроматичних щаблів між вершиною та основою 

 25. Чому відповідає значення якісної величини складених інтервалів? 

А) кількості діатонічних щаблів між основою та вершиною       

Б) кількості тонів та півтонів між вершиною та основою 

В) кількості  похідних щаблів між вершиною та основою     

Г) кількості хроматичних щаблів між вершиною та основою 

 26. Які прикметники застосовуються для позначення якісної величини інтервалу?      

А) велика, мала     Б) збільшена, зменшена, чиста      

В) натуральна, гармонічна, мелодична  Г) проста, складена 

 27. Які інтервали при оберненні зберігають однакові кількість тонів? 

А) тритони           Б) енгармонічно рівні         В) чисті         Г) гармонічні 

28. Що спільного між інтервалами «до-мі», «мі-соль», «соль-сі», «сі-ре», «ре-фа», «фа-

ля»?  

А) це хроматичні інтервали;                              Б) це діатонічні інтервали;  

В) це енгармонічно рівні інтервали;                  Г) це великі терції. 

29. Що спільного між інтервалами: «ля-ре», «ре-соль», «соль-до», «до-фа», «фа-сі 

бемоль»?    

А) однакові інтервали за щаблевою та тоновою величиною;      Б) всі різні інтервали;  

  

В) енгармонічно рівні інтервали;                                        Г) однакові за щаблевою величиною. 

30. На скільки півтонів може бути підвищений (або понижений) кожний основний 

щабель? 
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А) на один,                Б) на два                     В) на три                    Г) на чотири 

 

Орієнтовні завдання для контрольної роботи 
Рівень 1. Тестові завдання з однією правильною відповіддю. 

1. Що спільного між інтервалами: «ля-ре», «ре-соль», «соль-до», «до-фа», «фа-сі бемоль»?  

А) однакові інтервали за тоновою та щаблевою величиною;    Б) всі різні інтервали;  

  

В) енгармонічно рівні інтервали;                                              Г) однакові за щаблевою величиною. 

2. Що спільного між такими інтервалами: «фа-ля бемоль», «Фа-соль дієз», «мі дієз-ля 

бемоль»?       

А) однакові інтервали;                   Б) енгармонічно рівні, спільна тонова величина;  

В) спільна щаблева величина;       Г) нічого спільного. 

3. Що є спільного між інтервалами «до-соль», «До дієз – соль дієз »?  

А) однакова щаблева величина;             Б) енгармонічно рівні інтервали;  

В) однакова тонова величина;                   Г) однакова щаблева й тонова величина. 

4. На скільки півтонів може бути підвищений ( або понижений) кожний основний 

щабель? 

А) на один,                Б) на два                     В) на три                    Г) на чотири 

5. Знайдіть рядок вірно позначених інтервалів 

 

 

 

А) м.3, в.2, в.6, м.7, м.3;              Б) м.3, в.2, в.6, м.7, в.3;       

В) м.3, в.2, в.6, в 7, в.3;                Г) в.3; в.2, зм.7, в.3; 

6. Знайдіть вірний ряд обернень до поданих інтервалів 

 

 

А) в.6, м7, м.3, м.2, м.6  Б) в.6, м.7, м.3, в.2, в.6 

В) в.6, м.7, м.3, в.2, м.6  Г) в.6, м.7, зб.2, м.6 

Рівень 2. Тестові завдання з декількома правильними відповідями. 

7. Відстань у шість тонів між щаблями звукоряду може утворювати такі інтервали: 

А) октава;          Б) збільшена септима;        В) зменшена нона;         Г) чиста прима. 

8. Як вимірюються в музиці інтервали? 

А). за кількістю тонів і півтонів  Б) за напрямком 

В) за кількістю щаблів   Г) за залагодженістю звучання 

Рівень 3. Практичні завдання. 

9. Визначити подані інтервали, позначити їх щаблеву та тонову величину. Зробити 

обернення, позначити його тонову та щаблеву величину.  

 
10. Визначити подані нижче інтервали, уявляючи їх у скрипковому та басовому ключах. 

 
Творчі вправи 
1.Додати до наступних мелодій верхній голос таким, чином, щоб між даним і отриманим 

голосом утворилися вказані цифрами інтервали: 

1. В.А.Моцарт, опера «Чарівна флейта» 
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                      3 3   3  3       3   3  3 і.т.д. 

2. Українська народна пісня 

 
                 1  1  3   3  3  3       6     3    5    3      3        3     3    3     3 3   3    3    3  3 

 
             6   3   3     1      1     3  3   3  3  3   3   3  3  6   3   3    1      1 

3. М.Глінка. «Не щебечи, соловейко»  

 
             1   1 1  1  1  1 1  1  7 b6b3 4  6   6        7  7 6  5  3  6 5  3 

 
        1   3 #3 #6 1    3  5  8  6 4   3  6   3 3   4  3  3 #3 #6 1    1 

2. Додати до даних цифрованих басів три верхні голоси так, щоб нижній ряд інтервалів 

утворився між басом і тенором, середній – між басом і альтом, верхній – між басом і сопрано. 

Придумати отриманому фрагменту назву. Написати слова. 

 
10 11 13 13 13 13 15 #1

1 

1

3 

15 1

2 

#13 1

5 

1

2 

15 

8 9 10 11 12 11 12 9 1

0 

11 1

0 

12 1

3 

7 10 

5 6 6 8 10 b1

0 

#1

0 

6 6 #6 8 10 1

1 

3 8 

 

Інтонаційні вправи.  

 Інтонувати інтервали за таблицею «Інтервали поза ладом», починаючи від кожного 

діатонічного звуку музичної системи у зручному регістрі. 

 Інтонувати інтервали за таблицею «Інтервали поза ладом», починаючи від кожного 

хроматичного звуку музичної системи у зручному регістрі. 

 Інтонувати поспівку «Інтервальна гойдалка» від кожного діатонічного звуку музичної 

системи у зручному регістрі у висхідному та низхідному варіантах. 

 Інтонувати поспівку «Інтервали» від кожного хроматичного звуку музичної системи у 

зручному регістрі. 

 Інтонувати поспівку «Інтервальний маятник» від кожного діатонічного звуку музичної 

системи у зручному регістрі. 

 Інтонувати поспівку «Інтервальний маятник» від кожного хроматичного звуку музичної 

системи у зручному регістрі. 

Таблиця «Інтервали поза ладом» 

 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 ↑ч4 ↓в2 ↑ч5 ↓в3 ↑ч5 ↓м6 ↑зб4 ↓ч5 ↑м7 ↓в2 

2 ↓зб4 ↑в6 ↓зм4 ↑ч4 ↓в6 ↑зм5 ↑в3 ↓м6 ↑м2 ↓в3 

3 ↑ч5 ↓м7 ↑в9 ↓зм5 ↑м3 ↓в6 ↑в3 ↓ч5 ↑м9 ↓в3 
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4 ↑ч5 ↓в9 ↑в2 ↓ч4 ↑в6 ↓в2 ↑зб4 ↓в6 ↓м2 ↑в7 

5 ↓в3 ↑зм5 ↓м10 ↑в6 ↓зб4 ↑м6 ↓м7 ↑зб4 ↓в3 ↑ч8 

6 ↓в10 ↑в6 ↓в2 ↑ч5 ↓м10 ↑в7 ↓в2 ↓м3 ↑м6 ↓в7 

 

7 ↑ч4 ↓ч5 ↑ч8 ↓м3 ↑м6 ↓ч11 ↑в3 ↑в3 ↑ч4 ↓в6 

8 ↑м2 ↑ч5 ↓м7 ↑зб5 ↓ч4 ↑м7 ↓в3 ↓в3 ↑м3 ↓м6 

9 ↓м2 ↑в9 ↓в2 ↓м3 ↓м3 ↓в3 ↑ч4 ↓м3 ↑ч8 ↓в10 

 

10 ↑м6 ↓в3 ↑ч5 ↓м7 ↑ч8 ↓в3 ↓зб5 ↑м2 ↓ч4 ↑в7 

11 ↓м3 ↑в2 ↓ч5 ↑м7 ↓в3 ↓в6 ↑в10 ↓зм5 ↑зм4 ↓м7 

12 ↑м6 ↓ч5 ↓м2 ↑зб4 ↓в3 ↑в2 ↓ч5 ↑в7 ↓в3 ↑ч4 

 

Розспівка «Інтервальна гойдалка» 

А) висхідний варіант 

 
Б) низхідний варіант 

 
Розспівка «Інтервальний маятник» 

 
 

Сольфеджування. 
1. Сольфеджувати наступні приклади, в яких використано різні інтервали натурального 

звукоряду діатонічної системи 

Секунди.  

1) 

 
2)  

 
Терції.  

1) 

 
2) 
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Кварти.  

1) 

 
2) 

 
Квінти:  

1) 

 
2) 

 
Сексти:  

1) 
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2) 

 
Септими: 1) 

 
2)  

 
Октави:  

1) 

 
2)  
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Завдання для слухового аналізу.   
1. Користуючись таблицею «Інтервали поза ладом», грати та слухати прості та складені 

діатонічні інтервали від основних та похідних щаблів звукоряду. 

2. Слухати інтервальні послідовності простих та складених діатонічних інтервалів (2-3) 

від основних та похідних щаблів звукоряду. 

 

Тема 4. Акорди. 
Ключові поняття: акорд, тризвук, секстакорд, квартсекстакорд, септакорд, 

квінтсекстакорд, терцквартакорд, секундакорд, нонакорд, акорди із замінними та 
доданими тонами, моноінтервальні та поліінтервальні акорди. 

Теоретичні відомості. 
Акордом називають співзвуччя з трьох і більше звуків, що сприймається як 

самостійний звуковий комплекс. Найважливішою ознакою акорду є фонізм (звукова 
барва, колорит звучання). 

В європейській класико-романтичній музичній системі найпоширенішими є 
акорди терцієвої будови (такі, що розташовані, або можуть бути розташовані за 
терціями).  

Коли звуки/тони такого акорду розташовані по терціям, акорд приймає 
основний вид. Всього існує шість акордів, які мають терцієву будову. Це тризвук (з 
трьох звуків), септакорд (з чотирьох звуків), нонакорд (з п’яти звуків), ундецимакорд 
(з шести звуків), терцдецимакорд (з семи звуків). Неважко помітити, що назви усіх 
акордів, крім тризвуку утворюються від інтервалу між крайніми звуками. Назви тонів 
акорду походять від назв інтервалів, що входять в його звуковий склад. Нижній тон 
будь-якого акорду в основному виді називається основним тоном, або примою, 
наступні тони називаються відповідно терція, квінта, септима, нона й т.п. 

Найбільш уживаними акордами є тризвуки (та їх обернення) й септакорди (та їх 
обернення) вони складають основу гармонічного мислення.  

Тризвуком називаються акорд, що складається з трьох звуків, які розташовані, 
або можуть бути розташовані за терціями. Крайні звуки будь-якого тризвуку в 
основному виді складають інтервал чистої, зменшеної, або збільшеної квінти тому 
цифрове позначення тризвуків 5/3. Існує 4 види тризвуків: мажорний, мінорний, 
зменшений і збільшений (див. Табл.6). Позначення тризвуків відрізняють в теорії 
музики, в джазі та естрадній музиці. Відмінності ілюструє таблиця 1.6. 

Таблиця 1.6. 

Різновиди тризвуків 

Назва Склад Відстань 

між 

крайніми 

звуками 

Позначення Приклад 

в теорії 

музики 

в естрадній та 

джазовій музиці 
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Мажорний тризвук в.3+м.3 ч.5 Dur5/3, В5/3 А a-cis-e 

Мінорний тризвук м.3+в.3 ч.5 Moll5/3, 
М5/3 

Аm a-c-e 

Зменшений 
тризвук 

м.3+м.3 зм.5 Зм.5/3 Аb5 a-c-es 

Збільшений 
тризвук 

в.3+в.3 зб.5 Зб.5/3 A#5 a-cis-eis 

 
Оберненням називається новий вид акорду, який виникає в результаті 

перенесення нижнього тону (основного, чи будь-якого іншого) на октаву уверх. Кожен 
тризвук має два обернення. Їхні назви утворюються від інтервалів, які виникають 
між основою акорду, його вершиною та основним тоном. 

Перше обернення утворюється шляхом перенесення основного тону тризвуку 
на октаву вверх. В такий спосіб нижнім звуком тризвуку стає терцієвий тон, а 
основний тон стає верхнім звуком. Між ними утворюється інтервал секста, тому 
перше обернення називається секстакордом. Інтервальний склад секстакордів 
унаочнений в Таблиці 1.7: 

Таблиця 1.7. 

Інтервальний склад секстакордів 

Назва Склад Відстань між 

крайніми 

звуками 

Позначення Приклад 

Мажорний секстакорд м.3+ч.4 м.6 Dur6, В6 a-c-f 

Мінорний секстакорд в.3+ч.4 в.6 Moll6, М6 a-cis-fis 

Зменшений секстакорд м.3+зб.4 зб.6 Зм.5/3 a-c-fis 

Збільшений секстакорд в.3+зм.4 м.6 Зб.5/3 a-cis-f 

 
Друге обернення тризвуку утворюється шляхом перенесення терцієвого тону 

секстакорду на октаву уверх або верхнього звуку (квінтового тону) тризвуку на 
октаву вниз. В такий спосіб нижнім тоном тризвуку стає квінтовий тон, а терцієвий 
тон стає верхнім звуком. Між нижнім тоном (квінтовим) і верхнім утворюється 
інтервал секста, а між нижнім тоном і основним утворюється інтервал кварта, 
тому друге обернення називається квартсекстакорд. Інтервальний склад 
квартсекстакордів представлений в Таблиці 1.8. 

Таблиця 1.8. 
Інтервальний склад квартсекстакордів  

Назва Склад Відстань між 

крайніми 

звуками 

Позначення Приклад 
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Мажорний квартсекстакорд ч.4+в.3 в.6 Dur6/4, В 6/4 a-d-fis 

Мінорний квартсекстакорд ч.4+м.3 м.6 Moll6/4, М 6/4 a-d-f 

Зменшений 
квартсекстакорд 

зб.4+м.3 в.6 Зм.6/4 a-dis-fis 

Збільшений 
квартсекстакорд 

зм.4+в.3 м.6 Зб.6/4 a-des-f 

 
В естрадній та джазовій музиці при літерному позначенні акордів інколи 

конкретизується їх обернення. Для цього використовується дробова форма, в якій 
чисельник вказує на основний акорд, а знаменник — на його нижній тон, який 
відповідає певному оберненню.  

Нотний приклад 1.4. А.Веббер. Колискова 
                  D     G   D  G   D/A      A            D/F#          A 

 

                     D      A 

 

Септакордом називаються чотири звуки, які розташовані, або можуть бути розташовані 

за терціями. Назва септакорду залежить від інтервалу септими, що утворюється між основним 

тоном і вершиною (в.7, м.7, зм.7), а також від тризвуку, що знаходиться на основному тоні 

(мажорний, мінорний, зменшений або збільшений). В такий спосіб утворюється сім септакордів, 

три з яких — з великою септимою, три — з малою і один із зменшеною. В естрадній та джазові 

музиці в основі позначень септакордів лежить позначення тризвуків (Табл.1.9).  

Таблиця 1.9. 

Сім видів септакордів 

Назва Склад Позначення Приклад 

В теорії 

музики 

в естрадній та 

джазовій 

музиці 
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Великий мажорний 
септакорд 

В5/3+в3 В.dur7 Аmaj7 a-cis-e-gis 

Великий мінорний 
септакорд 

М5/3+в3 В. moll7 Аmmaj7* a-c-e-gis 

Великий збільшений 
септакорд 

Зб5/3+м3 В. зб.7 Аmaj7#5 a-cic-eis-gis 

Малий мажорний 
септакорд 

В5/3+м3 М. dur7 А7 a-cis-e-g 

Малий мінорний септакорд М5/3+м3 М. moll7 Аm7 a-c-e-g 

Малий зменшений 
септакорд 

Зм5/3+в3 М. зм.7 Аm7b5 a-c-es-g 

Зменшений септакорд Зм5/3+м3 Зм.7 А0 a-c-es-ges 

* зустрічається рідко. 
Кожен септакорд має три обернення: квінтсекстакорд, терцквартакорд, 

секундакорд. Показником обернення септакорду є інтервал секунди, який у 
квінтсекстакорді вона зверху, в терцквартакорді — свередині, в секундакорді — 
знизу. В оберненнях великих септакордів секунда мала, а оберненнях малих — велика, 
в оберненнях зменшеного септакорду векунда збільшена.  

Перше обернення утворюється шляхом перенесення основного тону 
септакорду на октаву уверх. Нижнім звуком першого обернення стає терцієвий тон, 
а основний тон стає верхнім звуком. Між нижнім звуком і септимовим тоном 
утворюється інтервал квінта, а між нижнім звуком і основним тоном (що зверху) 
утворюється інтервал секста, тому перше обернення септакорду називається 
квінтсекстакорд. Інтервальний склад квінтсекстакордів показаний в Таблиці 1.10. 

Таблиця 1.10. 

Інтервальний склад квінтсекстакордів  

Вид квінтсекстакорду Позначення Інтервальний склад  

Великий мажорний В. dur 6/5 м.3+в.3+м.2 М.5/3+м.2 

Великий мінорний В. moll 6/5 в.3+в.3+м.2 Зб.5/3+м.2 

Великий збільшений В. зб. 6/5 в.3+м.3+м.2 В.5/3+м.2 

Малий мажорний  М. dur 6/5 м.3+м.3+в.2 Зм.5/3+в.2 

Малий мінорний М. moll 6/5 в.3+м.3+в.2 В.5/3+в.2 

Малий зменшений  М. зм. 6/5 м.3+в.3+в.2 М.5/3+в.2 

Зменшений Зм. 6/5 м.3+м.3+зб.2 Зм.5/3+зб.2 

 

Читаючи квінтсектакорди, доцільно об’єднувати дві нижні терції у тризвук. Так, малий 

мажорний квінтсексткорд складається із зменшеного тризвуку і великої секунди.  

Друге обернення утворюється шляхом перенесення терцієвого тону квінтсекстакорду (що 

знаходиться знизу) на октаву уверх і називається терцквартакорд. Нижнім звуком акорду стає 

квінтовий тон, а терцієвий тон стає верхнім звуком. Між нижнім звуком і септимовим тоном 

утворюється інтервал терція, а між нижнім звуком і основним тоном (що всередині) 

утворюється інтервал кварта, тому друге обернення септакорду називається терцквартакорд. 

Інтервальний склад терцквартакордів показаний в Таблиці 1.11. 

Таблиця 1.11. 

Інтервальний склад терцквартакордів  
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Вид терцквартакорду Позначення Інтервальний склад  

Великий мажорний В. dur 4/3 в.3+м.2+ в.3 

Великий мінорний В. moll 4/3 в.3+м.2+ м.3 

Великий збільшений В. зб. 4/3 м.3+м.2+ в.3 

Малий мажорний  М. dur 4/3 м.3+в.2+ в.3 

Малий мінорний М. moll 4/3 м.3+в.2+ м.3 

Малий зменшений  М. зм. 4/3 в.3+в.2+м.3 

Зменшений Зм. 4/3 м.3+зб.2+м.3 

 

Третє обернення утворюється шляхом перенесення квінтового тону 
терцквартакорду (що знаходиться знизу) на октаву уверх. Нижнім звуком акорду 
стає септимовий тон, а квінтовий тон стає верхнім звуком. Нижній звук третього 
обернення і септимовий тон співпадають, а між нижнім звуком і основним тоном (що 
всередині) утворюється інтервал секунда, тому третє обернення септакорду 
називається секундакорд. Інтервальний склад секундакордів показаний в Таблиці 
1.12. 

Таблиця 1.12. 

Інтервальний склад секундакордів  

Вид секундакорду Позначення Інтервальний склад  

Великий мажорний В. dur 2 м.2+ в.3+ м.3 м.2+В.5/3 

Великий мінорний В. moll 2 м.2+ м.3+ в.3 м.2+М.5/3 

Великий збільшений В. зб. 2 м.2+ в.3+ в.3 м.2+Зб.5/3 

Малий мажорний  М. dur 2 в.2+ в.3+ м.3 в.2+В.5/3 

Малий мінорний М. moll 2 в.2+м.3+ в.3 в.2+М.5/3 

Малий зменшений  М. зм. 2 в.2+м.3+м.3 в.2+Зм.5/3 

Зменшений Зм. 2 зб.2+м.3+ м.3 зб.2+Зм.5/3 

 

Читаючи секундакорди також доцільно об’єднувати дві верхні терції у тризвук. Так, 

малий зменшений секундакорд складається із великої секунди та зменшеного тризвуку.  

Нижче наведені нотні приклади обернень септакордів*. 

Нотний приклад 1.5. Обернення септакордів 

 
* в цьому прикладі використані наступні скорочення для позначення видів септакордів: м.в. - 

малий мажорний, в. - великий мажорний, м. - малий мінорний, в.м. - великий мінорний, м.зм. - 
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малий зменшений, м.зб. - малий збільшений (використовується рідко), в.зб. - великий 

збільшений, зм. - зменшений (двічі зменшений). 

 
Завдяки енгармонізму малої терції та збільшеної секунди всі обернення 

зменшеного септакорду енгармонічні. Внаслідок цього в музичній системі можна 
побудувати лише три зменшених септакорди. Всі решта будуть їхніми оберненнями. 

В естрадній та джазові музиці літерне позначення обернень септакордів аналогічне 

позначенню обернень тризвуків і має вигляд дробу, де у чисельнику — основний акорд, а в 

знаменнику — звук обернення.  

Нотний приклад 1.6. О.Колман. “Чіппі” 

   Fmaj7      Gm7    Am7      Gm7   Eb7    D7 

 
          Gm7b5  C7     F7                      Bb7    Bo         F7/C     D7 

 
       Gm7      C7   F 

 
 

В різні епохи та в різних стилях септакорди мали неоднакове поширення, що було 

пов’язано із їх фонізмом як дисонуючих акордів. 

Акорди більш складної будови. В процесі розвитку європейської музичної культури 

ускладнення акордів відбувалося за рахунок звуків мелодії, яку вони супроводжували. 

Внаслідок цього виникли акорди ускладненої терцієвої будови, зміненої терцієвої та нетерцієвої 

будови. 

До акордів ускладненої терцієвої будови належать нонакорди, ундецимакорди, 

терцдецимакорди.  

Нонакордом називається акорд з п’яти звуків, що розташовані або можуть 
бути розташовані за терціями, інтервал нона (9), що знаходиться між основним 
тоном і вершиною визначає назву нонакорду, який може бити великим (в.9) і малим 
(м.9). На утворення нонакорду впливають також септакорди, що входять до його 
складу. У практиці класичного музиціювання найбільш поширеними стали великий і 
малий нонакорди, які мають у складі малий мажорний септакорд (наприклад, великий 
– c-e-g-b-d; малий – c-e-g-b-des). Нонакорди також мають обернення, але вони не 
отримали значного поширення та загальновживаних значень. 

Ундецимакорд — акорд з шести звуків, які в основному виді розташовані за терціями. 

Крайні його звуки утворюють чисту або збільшену ундециму. Внутрішня структура 

ундецимакордів залежить від величин терцій. В музичній практиці ундецимакорди 

застосовуються в основному виді. 

Терцдецимакорди складаються з 7 діатонічних або хроматичних щаблів, тому їх звуки 

вже не сприймаються диференційовано, а фонізм втратив ладово-характерне забарвлення. 

Застосовуються терцдецимакорди в музиці обмежено. 

Акорди зміненої терцієвої будови. Перші порушення терцієвої будови акордів в музичній 

практиці пов’язані із неповними акордами — тризвуками, септакордами, нонакордами із 

пропуском квінти. Пропуск квінти не є суттєвим для повноцінного сприйняття фонізму акорду.  

В народній музиці та року часто використовуються тризвуки з пропуском терції (в рок-

музиці — із подвоєнням прими в октаву (мелодієгармонії)). Це призводить до суттєвих змін 
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фонізму акордів, втрати ладової визначеності, повертаючи звучання до первинних гармонічних 

комплексів. 

Крім квінти або терції в нонакордах може бути пропущена септима. 

Засобом порушення терцієвої будови є також побічні тони. В музичній практиці вони 

існують у двох різновидах — як замінені (взяті замість акордових) та додані (звучать разом з 

акордовими) тони. 

Акорди із заміненими тонами. Найчастіше заміні підлягає квінта на сексту та терція  на 

кварту. Велика секста вносить мажорне забарвлення в акорд, мала секста – мінорне. Із секстою 

можуть бути тризвуки, септакорди, нонакорди та їх обернення. Акорди із замінними тонами 

мають своє позначення. Побічний тон вказується як верхній індекс біля позначення акорду: 

М.мін.74, М.маж.76 

Акорди із заміненими тонами звучать напружено та ладово визначено. Замінені тони 

гостро тяжіють до акордових, часто в них переходять, відновлюючи терцієву структуру акорду. 

Акорди і з доданими тонами. Додані тони ускладнюють акорд, збільшуючи в ньому 

кількість діатонічних або хроматичних звуків. Внаслідок введення доданих тонів, в акордах 

терцієвої структури виникають секундові комплекси, які збільшують їх дисонантність. 

Внаслідок застосування альтерації виникають акорди, які за записом  терцієві, але не 

звучать як такі (так звані альтеровані акорди. Про них — в Розділі 3.). Існує і протилежне 

явище, коли співзвуччя звучать як терцієві, але за записом такими не є. Вони отримали назву 

псевдоакордів. В їх основі лежить енгармонізм звуків та інтервалів. 

Акорди нетерцієвої будови. Акорд як самостійний звуковий комплекс в своєму 

основному виді може складатися з однакових інтервалів (моноінтервальні акорди) або 

неоднакових (поліінтервальні, тематичні акорди).  

Моноінтервальні акорди складаються з інтервалів, що мають однакову кількісну 

величину. Акорди терцієвої будови, інформація про які викладена вище, є різновидом 

моноінтервальних акордів. Крім них у музичній практиці ХХ століття сформувались акорди 

квартової, квінтової та секундової (кластери) моноінтервальної будови. Моноінтервальні акорди 

можуть бути діатонічними (складатися з діатонічних інтервалів) та хроматичними (з 

хроматичних інтервалів). 

З моноінтервальних акордів нетерцієвої будови, крім кластерів значного поширення 

набули квартакорди.  

Квартакорд з трьох звуків називається квартсекстакордом і позначається 7
4. Різновиди 

квартсептакордів викладені в Таблиці 1.13.  

Таблиця 1.13. 

Різновиди квартсептакордів 

різновид структура позначення 

Малий квартсептакорд ч.4+ч.4 М. 74 

Великий квартсепттакорд ч.4+зб.4; зб.4+ч.4 В. 74 

 

Квартсептакорд має два обернення: квартквінтакорд (4
5) та секундквінтакорд (2

5). Малі 

кварт септакорди  та їх обернення набули достатнього поширення у народній та професійній 

музиці.  

Поліінтервальні акорди можуть мати утриману (сталу протягом певного відрізку 

музичного розвитку) і неутриману (довільна зміна інтервалів у сусідніх акордах) структуру. 

Іноді поліінтервальні акорди можна розглядати як акорди терцієвої будови із доданими тонами. 

До акордів нетерцієвої будови належать також тематичні акорди – утворені із звуків 

мелодичної лінії. Об’єднуватися в акорд можуть як усі, так і найчастіше повторювані звуки 

мелодії.  

Нотний приклад 1.7. Українська народна пісня «Сімейка» 
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Іншим різновидом тематичних акордів є акорди терцієвої структури, які стають 

гармонічною і мелодичною основою певного музичного твору. В історії музики найбільш 

відомими з них є Прометеєв акорд (малий мажорний нонакорд із розщепленою квінтою, який 

фактично є цілотонним звукорядом і вперше застосований О.Скрябіним в симфонічній поемі 

«Прометей») та Тристанов акорд (зменшений септакорд з квартою замість терції).  

Різниця між цими двома видами тематичних акордів полягає насамперед в тому,  що 

перші з них об’єднують більшу частину використаних звуків в музичному творі, а другі – є 

основою темоутворення. 

Тематичні акорди забезпечують єдність горизонталі та вертикалі, що є важливим для 

музики ХХ століття, в якій часто відсутня ладова централізація. 

Викладення акордів. В музичних творах часто використовується дублювання (подвоєння, 

потроєння) тонів акорду для щільнішого викладення або посилення гучності. Оптимальним є 

чотириголосне викладення акордів, в якому усі голоси звучать одночасно, притаманне хоровій 

музиці. Для отримання чотириголосся в тризвуках, їх оберненнях, неповних септакордах 

найчастіше подвоюється основний тон.  

Хорове чотириголосся записується на двох нотних станах, об’єднаних аколадою, у 

скрипковому та басовому ключах в такій послідовності знизу вверх: бас, тенор (обидва – в 

басовому ключі, чоловічі голоси), альт, сопрано (жіночі голоси, в скрипковому ключі). 

Інструментальне багатоголосся може бути записане на одному нотному стані, якщо 

викладене в одному регістрі.  

Акорди можуть мати тісне (інтервал між звуками верхніх голосів (крім баса) не 

перевищує кварти), широке (інтервал між верхніми голосами перевищує кварту), мішане 

розташування.  

Обернення акорду визначається за басом. Верхній голос показує мелодичне положення 

акорду. Тризвуки можуть мати мелодичне положення прими, терції, квінти, септакорди, крім 

названих – також септими, а нонакорди – також нони. У акордах з побічними та замінними 

тонами саме ці тони частіше розташовуються у верхньому голосі. 

В інструментальній музиці звуки акорду можуть звучати неодночасно і з’являтися у 

довільному (визначеному лише авторським задумом) порядку. З поширених назвемо фактуру 

«бас-акорд», «Альбертієві баси», різні вид «гітарного» акомпанементу: 

Нотний приклад 1.8. М.Лисенко. Серенада. Тв.37, №3 

 
Нотний приклад 1.9. В.А.Моцарт. Соната для фортепіано До мажор, ч.1. 

 
Нотний приклад 1.10. Ф.Шопен. Ноктюрн. Тв.32, №1  
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При викладенні акордів композитор може також застосовувати не акордові звуки. Існує 

чотири основних їх різновиди: затримання, прохідний, допоміжний, предком. Кожен з них може 

бути діатонічним або хроматичним, в одному або декількох голосах. 

Викладення акордів – надзвичайно важливий засіб створення музичного образу. 

 

Контрольні запитання. 
 Що таке акорд? 

 Які існують типи акордів терцієвої будови? 

 Чим відрізняються один від одного різновиди тризвуків? 

 Що таке обернення акордів? 

 Від чого походить назва і цифрове позначення тризвуку та його обернень? 

 Які тризвуки та їх обернення консонуючі, а які дисонуючі і чому? 

 Чим відрізняються один від одного різновиди септакордів? 

 Від чого походить назва і цифрове позначення септакордів та їх обернень? 

 Які акорди енгармонічні своїм оберненням? 

 Скільки можна побудувати зменшених септакордів, які не мали б енгармонічно рівних 

акордів? 

  Чому акорд з п’яти звуків, розташованих за терціями, називається нонакордом? 

 Чим відрізняються різновиди нонакордів? 

 Які тони не можуть бути відсутніми у поновних септакордах, нонакордах? 

 Які акорди з побічними тонами отримали найбільше поширення? 

 Як впливають на фонізм акордів побічні тони? 

  Які співзвуччя називають псевдо акордами? 

 Які акорди мають моноінтервальну будову? 

 Що таке кластер? 

 Що таке квартакорд? квартсептакорд?  

  Які обернення має кварт септакорд? 

  Від чого залежить розташування акордів? 

 Які бувають мелодичні положення септакордів? 

 Який інтервал складають крайні звуки ундецимакорду? 

 Як називається акорд терцієвої будови із семи звуків? 

 Які назви мають звуки акорду? 

 Що називається основним видом акорду? 

 Скільки обернень має тризвук? 

 Скільки обернень має септакорд? 

 Що таке фігурація акорду? 

 Що таке арпеджіо? 

 

Практичні завдання 
1. Визначте акорди та їх обернення, запишіть їх на нотному стані та підпишіть:  

f-as-des c-f-as  e-ais-cis d-gis-h g-h-dis 

fis-b-d d-g-b ges-ces-es a-cis-e-g d-f-as-b 

es-ges-as-c f-as-ces-es e-g-h-d h-dis-fis-a es-g-as-c 

d-fis-g-b gis-a-cis-e e-f-as-c c-es-fis-a c-e-g-h 

 

2.Визначте подані нижче нонакорди: 
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3. Побудуйте мажорні та мінорні тризвуки, приймаючи кожен поданий нижче звук за 

приму, терцію, квінту: 

 
4. Визначте наступні обернення  тризвуків: 

 
5. Побудуйте на даних звуках мажорні та мінорні секстакорди та квартсекстакорди: 

 

6. Побудуйте від кожного діатонічного звука музичної системи сім видів септакордів. 

7. Побудуйте від кожного діатонічного звука музичної системи всі обернення малого 

мажорного, малого мінорного та малого зменшеного септакордів. 

8. Подані співзвуччя запишіть як акорди терцієвої будови, зробивши необхідну 

енгармонічну заміну звуків: 

 
9. Визначте наступні септакорди та їх обернення: 

 

10. Побудувати від звуків с, cis, d зменшені септакорди, зробити послідовну енгармонічну 

заміну кожного звуку, перетворюючи їх на квінтсекстакорди, терцквартакорди та секундакорди. 

 

Завдання для самостійної роботи. 
1. Запишіть подані нижче акорди на двох нотоносцях у різних розташуваннях та 

мелодичних положеннях: 

 

2. Визначте акорди, їх розташування та мелодичне положення. Запишіть їх на одному 

нотному стані в елементарній формі: 

1. Р.Глієр. Мідний вершник. 

 

2. М.Калачевський. Вальс-каприс 

 

3. Л.Бетховен. Соната для фортепіано №10 
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3. Побудуйте від кожного з основних щаблів звукоряду музичної системи:  

А) усі види тризвуків, усі обернення кожного виду тризвуків,  

Б) малий мажорний, малий мінорний, малий зменшений та зменшений септакорди,  усі їх 

обернення. 

4. Наступну двотактову послідовність грайте як низхідну діатонічну секвенцію (як 

показано в тактах 3-4, 5-6, 7-8). Визначте вид та обернення септакордів, що виникають.  

 

5.Побудуте акорди за даними цифровками та басами: 

 

               5/3    6       5/3   6/4     6    5/3      6    5/3     5/3   6     5/3-6/4-5/3 

 

                5/3   2        6     4/3    5/3   7       5/3   4/3     6/4  7       5/3-2-5/3 

6. Визначте подані нижче акорди, запишіть їх в елементарній формі: 

 

 

Творчі завдання: 

1. Розшифруйте і запишіть нотами літерне позначення акордів в наведених нижче 

прикладах, виконайте їх з акомпанементом на фортепіано, використовуючи різні типи 

викладення акордів: 

1. Старовинна студентська пісня «Gaudeamus igitur» 

                      C              F             G7             C           C              F            

 

        G7          C           G            C    G    G             C   G      F       D  
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     C/G   G   Am       F        D    C/G  G   C           

   

2. Негритянський спірічуел «Вирий мені могилу» 

                           C                                         G7               C                 

 

      F                  C                  G7                  C 

 

3. Дж.Леннон, П.Маккартні «Ob-la-di, ob-la-da» 

         C                                  G7 

 
                      C                                                         F 

 
                      C            G7             C 

 
                       Em         Am         C              G7          C 

 
4. Ж.Бізе. «Серенада Сміта» з опери «Пертська красуня» 

                    Am                           E7                            F     Am   Dm    E7 

 

       Am                           C                                      G7                                     C       Am 

 

       Dm       E7    Am 

 

5. Р.Роджерс «Дивовижний хлопець» 

                         D              Dmaj7     D7          D6         Gm           A7 

 

           E7          A7      D7                       G            Em7       D7 
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          A7          D           D#5        G            Em        D 

 

6. Т.Монк «Сумний Монк» 

               Bb                Eb7                Bb         F7          Bb          Bb7 

 

             Eb                  Eo                  Bb         F7        Bb             F7   

 

            Bb 

 

7. Г.Міллер. «Серенада місячного світла» 

                          F6            Abo           Gm7               Co C7 C#5 

 

        F              Fmaj7     F7               D7    Gm F  Eo F Gm Go Gm  

 

       C9   C#5   F Cm7 F7 Bbmaj7     Bm6    Em7   A7  Cm6 D7 

 

       Dm6 E7       Dm6    E7    Cm6  D7     Gm7  C7     F 

 

8. Дж. Рейнхард «Облака» 

                                                 Eb9         Am7b5 D7  G 

 

          Eb9      Am7b5 D7 G                        B7 

 



61 

        Em                            A7 Am7b5 A9           D7        G 

 

9. Дж.Лейтон «Після прощання» 

         F                    Fm            C                   A7           D7 

 

      G7                C                         C7     F                Fm                    

 

     C                   A7          Dm  A7 Dm   Fm Bb7 C      E7          

 

     Am      D7      C                    G7             C 

 

10. Дж. Ширінг «Колискова» 

           Em       C#m7b5F#b9     Bb9     Em7    Cmaj7 Am7    D9   

 

       Bm7  Em7 Am7    Db7   G     C9     F#m7b5 B7 Em    C#m7b5     

 

         F#b9    Bb9   Em7 Cmaj7 Am7 D9 Bm7 Em7 Am7   Db7  

 

        G     D7      G            E9        Eb9        Am Am7 D9  Db9      

 

        G          E9      Eb9        Am  Am7 D9    Db9        G        B7    

 

Тести 
1.Визначте акорд: c-e-gis  

А) мажорний тризвук     Б) мінорний тризвук     В) зменшений тризвук      Г) збільшений тризвук 

2.Визначте акорд: es-g- b  

А) мажорний тризвук      Б) мінорний тризвук     В) зменшений тризвук     Г) збільшений тризвук 

3.Визначте акорд: f-as-c  
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А) мажорний тризвук Б) мінорний тризвук В) зменшений тризвук Г) збільшений тризвук 

4.Визначте акорд: fis-a-c  

А) мажорний тризвук Б) мінорний тризвук В) зменшений тризвук Г) збільшений тризвук 

5.Визначте акорд: fis-a-c-e  

А) малий мажорний септакорд   Б) малий мінорний септакорд  

В) зменшений септакорд    Г) малий зменшений септакорд 

6.Визначте акорд: c-e-g-b  

A) малий мажорний септакорд   Б) малий мінорний септакорд  

В) зменшений септакорд    Г) малий зменшений септакорд 

7.Визначте акорд: d-f-a-c  

A) малий мажорний септакорд   Б) малий мінорний септакорд  

В) зменшений септакорд    Г) малий зменшений септакорд 

8.Визначте акорд: gis-h-d-f  

A) малий мажорний септакорд   Б) малий мінорний септакорд  

В) зменшений септакорд    Г) малий зменшений септакорд. 

9.Визначте малий мажорний терцквартакорд (м. Dur 4/3):  

А) g-b-c-e  Б) g-h-d-f  В) g-b-des-es  Г) g-a-cis-e 

10.Визначте м. Moll 7:  

А) g-b-c-e  Б) g-b-d-f  В)g-b-des-es   Г)g-a-cis-e 

11.Визначте м. Dur 2:  

А) g-b-c-e  Б) g-h-d-f  В) g-b-des-e   Г) g-a-cis-e 

12.Визначте м. Dur 6/5: 

А) g-b-c-e; Б)g-h-d-f;  В)g-b-des-es;  Г)g-a-cis-e 

13.Визначте В. Moll 7:  

А) g-b-d-fis  Б) g-h-d-f  В)g-b-des-es   Г)g-a-cis-e 

14.Визначте В. Зб. 4/3:  

А) g-b-c-e  Б) gis-h-c-e  В) g-b-des-es  Г) g-a-cis-e 

15.Визначте В.moll. 4/3:  

А) g-b-c-e;  Б) gis-h-c-e;  В) g-b-des-es;  Г) g-h-c-es 

16.Визначте В.Dur. 4/3: 

А) g-h-c-e;  Б) gis-h-c-e;  В) g-b-des-es4  Г) g-h-c-es 

17.Визначте В.moll. 2:  

А) g-b-c-e;  Б) gis-h-c-e;  В)cis-d-f-a  Г)f-a-h-d 

18.Визначте м. зм. 4/3:  

А) g-b-c-e4  Б)gis-h-c-e;  В)cis-d-f-a;  Г)f-a-h-d  

19.Визначте В.зб. 2: 

А) g-as-c-e; Б) gis-h-c-e;  В)cis-d-f-a;  Г)f-a-h-d 

20.Визначте м. Dur. 2:  

А) g-b-c-e;  Б) b-c-e-g;  В) cis-d-f-a;  Г) f-a-h-d 

21.Визначте в.moll. 6/5:  

А) c-e-gis-a;  Б) gis-h-c-e;  В)cis-d-f-a; Г)f-a-h-d 

22.Визначте зм. 4/3:  

А) g-b-cis-e;  Б) b-c-e-g;  В) cis-d-f-a;  Г) f-a-h-d 

23.Визначте зм. 2:  

А) g-b-cis-e;  Б) b-c-e-g;  В) cis-d-f-a;  Г) f-gis-h-d 

24.Визначте зм. 6/5:  

А) g-b-cis-e;  Б) b-c-e-g;  В) cis-d-f-a; Г) f-as-ces-d 

25.Визначте м. Dur 4/3: 

А)g-b-cis-e;  Б)b-des-es-g; В)cis-d-f-a; Г)f-a-h-d  

26.Визначте В. зб. 4/3: 
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А) g-b-cis-e; Б) b-c-e-g; В) cis-e-f-a; Г) f-a-h-d 

27.Визначте м. Зм. 2:  

А) g-b-cis-e; Б) b-c-es-ges; В) cis-d-f-a; Г) f-a-h-d 

28.Визначте Зм. 2: 

А) g-b-cis-e; Б) b-c-e-g; В) cis-d-f-a; Г) f-gis-h-d 

29.Визначте м. Dur. 7: 

А) g-b-cis-e; Б) b-c-e-g; В) cis-eis-gis-h; Г) f-a-h-d 

30.Визначте В. Moll. 6/5: 

А) g-b-cis-e; Б) b-c-e-g; В) des-f-a-b; Г) f-a-h-d 

31.Який з септаккордів є диссонансом:  

А) М.В.7  Б) М.М.7  В) Зм.7  Г) В.В.7  Д) будь-який 

32.Який з даних акордів є консонансом?  

А) Зб.6  Б) В.6  В) Зм.64  Г) Зб.53  Д) Зм.6 

33.Який з даних акордів є дисонансом?  

А) Зб.5 3  Б) В.6   В) М.64  Г) В.53  Д) М.53  

34.В якому акорді нижнім звуком є квинтовый тон?  

А) у М.53  Б) у Зб.64  В) у В.6  Г) у Зм.53  Д) у Зб.6  

35.В якому акорді верхнім звуком є основний тон?  

А) у М.6  Б) у В.64  В) у Зб.53  Г) у Зм.53 

36.Який аккорд має будову ч 4 + м 3?  

А) В.64  Б) М.64  В) Зб.64  Г) Зм.64  Д) М.6  

37.В якому акорді середнім звуком є терцієвий тон?  

А) у Зм.53  Б) у Зб.64  В) у В6  Г) у М.64  Д) у В.64 

38.Яку будову має М.М.43 ?  

А) в3+в2+м2  Б) м3+в2+в3  В) м3+в2+м3  Г) м3+ зб2+м3  Д) в3+м2+в3  

39.Який аккордмає будову м 3+ б 3+ б 2?  

А) В.В.65  Б) М.Зм.6 5  В) М.М.65  Г) Зм.65  Д) В.М.65 

40.В якому акорді нижнім звуком є септимовий тон?  

А) у М.В.43  Б) у М.В.2  В) у М.В.65  Г) у В.64  Д) у В.6 

 

Завдання для контрольної роботи 
1.Які обернення тризвуків позначені правильно? 

 
  А) М64    Б) Зб.64 В) В.6     Г) Зм.6 

2. Які звуки відсутні в даних тризвуках або їх оберненнях? (вкажіть усі можливі варіанти) 

 
1.А) a          2. А) d      3. А)  dis   4.А) cis 

  Б) g        Б) es         Б) d     Б)es  

  В) fis    В) des         В) e      В) d  

    Г) gis   Г) cis             Г) es      Г) dis 

3. В яких тактах подані інтервали не входять до складу вказаних акордів? 

 
       А) Зм.64    Б) ЗБ.64   В) В6  Г) М53 

4. Які звуки відсутні в позначених тризвуках, якщо подані є терціями акордів?  
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1.  А) d,f     2.А) b,f      3.А) d,as    4.А) d,f 

     Б)  es,c      Б) ges,h      Б) a,d         Б) b,g  

     В) e,c        В) b,fis       В) des,c     В)e,c   

     Г) c,fis      Г) a,fis        Г) c,a         Г) h,fis 

5. Які позначення обернень септакордів подані неправильно? 

 
      А) В.М.43    Б) М.М.65  В) М.В.2   Г) В.Зб.65 

6. Які звуки відсутні в поданих акордах? 

 
1.М.В7: А) f,a    2.М.Зм4/3:А) f,g   3.В.В.2:А) e,a   4.М.Зм6/5 А) cis,e  

   Б) fis,a                 Б) fes,g   Б) e,h           Б) c,es  

   В) fis, ais               В)fes,ges    В) b,e           В) dis,cis  

   Г) g,a        Г) f,ges  Г) es,аs          Г) dis,c  

7. В яких тактах даний інтервал не входить до складу указаних акордів? 

 
  А) Зм.2         Б) В.Зб.43    В) В.В.65  Г)  В.М.7 

8. Визначити подані нижче акорди, їх розташування та мелодичне положення. 

 
 

9. Розв’яжіть задачу:   

Дано: звук «fis» -терція мажорного квартсекстакорду, його квінта співпадає з примою 

мінорного секстакорду, квінта якого одночасно є примою збільшеного тризвуку гармонічного 

мінору.  

Завдання: визначити мінорну кінцеву тональність. 

А) fis  Б) d   В) cis  Г) c  

10.Розв’яжіть задачу:   

Дано: звук «фа» - вершина малого мажорного септакорду, його терція є основою малого 

зменшеного терцквартакорду, вершина якого співпадає з вершиною великого мажорного 

секундакорду. 

Завдання: визначити мажорну тональність, 6 щабель якої є примою останнього акорду. 

А) Es dur  Б) A  dur  В) E  dur  Г) C  dur 

 

Інтонаційні вправи 
1. Визначити акорди та їх обернення, проінтонувати їх:  

А) f-as-des, c-f-as, eais-cis, d-gis-h, g-h-dis,  

Б) fis-b-d, d-g-b, ges-ces-es, a-cis-e-g, d-f-as-b,  

В) es-ges-as-c, f-as-ces-es, e-g-h-d, h-dis-fis-a, es-g-as-c,  

Г) d-fis-g-b, gis-a-cis-e, e-f-as-c, c-es-fis-a. 

2.Співати тризвуки та їх обернення від усіх основних та похідних щаблів звукоряду музичної 

системи за поданою нижче таблицею у наступних варіантах: 

 за діагоналлю, 

 за вертикаллю, 
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 за горизонталлю, 

o від звука вверх та вниз, 

o ланцюжком, починаючи від певного звука «вверх-вниз» та «вниз-вверх». 

Таблиця 1.14. «Тризвуки та їх обернення» 

 1 2 3 4 5 6 7 8 

1 В.53 Зб.64 М.6 Зм.53 В.6 Зб.64 Зм.6 М.64 

2 М.53 В.64 Зб.6 М.53 Зм.6 В.64 Зб.6 Зм.64 

3 Зм.53 М.64 .В.6 Зб.53 М.6 Зм.64 В.6 Зб.64 

4 Зб.53 Зм.64 М.6 В.53 Зб.6 М.64 Зм.6 В.64 

5 В.53 Зб.64 Зм.6 М.53 В.6 Зб.64 М.6 Зм.64 

6 Зм.53 В.64 Зб.6 Зм.53 М.6 В.64 Зб.6 М.6 

7 М.53 Зм.64 В.6 Зб.53 Зм.6 М.64 В.6 Зб.64 

8 Зб.53 М.64 Зм.6 В.53 Зб.6 Зм.64 М.6 В.64 

3.Співати септакорди та їх обернення від усіх основних та похідних щаблів звукоряду музичної 

системи за поданою нижче таблицею у наступних варіантах: 

 за діагоналлю, 

 за вертикаллю, 

 за горизонталлю. 

o від звука вверх та вниз, 

o ланцюжком, починаючи від певного звука «вверх-вниз» та «вниз-вверх». 

 тісно, 

 широко (у виді ламаної). 

Таблиця 1.15. «Сім видів септакордів» 

 1 2 3 4 5 6 7 8 

1 М.В.7 В.В.2 М.М.43 В.М.65 М.Зм.7 В.Зб.43 Зм.2 В.М.65 

2 В.М.7 М.В.2 В.В.43 М.М.65 В.М.7 М.Зм.43 В.Зб.2 Зм.65 

3 Зм.7 В.М.2 М.В.43 В.В.65 М.М.7 В.М.43 М.Зм.2 В.Зб.65 

4 В.Зб.7 Зм.2 В.М.43 М.В.65 В.В.7 М.М.43 В.М.2 М.Зм.65 

5 М.Зм.7 В.Зб.2 Зм.43 В.М.65 М.В.7 В.В.43 М.М.2 В.М.65 

6 В.М.7 М.Зм.2 В.Зб.43 Зм.65 В.М.7 М.В.43 В.В.2 М.М.65 

7 М.М.7 В.М.2 М.Зм.43 В.Зб.65 Зм.7 В.М.43 М.В.2 В.В.65 

8 В.В.7 М.М.2 В.М.43 М.Зм.65 В.Зб.7 Зм.43 В.М.2 М.В.65 

 

Методичні рекомендації. Вправи, подані нижче, переважно створені в тісному 

розташуванні, в середньому регістрі, «робочому» діапазоні. За умови систематичної роботи, на 

кожному занятті достатньо приділяти 10-15 хвилин співу даних вправ. Бажано працювати на 

двома типами вправ на кожному занятті – простими та більш складними. 

Вправи необхідно співати спокійним, несильним звуком. Важливо привчати студентів до 

слухання не тільки своєї партії, але й партій партнерів. 
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Майже всі вправи написані у великих тривалостях. В деяких з них немає тактових рисок. 

Усі вправи необхідно співати дуже повільно, звертаючи увагу на рівних протягливий звук, чітку 

зміну дихання усіма співаючими одночасно або на застосування «ланцюжкового дихання». 

Корисно співати вправи в різних варіантах: всією групою, тріо, соло верхнього голоса і 

тутті інших, один (кожен) голос співати а інші грати на фортепіано. 

Поступово ускладнюючи завдання, можна варіювати вступ голосів: починають два 

крайні, а середній спізнюється на 1-2 долі, або голоси вступають по черзі. 

Кожну вправу бажано транспонувати  у 2-3 тональності, також обирати окремі звороти 

для секвенції. 

Бажано привчати студентів до швидкого орієнтування при транспозиції та при 

секвентному русі. 

Значну кількість вправ бажано постійно повторювати, відповідно до рівня підготовки 

групи та окремих, але не бажано сильно завищувати вимоги. 

Педагогу бажано уникати підтримки співу фортепіанним звучанням. Необхідно надати 

початкову настройку на тональність (перше співзвучча). Після співу необхідно перевірити 

стрій, розібрати із студентами їх помилки, повторити складні звороти тощо. Протягом співу 

іноді корисно підтримати стрій, зігравши 1-2 акорди або окремий зворот. 

Вправи можуть бути використані для самостійної роботи. При цьому необхідно один 

голос співати, а інші грати, співати секвенції, транспонувати приклади в різні тональності. 

1. Інтонувати подані триголосні фрагменти: 

 ансамблем, 

 співаючи один (кожний) з голосів голос, а інші граючи на фортепіано,  

 співаючи акорди по вертикалі. 
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2. Інтонувати подані триголосні секвенції (Д.Блюм. Гармонічне сольфеджіо): 

 ансамблем, 

 співаючи один (кожний) з голосів голос, а інші граючи на фортепіано,  

 співаючи акорди по вертикалі. 

 

 

 

 

 

 
Сольфеджування. 
3. Сольфеджувати наступні фрагменти, акомпануючи собі на фортепіано, здійснивши 

розшифровку акордів. 

1. Українська народна пісня «Ой під вишнею» 

                      C          G7        C            G7       C      C7    F          C/G G7  C 

 
2. В.А.Моцарт. «Туга за весною» 

                                        C                                  G7               C 

 
                                 G7             C            G7             C     Am  D7              G  G7     
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                   C                  F        Dm     C/G    G7       C 

 
3. Українська народна пісня «Ой ти дівчино, з горіха зерня» 

                      Am                                          Dm                        E7            Am 

 
                                              E7          Am         Dm                      B7 

 
                   E7          Am        Dm        G7          C          E7          Am         Dm 

 
                   E7            Am 

 
4. І.Карабиць. «Ніч пригод» 

                          G              Am7        Hm7         Am7        C                  D 

 
                      C               D Em7 F7 B     Bmaj7 Ebmaj7 B Bmaj7 Ebmaj7 G  G6 

 
                    C9          G              C9         Eb                  G 

 
5. С.Фостер. «Лебедина ріка» 

                      C        C7         F                     C                 G               C      C7 

 
                   F                 C        G7     C             G                C                 F 

 
                  C         G7    C      C7          F                       C          G         C 

 
 

4. Співати подані нижче багатоголосні приклади ансамблем, один (кожний) голос співати, 

а інші грати на фортепіано акордів. 

1. М.Скорульський. «Старовинна пісня» 
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2. Українська народна пісня «Ой наступала та чорна хмара» 

 

 
3. Українська народна пісня «Гей у лісі, в лісі» 

 
4. Л.Бетховен. Симфония №7 

 
5. С.Павлюченко. Етюд для співу №62 
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6. С.Павлюченко. Етюд для співу №66 

 

 
7. С.Павлюченко. Етюд для співу №67. 

 

 

 
 

Завдання для слухового аналізу.   
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1. Користуючись таблицями «Тризвуки та їх обернення», «Сім видів септакордів» 

будувати, грати та слухати тризвуки, септакорди та їх обернення викладені тісно та широко в 

різних мелодичних положеннях від основних та похідних щаблів звукоряду. 

2. Слухати акордові послідовності тризвуків та їх обернень, септакордів та їх обернень  

(2-3) від основних та похідних щаблів звукоряду. 
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КРЕДИТ 2. НОТНА ГРАФІКА 

План 
Тема 1. Нотне письмо. Нотний стан. Ключі. 

Тема 2. Знаки спрощення та скорочення нотного письма. 

Тема 3. Темп 

Тема 4. Динаміка 

 

Тема 1.Нотне письмо. Нотний стан. Ключі. 
 

Ключові поняття: ноти, паузи, знаки збільшення тривалостей, особливі види поділу 

тривалостей, нотний стан, ключі, партитура. 

 

Теоретичні відомості. 
Музичне мистецтво, як форма суспільної свідомості, протягом свого існування намагалося 

відповідати трьом основним параметрам: здійснювати естетичний вплив, бути придатним до 

практичного засвоєння, бути наочним, незважаючи на аудіальну, а не візуальну природу. Отже, 

однією з потреб музики, як часового мистецтва, був і залишається пошук адекватних, точних і 

наочних засобів фіксації. Нотна графіка, що склалася на сьогоднішній день, знайшла відповідні 

способи фіксації висоти й тривалості звуків. 

Система графічних знаків для запису музики називається нотним письмом або нотацією. 

Основними елементами нотного письма є ноти, паузи, нотний стан і ключі. 

Нота – знак для запису музики. Нею позначається висота і відносна тривалість звука. Нотна 

графіка ґрунтується на усталених принципах, згідно яких звук записується за допомогою білого 

або чорного горизонтального овалу (голівки), штилю (вертикальних рисок біля нот), ребер 

(горизонтальних ліній, які з’єднують штилі за необхідності). Якщо штилі нот не з’єднані ребрами, 

праворуч від них пишуться хвостики, кількість яких відповідає кількості ребер. 

Правопис штилів залежить від розташування нот на нотоностці.  Штилі нот записуються 

уверх, коли нотний овал пишеться нижче 3-ї лінійки, вниз – коли нотний овал пишеться на третій 

лінійці і вище. 

Якщо на нотоносці записані два голоси (наприклад: сопрано і альт) то штилі кожного голосу 

пишуться в різні боки (вищого – вверх, нижчого – вниз), незважаючи на те, на якій лінійці вони 

записані. При однаковій тривалості різних голосів штиль може бути спільним. 

Ноти, написані поза нотним станом, вказують лише на тривалість звуку.  

На сучасному етапі розвитку музичної системи найдовшій тривалості відповідає ціла нота. У 

музичній практиці до 18 століття також активно вживалася нота, тривалість якої дорівнювала двом 

цілим – бревіс. Менші тривалості утворюються шляхом дроблення кожної попередньої на дві 

частини. Такий поділ найбільш поширений в музичній практиці останніх трьох століть і 

називається основним, або бінарним. 

Основний поділ тривалостей показаний на рис. 2.1. 
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Рис. 2.1.Основний поділ тривалостей 

Як видно з рис.2.1, в нотному запису використовуються різні засоби написання – і з ребрами, 

і з хвостиками. Ребра, які поєднують окремі ноти у в'язки, забезпечують наочніть сприйняття 

музичного тексту. Сумарна тривалість такої групи часто дорівнює чверті, половинній, цілій. Рідше 

– чверті з крапкою або половинній з крапкою. У вокальній музиці, при сполученні «нота – склад» 

також використовуються хвости, якщо ж на один склад припадає кілька нот (розспів) – 

використовуються ребра.  

Пауза – перерва у звучанні, записується окремими знаками. Тривалості пауз вимірюються 

аналогічно тривалості звуків і успадкували їх елементи у накресленні (рис.2.2).  

 
Рис.2.2. Написання пауз 

 

Пауза на весь такт завжди є цілою, незалежно від розміру такту. 

Знаки подовження тривалостей. Якщо звук триває довше, ніж одну ноту основного 

поділу, то записати його можна трьома способами: за допомогою ліги, крапки (кількох крапок), 

фермати. 

 – ліги поєднують кілька тривалостей однакової висоти. За їх допомогою можна подовжити 

звучання як в межах одного такту, так і декількох. Тривалість ліг не має обмежень: 

Нотний приклад 2.1. 

 
- крапка, що ставиться праворуч від ноти між лініями нотного стану (якщо нота пишеться на 

лінійці - трохи вище, або нижче цієї лінійки, якщо нота пишеться між лінійками – на тій же висоті, 

що й нота), подовжує звучання на половину основної тривалості. Якщо крапок стоїть дві – на 

половину і чверть даної тривалості, три – на половину, чверть і восьму частину. Три і більше 

крапок зустрічаються рідко (Рис.2.3).  
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Рис. 2.3. Різновиди крапок. 

- фермата ( ) подовжує звучання на невизначений час. Знак фермати записується над 

або під нотою. При записі тремоло, фермата ставиться посередині над ребрами (в’язками). 

Зазвичай, фермата подовжує звук у 2-3 рази. Тривалість фермати також залежить від темпу, 

характеру музики, власного художнього смаку композитора та виконавця. 

Паузи також можуть бути з крапками або з ферматами, але не з’єднуються лігами (рис.2.4.): 

 
Рис.2.4. Тривалість пауз з крапками 

На межі двох розділів форми, перед появою нової теми може бути генеральна пауза, яка 

позначається: G.P. Її тривалість залежить від художнього смаку виконавця або диригента. 

Поряд з бінарним поділом тривалостей в музичній практиці отримав поширення непарний 

поділ на три, п’ять, сім і більше рівних частин. Він отримав назву вільний або особливий.  

Непарний поділ тривалостей завжди позначається в нотному тексті, об’єднуючи групу нот 

скобкою або в’язкою і відповідною цифрою. Тривалість нот, які утворюють непарний поділ буде 

дорівнювати тривалостям бінарного поділу. Так, поділ чверті на три долі (тріоль) буде записаний 

вісімками:  

Нотний приклад 2.2. В.Губаренко. Загибель ескадри. Пісня моря. 

 

Поділ її ж на п’ять долей (квінтоль), шість (секстоль) та на сім (септоль) – шістнадцятими; 

на дев’ять (новемоль), десять (децимоль), одинадцять (ундецимоль) – тридцять другими 

тривалостями.  

В музичній практиці зустрічається також поділ тривалості з крапкою на 2, замість 3-х 

(дуоль), на 4, замість 3-х (квартоль), на 8 замість 6 (октоль). 

Якщо в групах з особливим поділом тривалостей використовуються паузи, вони 

підпорядковані правилам цього поділу. 

Особливий поділ тривалостей додає музичній лінії пластики та вишуканості. 

Ноти записуються на нотному стані. 
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Нотний стан (нотоносець) – це система з п’яти паралельних горизонтальних лінійок для 

запису нот та інших знаків нотації. Ноти пишуться на лінійках та між ними, над нотним станом та 

під ним. Для запису нот над і під нотним станом використовують додаткові лінійки, окремі для 

кожної ноти (не більше п’яти вверху і внизу). Якщо ноти записані на додаткових лінійках вверху, 

то вони записуються на лінійках та над ними, а якщо внизу – то на лінійках та під ними.  

Висоту певного звуку нота визначає лише тоді, коли на нотному стані виставлено ключ – 

знак, що записується на одній з ліній нотного стану і закріплює за нею один звук певної висоти, від 

якого ведеться відлік всіх інших звуків. 

Велика кількість додаткових лінійок ускладнює процес читання нот. Тому для запису звуків 

різних регістрів у межах нотного стану використовують різні ключі. 

Сучасна нотація користується трьома ключами «до», «фа» і «соль». Написання цих ключів 

походить від відповідних латинських літер «C», «F», «G», які позначають звуки відповідної висоти. 

Один і той самий акорд, записаний в різних ключах, буде мати різне положення на нотному 

стані (рис.2.5): 

 
Рис.2.5. Акорд Аm, записаний в скрипковому, альтовому, скрипковому із зсувом на октаву, 

теноровому та басовому ключах 

 

Для запису вокально-хорової музики 15-16 

століть користувалися переважно ключами «до» 

(Рис.2.6.) 
 

Рис.2.6. Ключ «до» 

Середня частина ключа між двома завитками визначає положення «до» першої октави. Від 

голосів, для яких вживалися, різновиди ключів «до» отримали свої назви: дискантовий 

(сопрановий), мецо-сопрановий, альтовий, теноровий, баритоновий. Вони записувалися 

симетрично навколо 1, 2, 3, 4, 5 лінійки нотного стану відповідно. Із розвитком інструментальної 

музики значення ключів «до» зменшилося. На сьогоднішній день у вжитку є два його різновиди – 

альтовий (розміщує «до» першої октави на середню лінійку нотного стану і використовується для 

запису партії струнного альта та тромбонів) і теноровий (до першої октави – на четвертій лінійці 

нотного стану, використовується для записів високих регістрів віолончелі, фагота, тромбона). 

Ключ «соль» походить від латинської літери G, яка 

позначає ноту «соль». Центральний завиток ключа вказує 

на розміщення ноти «соль» першої октави (Рис.2.7.). 
 

Рис.2.7. Ключ «соль» 

Ключ історично сформував два різновиди – скрипковий (на другій лінійці нотного стану) та 

старофранцузький – на першій лінійці.  

Скрипковий ключ є найбільш поширеним. В ньому пишуться ноти для скрипки, більшості 

дерев'яних духових інструментів, частини мідних духових, високих ударних з визначеною висотою 

звука та, в більшості випадків, партія правої руки фортепіано. Також у скрипковому ключі 

записуються жіночі вокальні партії та тенорові; останні виконуються октавою нижче написаного. 

Для партії тенора можуть бути використані спеціальні позначення: подвійний скрипковий ключ 

або арабська вісімка знизу (див.рис.2.6). 

Ключ «фа» розташовує «фа» малої октави на другу 

зверху лінійку нотного стану. Походить від латинськой 

літери F, що позначає ноту «фа. Завиток та дві крапки (що 

походять від двох перекладок літери F) оточують лінійку, 

на якій розташовується нота «фа» малої октави (Рис.2.8.). 

 

 
Рис.2.8. Ключ 

«фа» 
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Протягом свого існування ключ «фа» сформував три різновиди – баритоновий (на третій 

лінійці нотного стану), басовий (на четвертій) та басопрофундовий («глибоко басовий») (на п’ятій 

лінійці). Найпоширенішим з них є басовий ключ. В цьому ключі записуються ноти для 

інструментів з низьким звучанням: фагота, віолончелі, партія лівої руки фортепіано тощо, вокальна 

музика для баса і баритона. Партія контрабаса, записана в басовому ключі, виконується на октаву 

нижче. 

В музичній практиці виникли також:  

 табулатурний ключ (переважно для 

гітари), в якому нотоносець замінений відповідною 

кількістю струн інструменту, а замість нот 

використано букви або цифри (Рис.2.9).  

 
Рис.2.9. Табулатурний ключ 

 перкусійний ключ (для запису партій 

ударних інструментів) (Рис.2.10). 
 

Рис.2.10. Перкусійний ключ 

Протягом останніх трьох століть найпоширенішими в музичній практиці є скрипковий та 

басовий ключі. Їх використання дає змогу охопити весь звукоряд музичної системи на двох нотних 

станах. Система з двох нотних станів використовується для запису музики для фортепіано, органа 

акордеона, арфи, челести тощо. 

Форма запису багатоголосної музики, при якій на одному аркуші зведені усі голоси, що 

звучать одночасно отримала назву партитури. Залежно від складу виконавців партитури бувають 

ансамблеві, хорові та оркестрові.  

До ансамблевих партитур належать дуети, тріо, квартети, квінтети, секстети, септети, октети 

і т.д. В партитурі усі партії об’єднані спільною початковою рискою. Однорідні інструменти та 

голоси об’єднані у групи прямою аколадою і розташовані за висотою зверху вниз.  

Музика для чотириголосного хору записується на 2-3-4 нотоносцях. Хори можуть бути 

дитячі, жіночі, чоловічі, мішані. На початку партитури біля кожної партії вказують, якому голосу 

вона належить, використовуючи початкові літери італійських слів. 

Основу симфонічного оркестру складають чотири групи інструментів. Зверху партитури 

записують дерев’яні духові інструменти (флейти, гобої, кларнети, фаготи), потім розташовують 

групу мідних духових інструментів (труби, валторни, тромбони, туби). Після них можуть бути партії 

хору, солістів, фортепіано, арфи. Нижче розташовані інструменти ударної групи. При цьому ударні 

з фіксованою висотою звучання записуються на нотних станах, а з нефіксованою – на «нитках». 

Внизу партитури розміщуються струнно-смичкові інструменти (скрипки, альти, віолончелі, 

контрабаси). 

Назви інструментів в партитурі симфонічного оркестру подаються італійською мовою, але 

може бути також використана і мова національної композиторської школи, до якої належить автор. 

Перекладення симфонічної партитури для фортепіано (одного або двох) отримало назву 

клавіру. Перекладення для інших інструментів – аранжування (від фр.  arranger –  упорядковувати). 

 

Контрольні запитання. 
1.Що таке нотація? 

2.Що таке нотний стан і як записують на ньому ноти? 

3.В якому порядку ведеться відлік лінійок нотного стану? 

4.З якою метою використовують додаткові лінії?Як ведеться їхній відлік? 

5.Чому використовують різні ключі? 

6.Яке походження назв різновидів ключів «до»? 

7.Як записують партію тенора в скрипковому ключі? 
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8.Чому скрипковий та басовий ключі використовують найчастіше? 

9.Що таке аколада? 

10.Які є групи інструментів симфонічного оркестру? 

11.Які існують знаки для збільшення тривалості звуку? 

12.За яким принципом відбувається дроблення тривалостей? 

13.Які інструменти нотуються в альтовому, теноровому ключах? 

14.Які інструменти, вокальні голоси нотуються у скрипковому, басовому ключах? 

15.Що таке партитура? 

 

Практичні завдання.  

 Описані тривалості записати, замінивши крапки залігованими нотами: 

Ціла з крапкою, чверть з крапкою, вісімка з крапкою, шістнадцята з крапкою, половинна з 

двома крапками, чверть з двома крапками. 

 Описані паузи записати, поряд записати ноту відповідної тривалості: 

Ціла, тридцять друга, четвертна, половинна, восьма, половинна з крапкою, восьма з крапкою.  

3.Позначити однією нотою суму тривалостей кожної з нижче наведених груп нот: 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

 

6 

 

4. Написати шість довільно взятих нот різної тривалості таким чином, щоб їх сума 

дорівнювала кожній з наступних тривалостей: 2/4, 3/8, ¾, 5/4, 9/8, 7/4, 3/2. 

5. Переписати наступні приклади, замінивши зліговані ноти нотами з крапками: 

 а)                                       б)                                   в) 

 

 

6. Кожен з поданих звуків напишіть цілими нотами на нотоносці в чотирьох ключах 

(скрипковому, басовому, альтовому, теноровому): d1, e, h1, g, c2, f1, a. 

7. Визначити ключ в даному прикладі, перевести в скрипковий ключ даний фрагмент, 

просольмізувати та проінтонувати, назвати знаки подовження звучання: 

 О.Бородін. В Середній Азії 
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Завдання для самостійної роботи. 

Підготовте повідомлення на наступні теми.  

Розвиток невменної нотації.  

Реформа Гвідо Аретинського 

Мензуральна нотація. 

Крюкова нотація. 

Кіноварні помітки. 

Цифрова нотація. 

 Роль клавіру (як перекладення оркестрового твору для фортепіано) в розвитку європейської 

музичної культури. 

 

Тести для перевірки теоретичних знань. 
1.     Визначте, яка нота (октава не має значення) зустрічається найчастіше:        

А) f      Б) h     В) c     Г) d 

 
2.    Визначте, яка нота (октава не має значення) зустрічається найчастіше :      

 А) a     Б) c    В) e     Г) f 

 
3.   Визначте, яка нота (октава не має значення) зустрічається найчастіше :          

 А) c    Б) h    В) a     Г) d 

 
4. Визначте, яка нота (октава не має значення) зустрічається найчастіше:            

А) d     Б) h    В) a     Г) g 

 
5. В якому ключі нота до першої октави знаходиться на третій лінії нотоносця? 

А) скрипковому Б) басовому В) альтовому Г) теноровому 

6. В якому ключі нота до першої октави знаходиться на четвертій лінії нотоносця? 

А) скрипковому Б) басовому В) альтовому Г) теноровому 

7. В якому ключі нота до першої октави знаходиться на першій додатковій знизу лінії 

нотоносця? 

А) скрипковому Б) басовому В) альтовому Г) теноровому 

8. В якому ключі нота до першої октави знаходиться на першій додатковій зверху лінії 

нотоносця? 

А) скрипковому Б) басовому В) альтовому Г) теноровому 

9. В якому ключі записується смичковий альт? 

А) скрипковий Б) басовий  В) альтовий Г) теноровий 

10. В якому ключі нотуються тромбони? 

А) скрипковий Б) басовий  В) альтовий Г) теноровий 

11. В якому ключі записується контрабас? 

А) скрипковий Б) басовий  В) альтовий Г) теноровий 
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12. Який ключ використовується для запису сопрано? 

А) скрипковий Б) басовий  В) альтовий Г) теноровий 

13. Система графічних знаків для запису музики, це:  

А) нотація   Б) агогіка   В) динаміка   Г) нотний стан 

14. Система з п’яти паралельних горизонтальних лінійок, це: 

А) нотний стан        Б) табулатура      В) спосіб скорочення письма  Г) партитура  

15. Який ключ з уживаних на сьогоднішній день, пишеться починаючи з другої лінійки 

нотного стану? 

А) скрипковий Б) басовий  В) альтовий  Г) теноровий 

16. Який ключ з уживаних на сьогоднішній день, пишеться починаючи з третьої лінійки 

нотного стану? 

А) скрипковий Б) басовий  В) альтовий  Г) теноровий 

17. Який ключ з уживаних на сьогоднішній день, пишеться починаючи з четвертої лінійки 

нотного стану? 

А) скрипковий Б) басовий  В) альтовий  Г) сопрановий 

 18. Сопрановий, мецо-сопрановий, альтовий, теноровий, баритоновий – це різновиди: 

А) ключів «фа» Б) ключів «соль» В) ключів «до»  Г) перкусійних ключів 

19. Басовий, басопрофундовий, баритоновий – це різновиди: 

А) ключів «фа»   Б) табулатурних ключів    В) ключів «до»   Г) перкусійних ключів 

20. Ключ, який пишеться на системі з шести (переважно) паралельних горизонтальних 

лінійок, це: 

А) сопрановий Б) старофранцузький В) табулатурний Г) перкусійний  

21. Як звучить партія тенора, записана в скрипковому ключі? 

А) так як записана   Б) на октаву нижче запису 

В) на октаву вище запису  Г) усі відповіді вірні 

22. Пряма, або фігурна дужна, яка з’єднує декілька нотних станів, це: 

А) тактова риска   Б) штиль В) реприза  Г) аколада 

23. За допомогою яких ключів можна записати усі звуки європейської музичної системи на 

двох нотних станах? 

А) басовий і скрипковий     Б) басовий і альтовий     

В) альтовий і теноровий  Г) теноровий і скрипковий  

24. Які є групи інструментів симфонічного оркестру? 

А) сопрано, альт, тенор, бас    Б) струнні, дерев’яні та мідні духові, ударні 

В) скрипка, альт, віолончель, контрабас   Г) хордофони, мембранофони, ідеофони 

25. Що з переліку не є засобом збільшення тривалості звучання?  

А) вольта   Б) ліга   В) крапка   Г) фермата 

26. Який поділ тривалостей є основним? 

А) на чотири  Б) на два   В) на три  Г) на вісім 

27. Перерва в звучанні, це: 

А) антракт   Б) пауза    В) фермата   Г) ліга  

28. Форма запису багатоголосної музики, в якій зведені на одному аркуші партії 

інструментів та голосів, що звучать одночасно, називається: 

А) ансамбль   Б) клавір   В) партитура    Г) хор   

29. До якого різновиду поділу тривалостей відносяться тріолі, квінтолі, септолі? 

А) до основного   Б) до особливого   В) до мензурального  Г) до невменного  

30. Оберіть інструменти, які записуються в скрипковому ключі? 

А) скрипка   Б) контрабас   В) флейта   Г) літаври 
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Завдання для контрольної роботи.  

 Що це за нота в теноровому, басовому, альтовому ключах? 

 
А) f, H, a          Б) a, h, f         В) a, H, f         Г) f, h, a 

 В якому з варіантів штилі написані правильно? 

 
   А)                       Б)                                    В)                               Г) 

 Який знак збільшення тривалості нот не використовується для збільшення тривалості 

пауз? 

А) Крапка  Б) дві крапки  В) ліга   Г) фермата 

4. Записати наступні звуки на нотоносці:  

 в альтовому ключі: c1, e2, a, d1, H. 

 в скрипковому ключі: b1, as2, gis, eses2, heses1. 

 в басовому ключі: cis, es1, Fes, a1, G1. 

 в теноровому ключі: c1, e, d2, F, ais1. 

5. Доберіть необхідний ключ так, щоб в кожному варіанті утворилася мелодія, подана в 

умові: 

Умова: «Чижик-пижик», дитяча пісенька 

 
1 

 

1 

 

2 

 

2 

 

3 

 

3 

 

  4 

 

 

Вправи для сольфеджування 
1. Українська народна пісня «Попід мостом» 

 

 
2. М.Лисенко. «Ода Сапфо» 
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3.М.Мусоргський. «Картинки з виставки» 

 

 
4. М.Лисенко. «Тарас Бульба», д.І. 

 

 
5. Дж.Верді. «Аїда», д.ІІ 

 
6. Ф.Шуберт. «Німецький танець» 

 

 
7.П.Чайковський. «Мазепа»,д.1 
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8. Г.Берліоз. «Гарольд в Італії», ч.І 

 

 
9. М.Лисенко. «Елегія» 

 

 
10. П.Чайковський. «Евгений Онегин» 

 

 

 
11. Й.С.Бах. «Мистецтво фуги» 

 

 

 
12.Ладухін № 8 
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13.Ладухін № 29 

 

 

 
14. Ж.Беншуа. «Magnificat»  

 

 
15. Г.Дюфаі. «Missa Sancti Jacobi», «Kyrie»  

 

 
16. Ж.де Пре. «П’єса» 
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17.О.Лассо. Твори, т.І  

 

 
18.А.Брукнер. Симфонія №2, ч.ІІ 

 
19.О.Лассо. Твори, т.ІІІ  

 
20.Т.Л.Вікторія. Твори, т. І  

 
Метроритмічні вправи. 

Методичні рекомендації щодо виконання: Наведені нижче вправи з використанням засобів 

подовження тривалостей та їх особливого поділу можна виконувати, поділившись на групи, 

дуетами (тріо для вправ 8-10) та одноосібно. В останньому випадку в двохголосних вправах 

нижній передбачений для виконання лівою рукою, верхній – правою.  У триголосних вправах (8-

10) нижній голос можна виконувати ногою, середній – лівою рукою, верхній – правою.  

1. 
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2. 

 

 
3. 

 

 

4.  

5. 

 
6. 

 

 
7. 

 

 
8. 
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9. 

 
10. 

 
 

Творчі завдання. 
1. Зіграти на фортепіано наступні уривки в ключах «до»: 

1. Українська народна пісня «Ой піду я до млина» 

 
2. Українська народна пісня «Ой під горою, під перелазом» 

 
3. Норвезька народна пісня «Сутінки» 

 
 

2. Перепишіть у вигляді триголосної партитури: 

- нижній голос в басовому, середній вальтовому, верхній в скрипковому ключах:  

Я.Степовий. «Садок вишневий коло хати» 

 
- нижній в басовому, середній в теноровому, верхній в альтовому ключах: 

Українська народна пісня «Тиха вода» 
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3. Наступні уривки переписати на одному нотоносці в скрипковому ключі: 

1. Й.С.Бах. Фуга fis moll 

 
2. Ф.Мендельсон. Пісня без слів As dur 

 

 
 

4.Наступний уривок переписати на одному нотоносці в басовому ключі: 

 
 

5. Наступні чотирирядкові партитури переписати в дворядкові фортепіанні партитури: 

1.Жоскен де Пре 

 

2. Й.С.Бах. Фуга D dur  
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6. Наступні уривки переписати у вигляді чотирирядкових партитур: перший (верхній) голос  

– в сопрановому ключі, другий – в альтовому, третій – в теноровому, четвертий (нижній) – в 

басовому. 

1. «Черчик». Обробка М.Леонтовича 

 
2. «Смерть». Обробка М.Леонтовича 

 
3. «Ой гордо-пишний пан-господар». Обробка М.Леонтовича 

 
7. Наступні фрагменти переписати у вигляді чотирирядкових партитур для струнного 

квартету: верхній голос (перша скрипка) – в скрипковому ключі, другий голос (друга скрипка) – в 

скрипковому, третій голос (альт) – в альтовому, нижній голос (віолончель) – в басовому: 

1.В.Матюк. «Крилець, крилець» 

 

2. І.Воробкевич. «Над Прутом у лузі» 
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3. Б.Лятошинський. Сюїта «Ромео і Джульєтта». «Павана» 

 
8. Завершити музичні фрагменти, використавши особливий поділ тривалостей: 

А)  

 
Б) 

 
 

Диктанти. 

В поданих нижче 1-3 голосних диктантах зустрічаються різноманітні засоби подовження 

тривалостей, парний та особливий види ритмічного поділу, запис в скрипковому та басовому 

ключах. 

1. М.Лисенко. Опера «Тарас Бульба», д.4 Аріозо Тараса «Що у світі є святіше?» 

 
2. М.Лисенко. Опера «Коза-дереза». Пісня Кози «Горе мені, горе!» 

 
3. М.Лисенко. «У мене був коханий, рідний край»  

 
4. М.Лисенко. «Ой чого ти почорніло, зеленеє поле» 

 

 
5. М.Лисенко. Опера «Тарас Бульба», д.1 Аріозо Тараса «Коли ж подужаний літами» 
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6. Українська народна пісня «Ой не спиться, не лежиться». Обробка Б.Лятошинського 

 

 
7. В.Моцарт. Соната№14, ІІІч. 

 

 
8. М.Сільванський. Варіації. 

 
9. Гуцульський танець 

 
10. Б.Лятошинський. Прелюдія, ор.44 

 

 
11. М.Калачевський. Ноктюрн 
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12. О.Нижанківський. «Вечірня пісня» 

 

 
13. Б.Лятошинський. Симфонія №3, Іч. 

 
14. Л.Ревуцький. Прелюдія ор.4№2. 

 

 
 

 

Тема 2. Знаки спрощення та скорочення нотного письма 
 

Ключові поняття: тремоло, трель, гліссандо, арпеджіо, реприза, вольта, рукописні 

скорочення, прийоми нотації в музиці ХХ століття. 

 

Теоретичні відомості: 

Для спрощення нотного письма застосовується ряд знаків: 

а) Знак переносу написаної музики на октаву вище або нижче, для уникнення великої 

кількості додаткових ліній, що ускладнюють читання нот. Він являє собою пунктир та цифру 8, 

розташовані у напрямку необхідного перенесення звучання (рис.2.12).  

  

 
Рис.2.12. Знак октавного перенесення звучання 

Перенесення на октаву вгору або вниз припиняється там, де закінчується пунктир. 

б) Знак октавного подвоєння. Він також являє собою пунктир у напрямку необхідного 

подвоєння та позначення con 8 (рис.2.13).  
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Рис. 2.13. Знак октавного подвоєння. 

При суцільних подвоєннях в октаву пишеться: all '8va - подвоєння вверх і all' 8va bassa - 

подвоєння вниз. 

в) скорочення тремоло позначається короткими косими в’язками, які вказують на кількість і 

тривалість нот, що повторюються. Загальна тривалість передбачуваної фігури позначається 

відповідною нотою, а рисочки позначають, якими тривалостями повинна бути виконана фігура 

(рис. 2.14). 

 
Рис.2.14. Скорочення тремоло. 

г) гліссандо – як особливий прийом гри на музичних інструментах і співу, який полягає у 

легкому та швидкому ковзанні пальцем по струнах, клавішах, завжди нотується скорочено: нотами 

фіксується початок і кінець руху, а між ними – тонка скісна риска (пряма або хвиляста) і слово 

gliss (рис. 2.15): 

 
Рис.2.15. Фіксація глісандо. 

д) запис арпеджіо – швидкого послідовного виконання звуків акорду у висхідному русі – 

позначається вертикальною хвилястою лінією ліворуч від акорду перед знаками альтерації, якщо 

вони є (рис. 2.16.): 

 
Рис.2.16. Запис арпеджіо 

Якщо обидві руки послідовно виконують арпеджіо, то ставиться загальна хвиляста лінія. 

При одночасному виконанні хвиляста лінія ставиться окремо для кожної руки. 

 Повільне виконання арпеджіо розшифровується вісімками або шістнадцятими дрібним 

шрифтом (рис.2.17): 

 
Рис. 2.17. Запис повільного арпеджіо 

Знаки скорочення нотного письма. 
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Знаки скорочення нотного письма використовують при повторенні уривків, тривалість яких 

не менше класичного періоду (8 тактів). Найпоширенішим з таких знаків є реприза. Вона 

складається з двох тактових рисок і крапок навколо третьої лінійки нотного стану. Реприза буває 

прямою, зворотною і подвійною (рис.2.18). 

Рис.2.18. Види реприз 

Лінії реприз в партитурах проводяться через таку ж кількість нотоносців, що й тактові риски. 

Якщо при повторенні закінчення даної частини або всього твору змінюється, то над тактами, 

які змінюються, ставиться вольта (квадратна дужка). Слідом за ними пишуться такти, які 

виконуються при повторенні, над якими також ставиться вольта. Вольти нумеруються: 1. і 2., що 

означає - перша вольта і друга вольта, тобто для першого разу і для другого разу (рис.2.19.). 

 
Рис.2.19. Вольти. 

У вокальних творах, написаних у куплетній формі, під першою вольтою може стояти 

декілька цифр, що вказують на закінчення різних куплетів. В партитурах вольти виставляють над 

першим нотоносцем, над струнною групою, над партіями солістів та фортепіано). 

Якщо в творах, написаних в тричастинній формі, третя частина, яка є буквальним 

повторенням першої частини, не виписується, то замість цього в кінці другої частини пишуть: Da 

capo al fine, що означає «з початку до слова кінець», а в кінці першої частини пишуть слово - Fine 

(кінець). 

Якщо перша частина повторюється з самого початку, то над тим тактом, з якого має 

розпочатися повторення, ставлять знак:  (Segno), а в кінці другої частини пишуть: Dal segno 

al fine, що означає: від знака (сеніо) до кінця (Рис.2.20). 

 
Рис.2.20. Варіанти оформлення реприз. 

 

При переході до закінчення раніше закінчення всієї повторюваної частини пишуть: Da capo 

al segno poi coda, що означає: спочатку до знака, потім кода.  

Скорочення у рукописному тексті. До винайдення комп’ютерного набору, текст музичного 

твору до видання існував у вигляді рукопису. Тому композиторська практика сформувала ряд 

прийомів, щодо помагають скоріше записувати музичну думку.  

Так, при повторенні будь-якого такту один або кілька разів поспіль проставляють скісну 

риску з двома крапками обабіч третьої лінії нотоносця (нотний приклад 2.3): 

Нотний приклад 2.3.М.Лисенко. «Б’ють пороги» 

 



94 

Якщо такт повторюється більше трьох разів, ставлять цифру, що показує кількість 

однакових тактів (рис.2.21): 

 
Рис.2.21. Позначення великої кількості повторів одного такту. 

При повторенні будь-якої мелодико-ритмічної фігури в одному такті один або кілька разів, 

повтори її не виписують, а замінюють рисами, кількість яких відповідає кількості ребер 

відповідних тривалостей (нотний приклад 2.4): 

Нотний приклад 2.4.Є.Станкович. «Ольга», д.3. 

 
Для позначення пауз, що тривають декілька тактів користуються відповідним знаком на 

цілий такт, над яким ставиться цифра, що вказує кількість тактів паузування (рис.2.22.). 

 
Рис.2.22. Скорочений запис пауз. 

У рукописних оркестрових партитурах може трапитись скорочений запис особливих 

ритмічних фігур (рис.2.23): 

 
Рис.2.23.Скорочений запис особливих ритмічних фігур 

Завдяки можливостям сучасних комп’ютерних музичних редакторів знаки скорочень в 

рукописному тексті використовуються значно менше. 

Нове в нотації. 

Традиційною нотацією не можна записати всі прийоми та виражальні засоби музики ХХ – 

початку ХХІ століть. Композитори пропонували власні уточнюючі способи нотної фіксації засобів 

музичної виразності, іноді надмірно деталізуючи, іноді відмовляючись від нотного стану взагалі. 

Не все із запропонованого було прийнято музичною практикою, але деякі знаки закріпилися 

в ній, доповнивши традиційну систему нотного письма (таблиця 2.1.): 

Таблиця 2.1.  

Нове в нотації 

№ 

пп 

Прийом нотації та його 

розшифровка 

№ 

пп 

Прийом нотації та його 

розшифровка 

1 Довільний звук у вказаному регістрі  2 Найвищий та найнижчий звуки  

  

3 Повторення звуку  4 Повторення звукових груп  

 
 

5 Позначення меж тривалості звучання 6 Повторення ритмомелодичної 
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побудови до вказаного місця 

 

 

7 Довільна імпровізація 8 Довільна імпровізація на 

вказаних нотах  

 
 

9 Трель в межах даних звуків 10 Виконання даних звуків легато і 

дуже швидко 

 

 

11 Гліссандо відкритою долонею по 

білих клавішах 

12 Гліссандо відкритою долонею по 

чорних клавішах 

 
 

13 Прискорюючи  14 Уповільнюючи  

 

 

15 Гліссандо від будь-якого до 

найвищого звука 

16 Гліссандо від будь-якого до 

найнижчого звука 

  

17 Зниження звуку на ¾ тону 

(півторабемоль) 

18 Зниження звуку на 1/4 тону 

(напівбемоль) 

 

 

 

 

19 Підвищення звуку на 1/4  тону 

(напівдієз) 

20 Підвищення звуку на ¾ тону 

(півторадієз) 

 

 

 

 

21 Кластер на чорних клавішах 22 Кластер на білих клавішах 

 
 

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Music-sesquiflat.svg?uselang=ru
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Music-demiflat.svg?uselang=ru
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Music-demisharp.png?uselang=ru
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Music-sesquisharp.png?uselang=ru
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23 Рівномірне повторення звуків 24 Нерівномірне повторення звуків 

  

25 Повторення звуків із прискоренням  26 Швидке тремоло 

  

27 Трель в межах півтону 28 Трель у межах тону 

  

 

Контрольні запитання. 
 Для чого використовують октавний пунктир? 

 Що таке тремоло? 

 Як записують гліссандо в інструментальній та вокальній музиці? 

 Як перекладається слово «арпеджіо»? 

 Коли виставляють знак репризи? 

 Коли і де виставляють знак вольти? Скільки їх може бути? 

 Що означає запис Da capo al Fine? 

 Що означає запис Dal segno al Fine? 

 Що таке абревіатура? 

  Назвіть способи, за допомогою яких вказується повторення фраз та окремих частин 

музичного твору? 

 Назвіть способи позначення повторення окремих тактів та окремих невеличких 

мелодичних зворотів? 

 Як позначається повторення одного й того ж самого музичного звука? 

 Як можна позначити паузу, яка триває кілька тактів? 

 Що означає вираз «con 8-va», який стоїть під або над окремою нотою? 

 Який знак застосовується для зменшення додаткових лінійок? 

 Як в сучасній нотації позначаються:  

-Довільний звук у вказаному регістрі? -Найвищий та найнижчий звуки? 

-Повторення звуку? -Повторення звукових груп?  

-Позначення меж тривалості звучання?

  

-Повторення ритмомелодичної побудови до 

вказаного місця? 

-Довільна імпровізація? -Довільна імпровізація на вказаних нотах? 

-Трель в межах даних звуків? -Виконання даних звуків легато і дуже 

швидко? 

-Гліссандо відкритою долонею по білих 

клавішах? 

-Гліссандо відкритою долонею по чорних 

клавішах? 

-Зниження звуку на ¾ тону 

(півторабемоль)? 

-Зниження звуку на 1/4 тону (напівбемоль)? 

-Підвищення звуку на 1/4  тону 

(напівдієз)?  

-Підвищення звуку на ¾ тону (півторадієз) 

-Кластер на чорних клавішах? -Кластер на білих клавішах? 

-Рівномірне повторення звуків? -Нерівномірне повторення звуків? 

-Повторення звуків із прискоренням? -Швидке тремоло? 

-Трель в межах півтону? -Трель у межах тону? 
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Практичні завдання. 
1. Переписати наведені нижче уривки з музичних творів, використавши усі можливі 

прийоми скорочення та спрощення нотного письма. 

1.В.А.Моцарт. «Чарівна флейта» 

 
2.К.Вебер. «Петер Шмоль» 

 
3.Л.Керубіні. «Анакреон» 

 

 
4.Українська народна пісня 

 

 
 

Завдання для самостійної роботи.  
1. Виконайте наступні фрагменти на фортепіано, розшифровуючи знаки скорочення нотного 

письма: 

1.Українська народна пісня «Котилася бочка» 

 
2.Українська народна пісня «Як посію овес» 

 

 
3.Українська народна пісня «Ой ти диво» 

 
4.Українська народна пісня «Оре плужок попід лужок» 

 
2. Запишіть друге речення повторної будови, використавши знаки репризи та вольти: 
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1. 

 
 

2. 

 
 

3. 

  

4 

 
 

5. 

 
 

6. 

 
 

 

3. Запишіть, використавши знаки спрощення та скорочення нотного тексту: 

1. Українська народна пісня «Ой ру-ду-ду, ру-ду-ду» 

 
2.Чеська народна пісня «Багатий наречений» 

 

 
 

Тести для перевірки теоретичних знань. 
1. Для чого використовують октавний пунктир? 

А) для зменшення додаткових лінійок 

Б) для перенесення звучання на октаву вверх або вниз 

В) для подвоєння в верхню октаву  

Г) для подвоєння в нижню октаву 

2. Легке, швидке ковзання по струнах або клавішах, це: 

А) Арпеджіо Б) Гліссандо В) Тремоло  Г) Трель 

3. Послідовне швидке виконання звуків акорду у висхідному русі, це: 

А) тремоло  Б) трель В) гліссандо Г) арпеджіато 

4. Як перекладається слово «реприза»? 

А) скорочення Б) повторення В) зворот Г) знак 

5. Для чого застосовуються вольти? 

А) для позначення змін при повторах  Б) для скорочення запису 

В) для спрощення запису  Г) для позначення повторення нотного тексту 

6. Що з переліку не відноситься до знаків скорочення нотного письма? 

А) октавний пунктир Б) реприза В) вольта Г) сеньо 

7. Що з переліку не відноситься до знаків спрощення нотного письма? 

А) октавний пунктир Б) реприза  В) гліссандо Г) арпеджіато 

8. Вона буває прямою, зворотною і подвійною? 

А) реприза  Б) вольта  В) трель Г) кода 

9. Що означає вираз «con 8-va», який стоїть під окремою нотою? 

А) подвоєння у верхню октаву  Б) подвоєння в нижню октаву 
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В) виконання октавою вище  Г) виконання октавою нижче 

10. Коли виставляють знак репризи? 

А) коли необхідно повторити окремий зворот 

Б) коли необхідно повторити окремий такт 

В) коли необхідно повторити окремий звук 

Г) коли треба повторити завершену музичну побудову 

11. Узагальнений італійський термін для позначення знаків спрощення та скорочення 

нотного запису? 

А) аколада Б) абревіатура В) аранжировка  Г) арпеджіато 

12. Як в сучасній нотації позначається довільний звук у вказаному регістрі?   

А) 

 

Б) 

 

В) 

 

Г) 

 

13. Як в сучасній нотації позначається найвищий та найнижчий звуки? 

А) 

 

Б) 

 

В) 

 

Г) 

 

14. Як в сучасній нотації позначається повторення ритмомелодичної побудови до вказаного 

місця? 

А) 

 

Б) 

 

В) 

 

Г) 

 

15. Як в сучасній нотації позначається довільна імпровізація? 

А) 

 

Б) 

 

В) 

 

Г) 

 

16. Як в сучасній нотації позначається гліссандо відкритою долонею по білих клавішах? 

А) 

 

Б) 

 

В) 

 

17. Знайдіть відповідність між знаками сучасної нотації та їх описанням: 

1 Зниження звуку на ¾ тону (півторабемоль) 1 

 

2 Зниження звуку на 1/4 тону (напівбемоль) 2 

 

3 Підвищення звуку на 1/4  тону (напівдієз) 3 

 

4 Підвищення звуку на ¾ тону (півторадієз) 4 

 

18. Знайдіть відповідність між знаками сучасної нотації та їх описанням: 

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Music-sesquisharp.png?uselang=ru
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Music-sesquiflat.svg?uselang=ru
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Music-demiflat.svg?uselang=ru
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Music-demisharp.png?uselang=ru
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1 Уповільнення 1 

 

2 Рівномірне повторення 2 

 

3 Повторення із прискоренням 3 

 

4 Нерівномірне повторення 4 

 

19. Який з наведених знаків не позначає трель? 

А) 

 

Б) 

 

В) 

 

Г) 

 

20. Як в сучасній нотації позначається довільна імпровізація на вказаних нотах? 

А) 

 

Б) 

 

В) 

 

 

 Завдання для контрольної роботи 
1.Переписати наступні приклади із застосуванням знаків скорочення нотного письма: 

 

 

 
1.К.М.Вебер. «Вільний стрілець» 

 

 
2. Переписати повністю наступні приклади, викладені із скороченнями: 

 
1.О.П.Бородін. «Князь Ігор» 

 
3. Вкажіть назви абревіатур, прийоми сучасної нотації, які використані в наступних 

фрагментах:  

1.Й.Гайдн. Соната №5, фінал 
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2.Ф.Шуберт-Ф.Ліст. Віденські вечори. Вальс-каприс №2 

 
3.М.Равель. Хореографічна поема для оркестру. Вальс. 

 
4.М.Скорик. Дванадцять прелюдій і фуг для фортепіано, т.1. Фуга Ре мажор 

 
5.К.Дебюсі. Ноктюрни для симфонічного оркестру. №1 «Облака» 
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6.П.Хіндеміт. Гра тональностей. Прелюдія. 

7.Л.Бетховен. Симфонія №6 «Пасторальна», ч.4 

 
8.Л.Бетховен. Симфонія №7, ч.1 

 
9.Г.Коуелл. Приливи Манонона 
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10.С.Прокоф’єв. Прелюдія ор.12 №7 

 

 
 

Творчі вправи  
1.Виконайте наступні уривки на фортепіано, розшифровуючи сучасні прийоми нотного 

запису: 

1.В.Подвала. «Створюймо музику», «Ріпка» 

 

 
2.Р.Щедрін. Зошит для юнацтва «Сільська плакальниця» 
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2. Виконайте наступні уривки на фортепіано розшифровуючи прийоми спрощення нотного 

запису: 

1.М.Мусоргський. «Картинки з виставки» «Балет невилуплених пташенят»  

2.Ю.Щуровський. «Після перегляду Куїнджі» (початок) 

 
 

Інтонаційні вправи. 

Вправлятися у співі: 

 Соло: 

- гліссандо від даного до найвищого звуку 

- гліссандо від даного до найнижчого звуку 

- ритмо-мелодичних імпровізацій на заданих нотах 

- ритмічних прискорень та уповільнень на одному звуку 

 Ансамблем: 

акордів та їх послідовностей арпеджіато 

кластерів на білих та чорних клавішах 

Сольфеджування. 

1. Проспівайте наступні уривки під власний супровід на фортепіано, розшифровуючи 

сучасні прийоми нотного запису: 

1.С.Горковенко. Музична казка «Огниво», №3 «Розповідь Відьми» 
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2.С.Горковенко. Музична казка «Огниво», №4 Куплети трьох собак 

 

2. Доберіть фортепіанний супровід та виконайте наступний фрагмент розшифровуючи 

сучасні прийоми нотного запису: 

О.Рибніков. Пісенька Червоної Шапочки з кінофільму «Червона Шапочка» 

 
 

3. Виконайте нижній голос, одночасно граючи на фортепіано верхній голос, розшифровуючи 

сучасні прийоми нотного запису:  

В.Подвала. «Створюймо музику», «Ріпка» 
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4. Виконайте верхній голос, розшифровуючи сучасні прийоми нотного запису, одночасно 

граючи на фортепіано нижній голос:  

Р.Щедрін. Зошит для юнацтва «Сільська плакальниця» 

 

 
Диктанти. 

Методичні рекомендації щодо оформлення. При написанні диктантів необхідно 

використати засоби спрощення нотного запису та сучасні прийоми нотації. 

1. М.Степаненко. «Вечірня мелодія» (початок) 

 

 

 
2.Л.Шукайло. «Мої іграшки», №4 «Поні» 
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Тема 3. Темп 

 

Ключові поняття: постійні темпи, метроном, повільні, помірні, швидкі темпи, агогіка  
 

Теоретичні відомості. 

Темп (італ. tempo від лат. tempus — час) — засіб музичної виразності, який позначає 

швидкість виконання і характер руху музичного твору. Темп зумовлений змістом, характером та 

жанром музики.  

Для визначення темпу можуть використуватися назви п'єс або жанрів (в темпі вальсу, в темпі 

маршу). З іншого боку – темпи можуть бути використані як назви творів (Адажіо, Анданте).  

Темп твору може бути постійним, а може змінюватись. Для позначення темпу 

використовуються італійські терміни, які вказують і на швидкість руху і на характер музики 

вцілому. З 19 ст. до італійських термінів додалися точні метрономічні позначення. Вони 

виставляються на початку твору, або його частини і вказують, якій кількості ударів метронома за 

хвилину відповідає зазначена тривалість.  

Постійні темпи діляться на повільні, помірні, швидкі. Сприйняття темпу залежить від 

особливостей музичної культури певної епохи. Тому метрономічні позначення темпів можуть 

варіюватися в пених межах в різних музичних творах, у різних авторів, у творах написаних в різні 

часи. Ю.Є.Юцевич наводить метрономічні межі основних постійних темпів (Таблиця 2.2). 

Таблиця 2.2.  

Постійні темпи та їх метрономічні межі 

темп Італійське 

позначення 
значення 

Метрономічні 

межі 

Повільні grave важко, дуже повільно 40-48 

largo широко 44 — 52 

largamente протяжно 46-54 

adagio повільно, спокійно 48-56 

lento протягливо 50-58 

lentamente повільно, швидше ніж lento 52-60 

larghetto доволі широко 54-63 

andante assai дуже спокійним кроком 56-66 

adagietto доволі повільно 58-72 

Помірні andante ходою, в темпі повільного кроку 58-72 

andante maestoso урочистим кроком 60-69 

https://uk.wikipedia.org/wiki/Італійська_мова
https://uk.wikipedia.org/wiki/Латинська_мова
https://uk.wikipedia.org/wiki/Адажіо
https://uk.wikipedia.org/wiki/Анданте
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andante mosso жвавим кроком 63-76 

comodo не поспішаючи, невимушено 63-80 

andante non troppo не швидким кроком 66-80 

andante con moto зручно, не поспішаючи 69-84 

andantino трохи швидше за andante 72-88 

moderato assai дуже помірно 76-92 

moderato помірно, стримано 80-96 

con moto з рухом 84-100 

allegretto moderato помірно жваво 88-104 

allegretto рухливо, повільніше за allegro 92-108 

allegretto mosso швидше, ніж allegretto 96-112 

animato жваво 100-116 

animato assai дуже жваво 104-120 

allegro moderato помірно швидко 108-126 

tempo di marcia у темпі маршу 112-126 

allegro non troppo швидко, але не занадто 116-132 

allegro tranquillo швидко, але спокійно 116-132 

Швидкі  allegro рухливо, весело 120-144 

 allegro molto цілком швидко 138-160 

allegro assai цілком швидко 144-168 

allegro agitato цілком швидко, схвильовано 152-176 

allegro vivace значно швидко 160-184 

Vivo, vivace 
живо, швидко, швидше, 

ніж allegro 
168-192 

presto поспішаючи, дуже швидко 184-200 

prestissimo 
швидко в найвищій мірі, ще 

швидше за presto 
192-208 

З наведеної таблиці видно, що темпи можуть позначатися окремими термінами або 

уточнюючими словосполученнями, які отримали назву додатків до постійних темпів (Див. таблицю 

2.3.) 

Таблиця 2.3.  

Додатки до постійних темпів 

Італійські терміни Значення Італійські терміни Значення 

Piu mosso Більш рухливо Non troppo Не дуже 

Molto Дуже Non tanto Не так 

Assai Достатньо Sempre Завжди 

Possible Як тільки можна Poco Трохи 

Con moto Рухливо Meno mosso Менш рухливо 

Для позначення характеру виконання часто використовують наступні італійські терміни 

(Таблиця 2.4): 

Таблиця 2.4.  

Позначення характеру виконання 

Італійське 

позначення 

Значення Італійське 

позначення 

Значення 

Amoroso Любовно Espressivo Виразно 

Animato Натхненно Grazioso Граціозно 

Brillante Блискучо Mesto Сумно, скорботно 

https://uk.wikipedia.org/wiki/Андантіно
https://uk.wikipedia.org/wiki/Алегретто
https://uk.wikipedia.org/wiki/Алегро
https://uk.wikipedia.org/wiki/Престо
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Cantabile Спіучо Semplice Просто 

Dolce Ніжно  Serioso Поважно, серйозно 

Con spirito Із захопленням Affetuoso З пристрастю 

Художня виразність музичного твору часом вимагає відхилень від основного темпу. Такі 

видхилення отримали назву агогіки. Зміни темпу можуть відбуватися раптово і поступово у бік 

прискорення та уповільнення. Найпоширеніші позначення змін темпу представлені в таблиці 2.5. 

Таблиця 2.5.  

Позначення змін темпу 

 Італійські 

терміни 

Скорочене 

позначення 

Значення 

Для прискорення accelerando accel., acceler прискорюючи 

animando  пожвавлюючи 

stretto  стисло (прискорюючи) 

stringendo  стискуючи 

Для уповільнення rallentando rall., rallent. уповільнюючи 

ritardando rit., ritard. уповільнюючи 

ritenuto rit. затримуюючи 

allargando  розширюючи 

Для повернення a tempo  повернення до 

попереднього темпу 

tempo primo  Перший темп 

Tempo I  Перший темп 

Вільне виконання, при якому не дотримуються основного темпу отримало назву rubato 

(вільно) або ad libitum (за бажанням виконавця).  

В партитурах темп виставляється над верхнім нотоносцем,  над струнною групою, над 

верхнім рядком хорових партій, над партіями фортепіано та солістів. У популярних виданнях для 

темп може позначатись рідною мовою. 

 

Контрольні запитання. 

 Що таке темп? 

 Чим буває зумовлений темп певного твору? 

 Що таке постійний темп? 

 Як і де може змінюватись темп в музичному творі? 

 Які є способи позначення темпу? Який з них точніший? 

 Що таке метроном? Хто і коли його винайшов?  

 Який темп мають гопак, козачок, вальс, менует, полонез, марш? 

 На що вказують словесні позначення темпів? 

 Що таке агогіка? 

 Які терміни використовують при помірному темпі? 

 Які терміни використовують при повільному темпі? 

 Які терміни використовують при швидкому темпі? 

 Які терміни використовують для повернення до початкового темпу? 

 Що таке метрономічні позначення?  

 Яке співвідношення може бути між жанром і темпом? 

 Які італійські терміни застосовуються для уточнення постійного темпу? 

 Які терміни використовуються для прискорення темпу? 

 Які терміни використовуються для позначення уповільнення темпу? 
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 Яке позначення має вільний, за бажанням виконавця, темп музичного твору? 

 Де в партитурі виставляється темп? 

 

Практичні завдання.  
1. Випишіть і перекладіть українською мовою позначення темпів усіх творів з «Альбому для 

юнацтва» Р.Шумана, «Дитячого альбому» П.Чайковського, циклу прелюдій ор.28 Ф.Шопена. В 

перших двох циклах порівняйте співвідношення образу твору (вираженого в назві) та його темпу.  

 

Завдання для самостійної роботи. 

1. Підготовте повідомлення на тему: 

- історія виникнення та будова метронома.  

- історія виникнення не італійських темпових позначень. 

2. Зіграйте наступні уривки в різних темпах (повільному, помірному, швидкому). 

Проаналізуйте, як змінюється образ твору в різних темпах. Визначте, який з них, на Вашу думку, 

найбільше відповідає іншим засобам виразності, дібраним композитором. Відповідь обґрунтуйте. 

Перевірте темпове позначення, обране композитором. Чи співпало воно з Вашим? 

1.П.Чайковський. Симфонія №5, ч ІІ. 

 

2.Р.Шуман. Альбом для юнацтва. Сміливий вершник 

3.Ф.Шопен. Прелюдія ор.28№4  
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Тести для перевірки теоретичних знань.  
1. Оберіть правильний переклад позначення темпу: Largo 

А) Важко    Б) повільно    В) болісно    Г) широко 

2. Оберіть правильний переклад позначення уточнення темпу: Non troppo 

А) Не поспішаючи Б) не дуже В) не повільно Г) не так 

3. Оберіть правильний переклад позначення темпу: Moderato 

А) Помірно, Б) стрімко  В) войовничо Г) засинаючи 

4. Оберіть правильний переклад позначення уточнення темпу: Не дуже 

А) Poco    Б) non troppo    В) piu mosso    Г) assai 

5. Оберіть правильний переклад позначення зміни темпу: Стисло 

А) Subito Б) stretto В) assai Г) sostenuto 

6. Оберіть правильний переклад позначення зміни темпу: comodo  

А) Стискаючи  Б) завмираючи  В) зручно  Г) пестливо 

7. Оберіть правильний переклад позначення уточнення темпу: sempre 

А) Не дуже  Б) завжди  В) перериваючи  Г) сміливо 

8. Встановіть відповідність між італійським позначенням повільного темпу та його 

українським перекладом: 

Grave повільно, спокійно 

Largo важко, дуже повільно 

largamente широко 

adagio протяжно 

9. Встановіть відповідність між італійським позначенням помірного темпу та його 

українським перекладом: 

andante не поспішаючи, невимушено 

comodo трохи швидше за andante 

andantino помірно, стримано 

moderato ходою, в темпі повільного кроку 

10. Встановіть відповідність між італійським позначенням помірного темпу та його 

українським перекладом: 

allegretto moderato зручно, не поспішаючи 

https://uk.wikipedia.org/wiki/Адажіо
https://uk.wikipedia.org/wiki/Анданте
https://uk.wikipedia.org/wiki/Андантіно
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con moto з рухом 

moderato assai помірно жваво 

andante con moto дуже помірно 

11. Встановіть відповідність між італійським позначенням помірного темпу та його 

українським перекладом: 

allegretto Дуже жваво, піднесено 

animato Жваво, піднесено 

allegretto mosso швидше, ніж allegretto 

animato assai рухливо, трохи повільніше за allegro 

12. Встановіть відповідність між італійським позначенням швидкого темпу та його 

українським перекладом: 

allegro agitato рухливо, весело 

presto цілком швидко, схвильовано 

vivo поспішаючи, дуже швидко 

allegro живо, швидко, 

13. Встановіть відповідність між італійським уточненням до темпу та його українським 

перекладом:  

Piu mosso Більш рухливо 

Molto трохи 

Assai достатньо 

Poco дуже 

14.Встановіть відповідність між італійським позначенням темпу та його метрономічними 

межами  

темп Італійське позначення Метрономічні межі 

Повільний prestissimo 108-126 

помірний lento 168-192 

швидкий allegro moderato 50-58 

15.Встановіть відповідність між італійським позначенням темпу та його метрономічними 

межами  

темп Італійське позначення Метрономічні межі 

Повільний moderato 80-96 

помірний allegro 44-52 

швидкий largo 120-144 

 

Завдання для контрольної роботи.  
1. Засіб музичної виразності, який позначає швидкість виконання і характер руху музичного 

твору 

А) ритм   Б) тембр   В) динаміка   Г) темп 

2. Відхилення від основного темпу, це: 

А) абревіатура   Б) аколада    В) агогіка    Г) арпеджіо 

3. Оберіть правильний переклад позначення зміни темпу: Уповільнюючи 

А) animando   Б) ritardando В) rallentando Г) accelerando 

4. Оберіть правильний переклад позначення зміни темпу:  Прискорюючи 

А) ritardando    Б) rallentando В) accelerando Г) ritenuto 

5. Встановіть відповідність між італійським позначенням темпу та його метрономічними 

межами  

https://uk.wikipedia.org/wiki/Алегретто
https://uk.wikipedia.org/wiki/Престо
https://uk.wikipedia.org/wiki/Алегро
https://uk.wikipedia.org/wiki/Алегро
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Темп Італійське позначення Метрономічні межі 

Повільний andante 58-72 

помірний grave 168-192 

швидкий vivo 40-48 

6. Встановіть відповідність між італійським уточненням до темпу та його українським 

перекладом: 

Possible Завжди 

Sempre Не дуже 

Non tanto Не так 

Non troppo Як тільки можна 

7. Встановіть відповідність між італійським позначенням швидкого темпу та його 

українським перекладом: 

prestissimo швидше, ніж allegro 

allegro vivace значно швидко 

allegro assai цілком швидко 

vivace швидко в найвищій мірі, ще швидше за presto 

8. Встановіть відповідність між італійським позначенням помірного темпу та його 

українським перекладом: 

allegro moderato швидко, але спокійно 

allegro non troppo  у темпі маршу 

allegro tranquillo помірно швидко 

tempo di marcia швидко, але не занадто 

 

9. Встановіть відповідність між італійським позначенням помірного темпу та його 

українським перекладом: 

andante assai урочистим кроком 

andante maestoso дуже спокійним кроком 

andante mosso не швидким кроком 

andante non troppo жвавим кроком 

10. Встановіть відповідність між італійським позначенням повільного темпу та його 

українським перекладом: 

lento повільно, швидше ніж lento 

largo повільно, швидше ніж largo 

lentamente широко 

larghetto протяжно 

 

Інтонаційні вправи. 
Поспівки «Інтервальний маятник» та «Інтервальна гойдалка» співати в різних темпах 

 

Сольфеджування. 

Методичні рекомендації. Подані нижче фрагменти з творів зарубіжних композиторів 

виконувати у максимальному наближенні до темпів, вказаних авторами. Для перевірки 

використовувати мероном та таблицю метрономічних позначень, наведену в даному параграфі. 

1. 

 

https://uk.wikipedia.org/wiki/Анданте
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2. 

 

 
3. 

 

 
4. 

 

 
5. 

 

 
6.  Presto              Глинка 

 

 

 

 
 

Диктанти. 
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Методичні рекомендації. Подані нижче диктанти охоплюють повільні, помірні та швидкі 

темпи. Викладачеві необхідно в максимальній кількості програвань під час їх диктування-

написання дотримуватись вказаного темпу. 

Судентам під час їх транспонування напам’ять в різні тональності також необхідно 

намагатися дотримуватися позначених темпів. 

Adagio    1.М.Коляда. Соната для скрипки і фортепіано, ч.І 

 

 
Allargando grandioso     2. К.Данькевич. Перша симфонія, ч.І. 

 

 
Moderato   3. Українська народна пісня «Верховино, світку ти наш» 

 

 
Andante    4. Українська народна пісня «Козаченьку, куди йдеш» 

 

 
 Allegro scherzando      5.В.Кучеров “Веселий настрій» 

 
Vivo      6.Українська народна пісня «Темна нічка, темна» 

 

 
 

 

Тема 4. Динаміка 
 

Ключові поняття: динамічні відтінки, графічні знаки, акцент, артикуляція. 

 

Теоретичні відомості. 
Гучність, як властивість музичного звуку, породжує в музичному мистецтві динаміку – 

впливовий засіб виразності.  

Динаміка (від грецького dynamis – сила) в музиці – сила звучання музичного твору. 

Динаміка в музичному творі залежить не лише від сили, з якою видобувається звук, але й від 

кількості інструментів, що звучать (два інструменти грають гучніше за один), щільності фактури 
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(акордова фактура гучніше за монодію), використаних тривалостей (вісімки гучніше за цілу), 

тембру та регістру. 

Різноманіття художніх образів потребує не тільки різної гучності, але також її змін. Зміни 

гучності отримали назву динамічних відтінків. Для їх позначення використовуються літери, слова, 

графічні знаки. Основні динамічні позначення представлені в таблиці 2.6 

Таблиця 2.6.  

Основні динамічні позначення 

Повне італійське 

позначення 

Літерне 

позначення 
Значення 

Pianissimo PP дуже тихо 

Piano P тихо 

mezzo piano mP не дуже тихо 

mezzo forte mF не дуже голосно 

Forte f голосно 

Fortissimo ff дуже голосно 

Crescendo cresc. посилюючи 

poco a poco crescendo poco a poco cresc. мало помалу посилюючи 

piu forte piu f голосніше 

meno forte meno f менш голосно 

Decrescendo decresc. послаблюючи 

Diminuendo dim. послаблюючи 

poco a poco diminuendo poco a poco dim. поступово послаблюючи 

Smorzando smorz. згасаючи 

Morendo mor. завмираючи 

Sforzando sf раптове посилення, гостро 

Subito  sub. раптово 

 

З таблиці видно, що при скороченому записі динамічних відтінків літери часто поєднують із 

словами. Графічні знаки, що показують зміну динаміки, називають вилками. Якщо необхідно 

посилити динаміку виставляється вилка, що розкривається, для послаблення – вилка, що 

закривається. При незначних коливаннях динаміки вилки можуть не супроводжуватися літерними 

позначеннями. Якщо посилення звука триває кілька тактів, застосовуються словесні позначення, в 

межах одного-двох тактів користуються графічними позначеннями. 

Для позначення динамічних відтінків також, як і для уточнення темпів, користуються 

додатковими позначеннями: piu, meno, non troppo, sempre тощо.  

У вокальних творах із текстом динаміка виставляється над партією соліста або хору, в 

інструментальних творах – під партіями. 

Зміна гучності звуків може бути поступовою або раптовою. Акценти, що виникають 

внаслідок раптового посилення динаміки, називаються динамічними акцентами. Для їх позначення 

виставляють відповідні графічні знаки над нотами, протилежно штилям. Це може бути маленька 

зворотна горизонтальна вилка (власне акцент), риска (tenuto), крапка (staccato), маленька 

вертикальна вилка (різкий акцент), клин (гострий уривчастий акцент). Акценти супроводжуються 

різними способами звуковидобування.  

Розчленованість або зв’язність звуків при їх відтворенні отримала назву артикуляції. 

Основні артикуляційні прийоми – legato (зв’язне виконання, графічно позначається лігами), staccato 
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(уривчасте виконання, графічно позначається крапками), non lerato (відокремлене виконання, не 

має графічного позначення). Артикуляційні прийоми також називають штрихами. 

Вибір динаміки та артикуляційних прийомів визначається змістом музичного твору і тісно 

пов’язаний з художнім задумом композитора і виконавця. 

 

Контрольні запитання.  
1.Що таке динамічні відтінки і як вони позначаються? 

2.Якими словами позначають раптові зміни гучності? 

3.В яких випадках словесні позначення динаміки доцільно замінити на графічні? 

4.Коли в нотному тексті виставляють вилки? 

5.Що таке акцент? Які знаки використовують для позначення м’яких акцентів? 

6.Які знаки використовують для різких і сильних акцентів? 

7.Що таке артикуляція і яке її значення в музиці? 

8.Яку роль відіграють динамічні відтінки при виконання музичного твору? 

9.Назвіть основні позначення постійної гучності? 

10.Назвіть основні позначення поступової зміни гучності? 

11.Назвіть основні позначення зміни міри гучності? 

12. Якими способами позначається динаміка в музичному тексті? 

13. Як може розвиватися динаміка в музичному творі? 

14. Де в партитурі виставляється динаміка? 

15. Що в перекладі означає слово «акцент»? 

16. Що таке «тенуто»? 

17. Що таке «стаккато»? 

18. Що таке «легато» і як воно позначається в нотному тексті? 

19.Що таке «нон легато» і як воно позначається? 

20.Чим визначається вибір динаміки та артикуляції в музичному творі? 

 

Практичні завдання.  
1. Заповніть таблицю, використовуючи терміни для позначення різновидів гучності: 

Гучно Тихо 

  

Слова для довідок: pianissimo, forte, mezzo piano, fortissimo, mezzo forte, piano.  

2. Заповніть таблицю, використовуючи скорочені позначення різновидів гучності: 

Гучно Тихо 

  

Позначення для довідок: f, pp, p, ff,  mp, mf.  

3. Заповніть таблицю термінів, які застосовуються для позначення зміни гучності. 

Використовуйте слова для довідок.    

Для посилення гучності Для послаблення гучності 

  

Слова для довідок: Сrescendo, morendo, poco a poco crescendo, smorzando, piu forte, 

diminuendo, meno forte, decrescendo, poco a poco diminuendo. 

4. Заповніть таблицю, використовуючи скорочені позначення зміни гучності. Використовуйте 

позначення для довідок.    

Для посилення гучності Для послаблення гучності 
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Позначення для довідок: cresc., meno f, dim., poco a poco cresc., piu f, decresc., poco a poco 

dim., smorz., mor. 

5. Складіть кросворд на тему «Динаміка». 

 

Завдання для самостійної роботи. 
 Запишіть по пам’яті італійські терміни для позначення посилення звука. 

 Запишіть по пам’яті італійські терміни для позначення послаблення звука. 

 Зіграйте на фортепіано наступну музичну побудову з різними динамічними 

відтінками. Вслухайтесь в зміну характеру звуку. Запишіть враження. Зафіксуйте динамічний 

розвиток, який є оптимальним, на Ваш погляд. 

Р.Шуман. «Вечірня зірка» 

 
4. Зіграйте на фортепіано наступну музичну побудову з різними акцентами. Вслухайтесь в 

зміну характеру та виразності звуку. Зафіксуйте враження. 

П.Чайковський. «Дитячий альбом», «Італійська пісенька» 

 

 
5.Доберіть музичні приклади з різними темпами, динамікою, агогікою та артикуляцією. 

Письмово проаналізуйте їх вплив на художній образ твору. 

 

Тести для перевірки теоретичних знань.  
1. Який варіант динаміки не відповідає його значенню? 

ff Crescendo sf colando 

А) Дуже гучно Б) посилюючи В) Раптово 

посилюючи 

Г) збільшуючи 

2. Який варіант позначення артикуляції не відповідає її визначенню? 

 
   

А) staccato Б) legato В) portamento Г) Non legato 

3. Який варіант динаміки не відповідає його значенню? 

mp decrescendo smorzando subito P 

А) Не дуже тихо Б) посилюючи В) завмираючи Г) Раптово стихаючи 

4. Який варіант позначення артикуляції не відповідає її визначенню? 

 

 
   

А) staccato Б) Non legato В) legato Г) shiccato 

5. Який варіант динаміки не відповідає його значенню? 

Piu cresc. rinforzand Meno forte Poco a poco dim. 

А) Менше 

посилюючи 

Б) Раптово 

стихаючи 

В) Більш сильно Г) Потроху 

стишуючи 

6. Узагальнена назва різних способів звуковидобування: 

А) артикуляція   Б) агогіка   В) штрихи   Г) абревіатура 
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7. Горизонтальна вилка, що розходиться, позначає: 

А)Послаблення звучання  Б) посилення звучання  В) акцент    В) різкий акцент 

8. Як може розвиватися динаміка в музичному творі? 

А) бути статичною   Б) тільки збільшуватись      В) тільки  зменшуватись     Г) коливатись 

9. Що з переліку не є позначенням посилення гучності? 

А) crescendo     Б) Diminuendo    В) Morendo    Г) Sforzando 

10. Що з переліку не є позначенням послаблення гучності? 

А) meno forte     Б) Decrescendo     В) Diminuendo     Г) Sforzando 

 

Завдання для контрольної роботи.  
1. Перекладіть наступні позначення динаміки: 

pianissimo, forte, mezzo piano, fortissimo, mezzo forte, piano.  

2. Перекладіть наступні позначення змін динаміки: Сrescendo, morendo, poco a poco 

crescendo, smorzando, piu forte, diminuendo, meno forte, decrescendo, poco a poco diminuendo. 

3. Перекладіть наступні визначення артикуляційних прийомів: legato, non legato, portamente, 

marcato, staccato, tenuto. 

4. Випишіть з наведених нижче прикладів усі позначення динаміки та її змін, перекладіть їх. 

1.Українська народна пісня «Зашуміла ліщинонька».  

Обробка М.Леонтовича 

 
2.Б.Лятошинський. Прелюдія, ор.44 

 

3.Й.С.Бах. Соната для скрипки і фортепіано, ч.4. 
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4.С.Рахманінов. Концерт для фортепіано з оркестром №2, ч.І. Клавір 

 
 

Сольфеджування. 

Методичні рекомендації. Подані нижче 1-4 голосні фрагменти виконувати згідно темпових 

та динамічних позначень. Враховувати зміни динаміки і темпу.  

І. Одноголосся. 

1. 

 

 
2. 
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3. 

 
4. 

 
5. 

 
6. 

 
7. 

 
8. 

 
9. 

 
10. 
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11. 

 
12. 

 
13. 

 
14. 

 
15. 

 

 
16. 

 
17. 

 
18 
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19. 

 
2. Двохголосся. 

1.М.Тіц. «Вечірній хоровод» 

 

 
2.Й.Гайдн.Симфонія №6, ч.І 

 
3.Українська народна пісня «А у тих багачок».Обробка Б.Лятошинського 

 

 
4.Д.Шостакович. Фуга №2 ор.87. 
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3. Триголосся. 

1.Українська народна пісня «Пішов милий». Обробка М.Леонтовича 

 

 
2.Українська народна пісня «Ой був та нема». Обробка М.Лисенка 

 

 
3.Українська народна пісня «Ой наступає та чорна хмара». Обробка М.Лисенка 

 

 
4.Л.Бетховен. Соната для скрипки і фортепіано, ч ІІІ (ор.23) 

 



125 

 
5.І.Шамо. «Марш» 

 

 

 
4. Чотириголосся. 

1.Українська народна пісня «Не ходила на вулицю». Обробка М.Леонтовича 

 
2.Л.Бетховен. Симфонія №6, ч.І. 

 
3.В.Моцарт.Соната №6, ч.ІІ. 
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4.Українська народна пісня «Ой з-за гори кам’яної». Обробка М.Леонтовича 

 

 
 

Інтонаційні та метроритмічні вправи. 

Методичні рекомендації.  

Спів з ритмічнимсупроводом вимагає попередньої підготовки. Спочатку розучується 

остинатна ритмоформула. Надалі необхідно внутрішним слухом чітко уявити собі сполучення двох 

римічних ліній -мелодії й остинаного супроводу. Після цього можна співати мелодії вголос з 

ритмічним акомпанементом. Запропоновані одноакні ритмоформули можна сполучувати, 

отримуючи фігури остинатного ритмічного супроводу з 2, 3 та більше тактів. Це ускладнить та 

динамізує роботу із засвоєння ритмоінтонацій. Динамізувати роботу можна також складаючи 

партитури з заданих та власних ритмічних моделей. Бажано дотримуватися тембрального 

різноманіття ритмічних ліній. 

1.Вправлятися у різних варіантах акцентування слабких долей та їхніх часток: 

 

 

 

2. Застосовувати ці схеми вправи 1 як ритмічний акомпанемент до творчих вправ 

(див.наступний пункт розділу) у чотиридольному розмірі. 

3. Розучити групою наступний чотириголосний ритмічний фрагмент, використовуючи різні  

тембри (ручка, олівець, удари рукою, ногою, шумові музичні інструменти тощо).  

 
4. Застосовувати його для акомпанементу імпровізаціям на звуках різних акордів. Наприклад: 
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5. В наведених нижче мелодичних імпровізаціях варіювати: акценти, динаміку, штрихи. 

А) Мажорний тризвук 

 
Б) Мінорний тризвук 

 
В) Малий мінорний квінтсекстакорд 

 
Г) Малий зменшений квінтсекстакорд 

 
Д) Малий мажорний септакорд 

 

 
Е) Малий мажорний септакорд з квартою 
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Та акордовий послідовностей: 

А)  

 
Б)  

 
Творчі вправи. 
Наведені нижче мелодії співати каноном (вступ кожного наступного голосу показаний 

цифрою) з різними динамічними відтінками та артикуляцією на наступною схемою: 1. PP, legato; 2. 

P, staccato; 3. f, non legato;  4. ff, tenuto. 

Співвідношення динаміки та артикуляції можна варіювати.  

1.Англійська народна пісня «Спекотний Лондон» 

 
2.Французька народна пісня «Півник» 

 

 
3.А.Кальдара «На полюванні» 

 
4.Й.Брамс «Гарна пташка» 

 

 
 

Диктанти. 
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1.Одноголосся. 
1.Б.Лятошинський. «Слов’янський концерт» 

 

 
2.Б.Лятошинський. Симфонія №3, ч.ІІ. 

 

 
3.Б.Лятошинський. Прелюдія 

 

 
 

2. Двохголосся. 
1.М.Скорик. «Коломийка» 

 

 
2.С.Людкевич. «Прикарпатська симфонія», ч.4. 
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4.С.Павлюченко. Канон 

 
3.І.Шамо. «Пісня» 

 

 
3. Триголосся. 

1.Українська народна пісня «Сидить дід на печі». Обробка М.Лисенка 

 
2.Українська народна пісня «Було літо». Обробка М.Леонтовича. 
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3.Є.Юцевич. Фуга мі мінор 

 

 
4. Чотириголосся. 

1.І.Лаврівський. «Річенька» 

 

 
2.М.Вербицький. «Де Дніпро наш котить хвилі» 
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КРЕДИТ 3. МУЗИЧНА МОРФОЛОГІЯ 
План 

Тема 1. Метр. Ритм. Тактовий розмір 

Тема 2. Лад. Ладогармонічна система 

Тема 3. Інтервали і акорди в ладогармонічній системі 

Тема 4. Системи спорідненості тональностей. Хроматика. 

 

Тема 1. Ритм. Метр. Тактовий розмір 

 

Ключові поняття: ритм, ритмічний рисунок, поліритмія, метр, такт, розмір, доля, 

групування тривалостей, затакт, диригентські схеми, синкопа, поліметрія.   

 

Теоретичні відомості. 

Історія розвитку запису музичного ритму пройшла еволюцію від синкретизму з віршованим 

та прозовим текстом в музичній культурі стародавнього світу до повної свободи і незалежності від 

слова в інструментальній музиці модерності. Однак сформульована Аристоксеном (бл. 300 року до 

н.е.) перша класична теорія музичного ритму, що спиралася на поетичні розміри (дводольні (ямб, 

хорей), тридольні (дактиль, анапест, амфібрахій), чотиридольні (пеони)), які відрізняються один 

від одного кількістю слабких долей та наявністю/відсутністю слабкої долі на початку стопи, й до 

сьогодні знаходить своє втілення в метричній організації музики.  

Ритм – організація у часі звуків та пауз на основі взаємодії їх тривалостей у певних темпових 

рамках. 

Ритм також часто визначається як упорядковане чергування довгих і коротких, акцентований 

і неакцентованих звуків, організованих за допомогою метра. Ритм та інтонація є характерною 

особливістю музики як виду мистецтва. 

Звуки різної тривалості часто називають ритмічними одиницями. Серед основних: цілі, 

половинні, четвертні, восьмі, шістнадцяті. Вони можуть подовжуватись крапками, лігами, 

ферматами. 

Послідовність звуків та пауз різної або однакової тривалості створює ритмічний рисунок 

(ритмічну лінію). У багатоголоссі сукупність таких ритмічних рисунків складає ритмічну 

партитуру. 

Окремі ритмічні рисунки закріпилися за конкретними жанрами і виступають носіями певних 

образів. 

У ритмічній лінії звуки, що тривають довше за інші, сприймаються як акцентовані. Такі 

ритмічні акценти внутрішньо організовують звуковий потік. Їх значення посилюється збігом з 

динамічними та звуковисотними акцентами. Такі акценти можуть бути на сильній, слабкій долі 

такту або між долями (синкопа). Поява акорду після одноголосся утворює гармонічний акцент, 

зміна тембру та/або регістру – тембровий акцент, зміна способу викладення музики, музичної 

тканини – фактурний акцент. У вокальній музиці найсильнішим акцентом є наголос у слові. Він 

стає смисловим акцентом, коли збігається з будь-яким видом музичного акценту. 

У багатоголосній музиці, де взаємодіють кілька ритмічних ліній може виникнути поліритмія 

– взаємодія основних і особливих видів поділу тривалостей (нотний приклад 3.1) 

Нотний приклад 3.1. В.А.Моцарт. “Дон Жуан” 
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Взаємодія ритму з іншими засобами музичної виразності підпорядковується закону 

рівноваги: ускладнення одного засобу вимагає спрощення інших. 

Метр в музиці – рівномірне чергування акцентованих (сильних) та неакцентованих (слабких) 

відрізків часу (долей). 

Акцент – посилення, (силове, або часове) виділення сильної долі, яке дає можливість відчути 

(й прорахувати) метр.  

Метр в європейській музиці існує в двох основних різновидах: дводольному і тридольному. В 

дводольному метрі чергуються одна сильна і одна слабка долі. Він чіткий, активний, притаманний 

маршовій, жартівливій, танцювальній музиці. В тридольному метрі чергуються одна сильна і дві 

слабкі долі. Він плавний, ліричний.  

Одиницею виміру музичного метру є такт (від.лат. tactus – дотик) – відрізок музичного 

тексту від однієї сильної долі до наступної. У нотному записі такти відокремлені один від одного 

вертикальною тактовою рискою, яка ставиться перед наступною сильною долею. Тактова риска 

виникла як графічна фіксація руху руки диригента, її дотику до пульту. Вона полегшує читання та 

виконання музичних творів. 

Метри можуть бути прості (одна сильна доля в такті: 2/4, 34, 3/8 тощо), складні однорідні (з 

кількох однакових простих тактів, містять одну сильну і декілька відносно сильних долей, які 

розташовані рівномірно: 4/4, 6/8, 9/8 тощо) і складні неоднорідні або мішані (сильна, слабкі та 

відносно сильні долі розташовані нерівномірно: 5/4, 7/4, 5/8 тощо). Збільшення часу між сильними 

долями у складних тактах дозволяє створювати музику широкого дихання. 

Коли метричні акценти виникають через різні проміжки часу, формується змінний метр. Він 

має два різновиди – рівномірно-змінний (нотний приклад 3.2.)  

Нотний приклад 3.2.Угорська народна пісня 

 

і нерівномірно-змінний (нотний приклад 3.3.). 

Нотний приклад 3.3.Українська народна пісня “Пішов я до лісу” 



134 

 

Мелодична лінія музичного твору може починатися із сильної долі або із слабкої. В 

останньому випадку виникає затакт – неповний такт. Він може складатися з одного або більше 

звуків. Довгий затакт пом’якшує музичний рух, короткий – активізує (нотний приклад 3.4.).  

Нотний приклад 3.4. Ф.Шопен. Прелюдія №7 А-dur 

 

Затакт разом із останнім тактом музичного твору утворює повний такт. 

Для зовнішнього показу метру користуються диригентськими схемами – графічним 

зображенням метру. В них кількість рухів руки збігається з кількістю долей в такті. Рух руки в 

одному напрямку відповідає одній долі. Перша доля завжди показується рухом руки вниз. Основні 

диригентські схеми представлені на рисунку 3.1. 

 
Рис.3.1. Основні диригентські схеми. 

На основі наведених вище схем будуються схеми для складних рівномірних та складних 

нерівномірних (мішаних) метрів. Кожна з них має декілька варіантів, залежно від темпу твору та 

будови складного такту.  

Серед складних рівномірних метрів поширені шестидольна, дев’ятидольна та 

дванадцятидольна. Їх диригентські схеми представлені на рисунку 3.2.   
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Рис.3.2. Варіанти диригентських схем складних рівномірних метрів. 

 

Серед складних нерівномірних метрів найбільше поширення в музичній практиці набув 

п’ятидольний. Він складається з дводольного та тридольного метрів і має декілька схем 

диригування (рис.3.3.):  

 
Рис.3.3. Диригентські схеми п’ятидольного метру. 

Тактова риска, як вже вказувалось, позначає місце метричного акценту. У співставленні з 

ним визначається характер реального акценту, який може збігатися або ні із місцем метричного 
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акценту. В останньому випадку утворюється синкопа (в перекладі з грецької - випадання) – 

перенос акценту з сильної долі на слабку (нотний приклад 3.5.).  

Нотний приклад 3.5 

 

Синкопа може бути внутрішньотактовою (міждолевою, внутрішньодолевою) та 

міжтактовою. 

Різні види синкоп, поєднуючись в одному творі можуть перебирати на себе функцію 

метричного акценту, змінюючи метрику твору (нотний приклад 3.6). 

Нотний приклад 3.6. М.Глінка. “Життя з царя”, д.2. Краковяк 

 

Гнучкість взаємодії метру і ритму виявляє себе й у появі дводольних мотивів у тридольних 

тактах (геміола). В запису вони виділяються акцентами, смисловими лігами, нехарактерним 

угрупуванням тривалостей (нотний приклад 3.6).  

Нотний приклад 3.6. М.Глінка. Вальс-фантазія 

 

Запис окремих голосів багатоголосної музичної тканини у різних метрах створює 

поліметрію. В ній метричні акценти повністю або частково не збігаються (нотний приклад 3.7).  

Нотний приклад 3.7. В.А.Моцарт. Дон Жуан 
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Коли в партіях виставляються різні метри, але сильні долі їх співпадають, поліметрії не 

виникає. 

Метр вказує на кількість долей, а не на їхню тривалість. Запис метра певними ритмічними 

одиницями отримав назву тактового розміру. Він позначається двома цифрами, розташованими 

одна над другою. Верхня цифра вказує на кількість, нижня –  на тривалість долей в такті. Як і 

метри, розміри бувають:  

 Простими: 2/4, ¾, 3/8, 2/2, 3/2 тощо  

 Складними: 4/4, 4/2, 6/4, 6/8, 9/8, 12/8 тощо  

 Мішаними: 5 (3+2, 2+3)/4, 5 (3+2, 2+3)/8, 7 (4+3, 3+4)/4,  7 (4+3, 3+4)/8 тощо   

 Постійними і змінними (рівномірно і нерівномірно). 

Під час запису музичного твору розмір виставляється на нотному стані після ключа та знаків 

альтерації. В музиці ХХ століття тривалість може записуватись як цифрою, так і нотою, між 

нотоносцями, однією цифрою, що вказує на метр тощо (рис.3.4.): 

 

 

Рис.3.4. Варіанти сучасного запису тактового розміру 

 

На нотному стані може бути виставлено два розміри, з яких другий взято в дужки. Це 

означає, що простий такт першого (простого) розміру є однією долею другого (складного) розміру.  

У творах з рівномірно змінним метром біля ключа виставляють одразу два розміри. Перший 

з них визначає розміри непарних тактів, другий – парних. При нерівномірно-змінному розмірі 

числові позначення виставляються кожного разу, коли змінюється розмір (див. нотні приклади 3.2 і 

3.3).  

Розміри та метри пов’язані історично з музичним мисленням певної епохи. Наприклад, 

розміри 3/2, 4/2, 2/1, 3/1, 4/1 були поширені в європейській музиці епохи Відродження і Бароко. 

Розміри 2/4, ¾, 4/4, 2/2, 3/8, 6/8, 9/8, 12/8 – в класичній та романтичній музиці, розміри 2/8, 4/8, 

2/16, 3/16, 4/16 – в музиці композиторів ХХ ст. (І.Стравінського, Б.Бартока, С.Прокоф’єва та ін.), 

мішані розміри (5/4, 5/8, 7/4, 7/8 та інш.) – в музичному фольклорі та у творах композиторів, що 

його використовують. 
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Об’єднання тривалостей в групи для полегшення читання нот отримало назву  групування. 

Групування у вокальній музиці пов’язане з текстом. Розспівані на один склад словесного тексту 

(чи голосний звук) ноти поєднуються лігою, та ребром (якщо це восьмі, шістнадцяті тощо) 

незалежно від метричної долі. Якщо кожному складу тексту відповідає один звук, то він 

записується окремо (для запису вісімок та шістнадцятих використовуються хвости)(див. нотний 

приклад 3.5).  

У сучасній музиці використовується запис нот без метричного такту, але правило щодо 

розспіву складів зберігається (нотний приклад 3.8). 

Нотний приклад 3.8. 

 
Групування в інструментальній музиці пов’язано з долями метру. Основне правило – кількість 

груп в такті залежить від кількості долей. Проте є виключення: якщо у такті з простим розміром 

(2/4, ¾, 3/8) тільки восьмі, або шістнадцяті ноти, їх слід поєднувати під одне ребро. Наприклад, 

 
У складному розмірі 6/8 кількість груп – дві (3/8 + 3/8). Групування здійснюється за 

принципом поєднання восьмих та шістнадцятих у дві окремі групи за допомогою ребер. 

Для простих розмірів (2/4, ¾, 3/8) є виключення: якщо тривалість ноти на весь такт, то її 

переважно записують однією нотою. Наприклад, у розмірі 2/4 на весь такт записується половинна 

тривалість, у розмірі 3/8 – чверть з крапкою, у розмірі ¾ - половина з крапкою. У складних 

розмірах це правило зберігається. Наприклад, у розмірі 4/4 ціла нота пишеться на весь такт.  

У складних та мішаних розмірах групування полягає у виділенні простих розмірів, які 

входять до їх складу. Паузи групуються на тих же засадах, що й ноти, але без ліг. 

 

Контрольні запитання.  
1.З яких елементів складається нота? 

2.Які знаки вказують на збільшення тривалостей звуків і пауз? 

3.Чому особливі форми поділу тривалостей називаються умовними? 

4.Що таке ритм? 

5.Що таке ритмічний рисунок? 

6.Що таке поліритмія? 

7.Коли виникає ритмічний акцент? 

8.Назвіть умови виникнення звуковисотного, гармонічного, фактурного акценту? 

9.Що таке метр,які є його основні види? 

10.Скільки акцентівв простомутакті? В складному? 

11.Що таке затакт? 

12.Які є ризновиди змінних метрів? 

13.Що таке синкопа? 

14.Які є види синкоп? 
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15.Що таке тактовий розмір? 

16.Як записується рівномірно-змінний розмір? 

17.Що таке групування тривалостей? 

18.Що є основою групування тривалостей у вокальній і хоровій музиці? 

19.Як групуються тривалості в інструментальній музиці? 

20.Як називаються наголошені долі метра? Ненаголошені? 

 

Практичні завдання.  
1.Підготувати словник ключових термінів і понять, необхідних для засвоєння даної теми: 

стопа, ритм, ритмічний рисунок, поліритмія, метр, затакт, синкопа, геміола, поліметрія  

2.Подані мелодії розділити на такти і правильно перегрупувати: 

а) в розмірі 4/4 

1.Українська народна пісня “Ой, коню мій коню” 

б) в розмірі 3/4 

2.Українська народна пісня “Ой, верніться, літа мої” 

 

3.Відповідно до вказаного розміру зробіть перегрупування тивалостей, виставте тактові 

риски. 

а)2/4 

1.Гуцулка. Українська народна пісня 

б)2/4 

2.А.Штогаренко. Гопак 

 

Завдання для самостійної роботи.  
1.Правильно перегрупувати на 3/4: 

а) 

б) 

в) 
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2.Довільний ряд тривалостей поділити на такти й правильно згрупувати: 

а) на 2/4 

б) на 3/4 

в) на 6/8 

 

г) на 4/4 

 

Тести для перевірки теоретичних знань 
1.Тріоль четвертними дорівнює:  

А) чверть    Б) чверть з крапкою    В) ціла    Г) половинна    Д) половинна з точкою  

2.Ритмічний малюнок «восьма – чверть — восьма»  

А) синкопа внутридольова         Б) синкопа внутритактова  

В) синкопа міжтактова      Г) пунктир       Д) рівномірний 

3.Розмір 5/4  

А) простий    Б) складний       В) мішаний     Г) змінний         Д) поліметрія 

4.Кількість восьмих нот в половинній з крапкою:  

А) 6  Б) 7  В) 8  Г) 9  Д) 10  

5.Розмір 6/8:  

А) шестидольний Б) п'ятидольний В) чотиридольний Г) тридольний Д) дводольний  

6.Складний однорідний розмір:  

А) 3/8  Б) 9/8   В) 7/8  Г) 5/8   Д) 11/8  

7.Складний змішаний розмір:  

А) 4/4  Б) 6/4  ) 9/4   Г) 7/4   Д) 12/4  

8.Кількість восьмих нот в половинній з двома точками:  

А) 7   Б) 8   В) 9   Г) 10   Д) 11  

9.Кількість восьмих нот у чверті з крапкою:  

А) 2  Б) 3  В) 4  Г) 5  Д) 1  

10.Дві четвертні рівні:  

А) восьмій   Б) цілій   В) половинній   Г) половинній з точкою   Д) двом восьмим  

11.Ціла нота дорівнює за тривалістю:  

А) двом четвертним  Б) двом половинним  В) трьом чвертям  

Г) чотирьом восьмим  Д) трьом половинним  

12.Чотири восьмих рівні за тривалістю:  

А) чверті    Б) чверті з точкою    В) цілій    Г) половинній    Д) половинній з точкою  

13.Рівномірний метр з акцентами через одну частку:  

А) дводольний Б) тридольний В) чотиридольний Г) шестидольний Д) однодольний  
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14.Чергування сильних і слабких часток - це  

А) розмір  Б) акцент  В) метр  Г) ритм  Д) синкопа  

15.Початок музики зі слабкою частки – це:  

А) такт  Б) затакт  В) розмір  Г) метр  Д) акцент  

16.Метр, який має один акцент називається:  

А) змішаним  Б) перемінним  В) простим  Г) складним  Д) однорідним 

17.Розбіжність метра з ритмом – це:  

А) пауза  Б) тактова риска  В) ліга  Г) нота з крапкою  Д) синкопа  

18.Швидкість руху – це:  

А) угруповання  Б) ритм  В) такт  Г) темп  Д) синкопа  

19. Чергування тривалостей звуків – це:  

А) метр  Б) розмір  В) ритм  Г) угруповання  Д) синкопа  

20.Тріоль – це:  

А) розподіл тривалості на три замість двох Б) розподіл тривалості на дві замість трьох  

В) розподіл тривалості на шість частин  Г) поділ тривалості на дев'ять частин  

Д) нота з крапкою  

21.Розмір 7/4  

А) простий Б) складний В) мішаний Г) змінний Д) поліметрия  

22.Рівномірне чергування сильних і слабких часток називається:  

А) розміром Б) ферматою В) ритмом Г) синкопою Д) метром  

23.Шістнадцята септоль дорівнює:  

А) четвертній Б) восьмій В) половинній Г) цілій Д) шістнадцятій  

24.Різновид ритму, де довгі звуки співпадають з сильними долями, а короткі звуки – зі 

слабкими  

А) внутритактова синкопа Б) міжтактова синкопа В) внутридольова синкопа Г)  пунктир  

25.Визначити розмір 

А) 2/2 Б) 2/4 В) 2/8 Г) 3/4 Д) 3/8 

 

Вправи для сольфеджування 
Подані нижче фрагменти виконувати із дириуванням, дотримуючись темпу та динамічних 

відтінків.  

1.Л.Бетховен. Ніжне кохання 

2.К.Вебер.Вільний стрілець 

3.Дж.Верді. Травіата, д.ІІІ 
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4.Дж.Верді. Трубадур, д.ІІ 

5.М.Глінка.Руслан і Людмила, д.ІІІ 

6.П.Чайковський.Мазепа, д.І 

7.В.Флис, Я.Якубяк 

8.В.Флис, Я.Якубяк. 
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9.Угорська народна пісня 

10.Українська народна пісня “Пішов я до лісу” 

 

 

 

Метроритмічні вправи.  
1. Подані нижче метроритмічні вправи виконувати двома руками: нижній рядок  лівою, 

верхній — правою. Вправи подані у порядку ускладнення розмірів та ритмічних малюнків. 

1. 

2. 

3. 

4. 
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5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

10. 
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Завдання для слухового аналізу 
Записати на слух ритмічний малюнок поданих нижче уривків з творів музичної літератури. 

Вказати, де є, зміни розміру. 

1.В.Флис, Я.Якубяк. 

2.В.Флис, Я.Якубяк. 

3.Українська народна пісня “Учора була суботонька” 

4.Українська народна пісня “Ой горами волоньки” 

5.М.Лисенко.Чорноморці 
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Творчі вправи  
Самостійно завершити подані нижче мелодії, спираючись на запропонований ритмічний 

малюнок: 

1. 

2. 

2. Використовуючи ритмоформули польки, вальсу, маршу створити 8 тактові побудови. 

3.Зробити групування тривалостей, виходячи з правил інструментальної музики, 

проінтонувати приклад голосом: 

4.Визначити розмір за наданим ритмічним групуванням та протактувати даний ритм 

відповідно розміру: 

5.Визначити розмір даних мелодій, просольмізувати їх відповідно метро ритмічним схемам, 

просольфеджувати з тактуванням, порівняти групування інструментальне і вокальне: 
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Орієнтовні завдання для контрольної роботи  
 

1.Позначте прості розміри:  А) 4/2, 6/8  Б) 4/4, 5/4  В) 6/4, 5/4  Г) 3/2, ¾ 

2. Позначте складні розміри: А) 4/2, 6/8  Б) 3/4, 5/4  В) 2/4, 5/4  Г) 3/2, ¾ 

3. Позначте мішані розміри:  А) 4/4, 6/8  Б) 3/4, 2/4  В) 2/4, 3/8  Г) 5/4 7/4 

4.Які знаки збільшують тривалість нот на точно визначену величину?  

А) ребра і штилі  Б) крапки біля ноти і ліги  В) фермата   Г) паузи 

 Скільки допущено метроритмічних помилок? 

 

 

 

А) розмір 2/4, помилки в 4, 6, 8 -му тактах;   Б) розмір 2/4, помилки в 1, 2, 3-му тактах  

В) розмір 2/4, помилки в 6, 7, 8 тактах  Г) розмір 3/8, помилки в 1, 5, 7. тактах 

Визначте вірний розмір: 

 

 

 

 

 

А) 2/4; ¾  Б) 6/8; ¾  В) 4/4; 2/4  Г) 3/8; 6/8 

 7.Якому танцю властивий даний ритм? 

 

 

 

 

 

А) мазурка Б) вальс В) полька Г) гопак 

 8.Назвіть вірно тривалості пауз і нот у наданій послідовності 
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А) восьма пауза, половинна нота; четвертна пауза, четвертна нота, ціла пауза, восьма нота  

Б) половинна пауза, ціла нота; четвертна пауза, половинна нота; восьма пауза, четвертна нота, ціла 

пауза, восьма нота  

В) восьма пауза, половинна пауза, ціла нота; половинна нота; четвертна пауза, четвертна нота, ціла 

пауза, восьма нота  

Г) половинна нота; четвертна пауза, четвертна нота, ціла пауза, восьма нота, восьма пауза, 

половинна пауза, ціла нота; 

 9.Визначте розмір: 

 

А) 2/4 Б) ¾ В) 4/4 Г) 3/8 

А) 6/8  Б) 2/4   В) 3/8  Г) 3/4 

 10.Визначте розмір кожного прикладу: 

 

 

 

 

 

 

 

А) 3/8, 6/8, ¾  Б) 2/4, 6/8, ¾  В) 2/4, 4/4, ¾  Г) 2/4, 4/4, 6/8 

 11.Визначте розмір за угрупуванням: 

 

А) 3/8 Б) 6/8 В) ¾ Г) 2/4 

12. Визначте розмір: 

 12.Визначте розмір: 

 

А) 6/8  Б) 4/4   В) 2/4  Г) ¾ 

 13. Визначте розмір: 

 

 

А) 6/8  Б) 4/4   В) 2/4  Г) ¾ 

 14. Визначте розмір: 

 

 

 

А) 6/8  Б) 4/4   В) 2/4  Г) ¾ 

 15.Вкажіть такти, де необхідно виправите помилки в групуванні. 

 

А) в 4-му такті Б) в 3-му такті В) в 2-му такті Г) в затакті 
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А) 1, 2  Б) 2, 3  В) 3, 4  Г) 2,4 

16. Виправте помилки тексту, порівнюючи нотну і звукову версії, вкажіть особливості 

розміру: 

М. Мусоргський. "Картинки з виставки".Прогулянка 

 

А) складний  Б) мішаний   В) перемінний  Г) простий 

17. Визначте розмір: 

 

 

А) 2/4  Б) 3/8   В) 4/4   Г) 5/4 

18. Визначте розмір: 

 

А) 2/4 Б) ¾ В) 4/4 Г) 5/4 

 

А) 3/4  Б) 3/8   В) 4/4  Г) 5/4 

19. Визначте розмір: 

 

 

А) 2/4  Б) 3/8   В) 4/4  Г) 5/4 

20.Як називається даний метроритм? 

 

 

А) Пунктирний  Б) Дроблений  В) синкопований  Г) триольний 

21. До складних розмірів не відноситься:  

А) 4/4  Б) 2/2   В) 6/4  Г) 9/8 

22. Наведіть приклад(и) розмірів з однаковою кількістю слабких та сильних долей: 

А)однодольні  Б) дводольні  В)тридольні  Г)чотиридольні 

23. Визначте розмір за угрупуванням: 

 

 

 

 

А) ¾  Б) 2/4   В) 4/4  Г) 3/8 

24. Ритм яких тактів повторюється в п’єсі «Бабак» Л. Бетховена? 

 

 

 

А) 1 такту і 3; Б) 1 такту, 5 і 7; а також 2 і 6 В) 1 такту і 5; 2 і 6, 3 і 7 Г) 1 такту і 7. 

25. Ритм яких тактів повторюється? 
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А) 1 і 3  Б) 1, 3, 5, 6, 7, а також 2 і 4  В) 2 і 4  Г) 3 і 5 

26. Який з наданих ритмів є синкопованим? 

 

 

 

А) б, в;  Б) а, г;  В) в, г;  Г) а, в 

27. Запис метру певними ритмічними одиницями у вигляді простого дробу, чисельник якого 

вказує на кількість долей у такті, знаменник - на тривалість кожної долі: 

А) ритм;  Б)метр;  В) розмір;  Г) темп. 

28.Організація звуків і пауз у часі на основі взаємодії їх тривалостей у певних темпових 

рамках називається: 

А) ритм;  Б) метр;  В) розмір;  Г) темп. 

29.Рівномірне чергування сильних та слабких долей називається:  

А) ритм; Б) метр;  В) розмір;  Г) темп. 

30.Швидкість музичного руху називається  

А) темпом;  Б) ритмом,  В) метром;  Г) розміром. 

 

Орієнтовні диктанти за темою.  
1.Російська народна пісня “Із в'юном я ходжу” 

2.В.Флис, Я.Якубяк 

3.М.Лисенко. Зима і Весна, д.І 
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4.В.Флис, Я.Якубяк 

5.Ф.Шуберт. Атлант 

 

 

Тема 2.Лад. Ладогармонічна система. 

 

Ключові поняття: лад, тональність, стійкі та нестійкі щаблі, гама, монодичні ладові 

системи, маломісткий звукоряд, пентатоніка, тетрахорд, натуральні семи щаблеві лади, 

гексахорд, змінний лад, мажор, мінор, квінтове коло, види мажору і мінору. 

 

Теоретичні відомості. 
Звуки в музичному творі перебувають у певних зв’язках. Сукупність таких зв’язків отримала 

назву «лад». Отже, лад – система взаємодії стійких і нестійких щаблів, акордів, інтервалів, що на 

них побудовані, об’єднаних тяжінням до центру (тоніки). Взаємодія елементів ладу надає широкі 

естетичні можливості для художньо змістовної організації звуків музичної системи. Розмаїття 

ладової організації свідчить про високий рівень розвитку музичної культури. 

Звуки ладу, розташовані у висхідному або низхідному порядку, утворюють ладовий 

звукоряд. Він складається з основних і похідних щаблів. Основні звуки ладу мають свою назву, 

функцію, порядковий номер, який позначається римськими цифрами. Похідні щаблі збільшують 

кількість звуків звукоряду, але кількість його щаблів залишається незмінною. 

Відмінність звукоряду музичної системи і звукоряду ладу полягає у рівноправності щаблів 

першого та підпорядкованості (стійкості або нестійкості) щаблів другого.  

Інтервал між крайніми (без повторів) звуками звукоряду визначає його обсяг. В межах 

обсягу для характеристики ладу важлива кількість щаблів, їх інтервальне співвідношення, 

положення ладового центру (тоніки). 
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За обсягом розрізняють:  

 маломісткі лади (звукоряди): монохорди, дихорди, трихорди, тетрахорди;  

 монотонікальні лади (їхні тоніка та щаблі не мають повторення в інших октавах): 

пентатоніка, гексахорди, гептахорди (натуральні семищаблеві лади);  

 октавні лади (елементи таких ладів повторюються в усіх октавах, не змінюючи свого 

значення). 

За інтервальною структурою лади поділяють на:  

 ангемітонні (безпівтонові) 

 гемітонні (з півтонами в структурі). 

Ті й інші багатоваріантні за кількістю щаблів та інтервальною структурою.  

За положенням тоніки розрізняють:  

 автентичні лади (квінтовий устій, тоніка внизу) 

 плагальні  (квартовий устій, тоніка всередині). 

Від кожного звуку музичної системи можна побудувати звукоряд будь-якого ладу. Висотне 

положення ладу отримало назву «тональність» («ладотональність»). Назва тональності 

складається з назв тоніки та ладу в однаковій (складовій або літерній) системі позначень (Ре 

Мажор, D dur). Для мажорного та мінорного ладів (найпоширеніших в академічній музиці 

європейської традиції) характерний запис мажорної тоніки з великої букви, мінорної – з маленької 

(F dur, f moll; G, g). В американській традиції тоніка ладу завжди записується з великої літери. 

Якщо тональність мажорна, пишеться лише тоніка, якщо мінорна — додється літера m: А, Аm. 

Закономірності тональності реалізуються в гамі (висхідній або низхідній послідовності 

звуків ладу від тоніки та(або) до тоніки). Гама відображає закономірності ладу на певній висоті, а 

звукоряд є матеріалом для неї. 

Ладові функції. Взаємодія щаблів ладу відбувається на основі їх стійкості та нестійкості, 

інтервального співвідношення з тонікою та одного з одним. В ладу може бути один стійкий щабель 

або декілька. В останньому випадку, серед кількох стійких щаблів виділяється головний. Він 

отримав назву «тоніка». Найчастіше тоніка є першим щаблем тональності. В мажорі та мінорі до 

складу стійких, крім тоніки, входять також третій та п’ятий щаблі. В мелодичних побудовах часто 

спостерігається повернення до тоніки, що надає їм урівноваженості, а тоніці - вагомості. Ступінь 

нестійкості щаблів визначається їх інтервальним співвідношенням із сусідніми стійкими. 

Спрямованість нестійких щаблів до переходу у стійкі називається тяжінням. Півтонове тяжіння 

інтенсивніше за тонове, низхідне інтенсивніше висхідного. Перехід нестійкого щабля у стійкий є 

ладовим розв’язанням.  

Розвиток мелодії звуками нестійких щаблів сприяє подальшому руху. Зупинки на стійких 

щаблях стримують розвиток.  

В умовах багатоголосся в ладу виникають дисонанси та консонанси утворені стійкими та 

нестійкими щаблями. Наявність нестійкого щабля в консонансі перетворює його на нестійкий, 

такий, що вимагає розв’язання. Усі дисонанси належать до нестійких і також розв’язуються. 

Щаблі ладу взаємодіють як стійкі та нестійкі а також як опорні та неопорні. Для того, щоб 

щабель був розпізнаний слухом як опорний необхідно, щоб він певний час з’являвся на сильних 

долях тактів та(або) як звук, триваліший за інші. Опорні щаблі, як правило, активно спрямовані до 

ладового центру.  

За силою тоніки розрізняють централізовані та слабо централізовані лади. 

Кожен щабель або співзвуччя в ладу виконує свою (головну або побічну) функцію, яка 

визначається їх зв’язком з тонікою, та іншими щаблями. Це відобразилось в їхніх назвах. 

Розглянемо їх на прикладі мажорного та мінорного ладів. 

Перший щабель – тоніка (T,t), центр ладу; 
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Другий щабель – низхідний увідний тон; 

Сьомий щабель – висхідний увідний тон. 

П’ятий щабель – домінанта (від лат. dominantis - пануюча), найактивніший тон ладу (D, d);   

Четвертий щабель – субдомінанта (від лат. subdominantis – нижня домінанта), знаходиться 

від тоніки, як і домінанта, на відстані п’яти щаблів, але вниз (S, s);  

Третій щабель – верхня медіанта (від лат. Mediantus поділяючий навпіл), адже знаходиться 

посередині між тонікою та домінантою (M, m); 

Шостий щабель – нижня медіанта (від лат. submediantus – нижній, поділяючий навпіл), 

знаходиться посередині між тонікою та субдомінантою. Більшість ладових функцій записують 

латинськими літерами: 

 
Звуки і співзвуччя, розташовані на головних шаблях ладу (тоніка, субдомінанта, домінанта), 

виконують головні ладові функції. Їх послідовність (T-S-D-T) розкриває логіку ладової системи 

(стійкість – нестійкість – стійкість). Наведена вище послідовність функцій отримала назву повного 

функціонального звороту. Крім нього поширені ще два типи зворотів: автентичні (Т-D-T) та 

плагальні (T-S-Т). 

Функції медіант та увідних тонів, а також інтервалів й акордів, які на них можуть бути 

побудовані, є побічними.   

Порядок використання головних і побічних функцій в музичному русі обумовлений 

національними і стилістичними особливостями музичних творів (див.нотні приклади 3.9, 3.10.). 

Нотний приклад 3.9.П.Чайковський. Дитячий альбом. №24.Хор 

 

Нотний приклад 3.10. Ф.Шуберт. Серенада 

 

Щаблі (співзвуччя) в ладу можуть змінювати свої функції. Роль елементів відносно основної 

тоніки є основною (первинною) функцією. Однак, в процесі музичного розвитку кожен звук ладу 
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може стати ладовим центром за певних метро ритмічних і звуковисотних умов. Здатність звука та 

співзвуччя ставати побічною тонікою називається «тонікальністю». Відповідно до побічної 

тоніки, інші щаблі отримують значення побічних медіант, субдомінант тощо. Такі вторинні 

функції отримали назву «змінних». Лад, який виникає на цій основі також отримав назву 

«змінного». Він реалізується як переміщення тоніки з одного щабля на інший або як зміна 

звукоряду при незмінній тоніці. Найчастіше чергуються дві тоніки, які належать спорідненим 

тональностям (див. нотний приклад 3.10). Серед найпоширеніших змінних ладів назвемо: 

паралельно-змінний, домінантовий, однойменно-змінний.  

Завдяки змінним функціям може відбуватися відхилення (короткочасний перехід в інший 

лад або тональність із поверненням до основної) або модуляція (повний перехід в іншу 

тональність). 

Монодичні ладові системи. Монодичними називають ладові системи, що склалися в 

одноголосній музиці. Вони належать до нестабільних ладових структур, адже їхнім опорним тоном 

може бути який завгодно щабель. Монодичні ладові системи зберегли своє значення і у сучасній 

багатоголосні музиці.  

До монодичних ладових систем відносяться:   

- маломісткі звукоряди (дихорди, трихорди, тетрахорди). Найбільш поширені серед них без 

півтонові трихорди в обсязі великої терції (1), чистої кварти (2), чистої квінти (3), тетрахорди в 

обсязі чистої квінти (4) та великої сексти (5). Велика або мала терції на першому щаблі надають їм, 

відповідно, мажорного або мінорного забарвлення:  

1                  2                           3 
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          4                                 5 

 
 

- пентатоніка. Вона є п’ятищаблевим звукорядом в межах великої сексти або малої 

септими, в якому звуки розташовані на відстані цілого тону або півторатону в певній 

послідовності. В пентатоніці відсутні три цілих тони підряд. Існує п’ять різних видів 

пентатоніки.  

 
З них поширення отримали два – мажорна і мінорна (перша і п’ята у наведеному вище прикладі), 

чиї перші звуки утворюють, відповідну велику і малу терції.   

- тетрахорди. Ці маломісткі звукоряди є в музиці різних народів, але особливого поширення 

та теоретичного осмислення набули в музиці стародавньої Греції. Вони будувалися у низхідному 

порядку, відрізнялися місцем півтону і отримали свої назви від грецьких областей (дорійський 

(півтон унизу), фрігійський (півтон посередині), лідійський (півтон вверху)). Два однакових за 

структурою тетрахорди, поєднуючись, утворювали гептахорди. Існувало два способи поєднання. 

За першим способом між крайніми звуками тетрахордів був цілий тон. За другим – останній звук 

першого тетрахорду ставав першим звуком другого тетрахорду. Такі лади отримали префікс 

«гіпо»:  

 

 
- церковні лади. До їх складу входять чотири висхідні автентичні октавні лади з квінтовою опорою 

(дорійський, фрігійський, лідійський, міксолідійський), поширені в музиці середньовічної Європи. 

Назви церковних ладів були запозичені з давньогрецької теорії музики, але не відповідали за 

структурою аналогічним грецьким ладам (таблиця 3.1): 

Таблиця 3.1.  

Порівняння грецьких і середньовічних ладів 

 
 

В Х столітті до автентичних приєдналися чотири плагальні лади (утворені перенесенням 

верхнього тетрахорду відповідного автентичного ладу на октаву вниз). Вони отримали назву 

гіполадів і відрізняються квартовою опорою. 
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- гексахорди (звукоряди в межах заповненої сексти із квінтовою або квартовою опорою).  

3. натуральні лади (лади народної музики). Їх система склалася в поліфонічній музиці 

Відродження. Назви автентичних звукорядів, які збігалися із середньовічними залишилися, нові 

звукоряди також отримали грецькі назви (іонійський, еолійський, локрійський). Вони мають 

фіксовану тоніку, квінтову опору, постійну інтервальну структуру, є стабільними ладовими 

структурами. Три лади – іонійський, лідійський, міксолідійський – на першому щаблі мають 

велику терцію, тому сучасна теорія музики відносить їх до ладів мажорного нахилу. 

 

Чотири лади – еолійський, дорійський, фрігійський та локрійський – малу терцію, і належать 

до ладів мінорного нахилу.   

 

 

 

 

 

 

 

Для ладу визначальною є інтервальна структура його звукоряду. Звукоряд іонійського ладу 

збігається з натуральним мажорним ладом, лідійський відрізняється високим четвертим щаблем 

(лідійська кварта), міксолідійський - низьким сьомим (міксолідійська септима). Звукоряд 

еолійського ладу не відрізняється від натурального мінору, дорійський відрізняється високим 

шостим щаблем (дорійська секста), фрігійський – низьким другим щаблем (фрігійська секунда), 

локрійський – низькими другим та п’ятим. Інтервали, характерні для народних ладів, зберігають 

своє значення і тоді, коли з’являються в звукорядах інших ладів. 

Натуральні лади також бувають автентичними та плагальними.  

Лади української музики. Українська музична культура розвивалася у європейському руслі, 

тому в ній можна знайти всі ладові структури європейської музики:  

- лади на основі маломістких звукорядів (в дитячих, трудових, календарних піснях),  

- пентатоніка (повна й неповна, ангемітонна й гемітонна) (в календарних та обрядових 

піснях), 
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- тетрахорди і пентахорди із нижньою квартою (субквартою). Характерна особливість – 

контраст між плавним рухом в межах тетра-пентахорда і квартові стрибки до та від субкварти, 

- діатоніка, збагачена хроматикою, 

- плагальні октавні лади (виникли внаслідок заповнення субкварти секундами), 

- семищаблеві мінорні лади (європейські: еолійський, фрігійський, дорійський; власне 

українські: гуцульський (лад мінорного нахилу із високим шостим та високим четвертим 

щаблями), мінор із двома варіантами сьомого щабля у різних октавах), 

- семищаблеві мажорні лади (передусім міксолідійський), 

- змінні лади (паралельно-змінний, однойменно-змінний), 

- мажор та мінор. 

Ладова своєрідність української народної музики обумовила стрій українських народних 

інструментів (кобзи та бандури). 

Ладогармонічна система. Розвиток багатоголосної музики сприяв виникненню акордів. 

Взаємодіючи на основі ладу акорди утворили новий тип ладової організації – мажоро-мінорну 

ладогармонічну систему. В цій системі гармонія (багатоголосся, утворене акордами та їх 

взаємодією в процесі музичного розвитку) виступає одним з організуючих чинників. Саме тому 

ладові властивості акордів характеризуються мелодичними зв’язками їх тонів. Ладовими центрами 

системи стали мажорний і мінорний тризвуки, а ладовою основою – мажорний і мінорний лади. 

Мажоро-мінорна ладогармонічна система система має фіксовану структуру звукоряду, стабільність 

функціональних зв’язків тонів та акордів. Вона найбільш централізована і має одне положення 

тоніки. Зміна тоніки призводить до зміни тональності.  

Натуральний мажор – семищаблевий лад, що має три стійкі щаблі (І, ІІІ, V), які складають 

мажорний тонічний тризвук (Т5/3) і чотири нестійкі (VІІ, ІІ, ІV, VІ) що складаються малий 

зменшений (увідний) септакорд. Гама натурального мажорного ладу будується за формулою: 1 

тон, 1 тон, ½ тона, 1 тон, 1 тон, 1 тон, ½ тона. Вона складається з двох однакових мажорних 

тетрахордів, розташованих на відстані цілого тону. Важливими для характеристики мажору є 

гостре півтонове тяжіння VІІ щабля вверх в тоніку та півтонове тяжіння ІV щабля в ІІІ.  

 

Натуральний мінор – семищаблевий лад, що також має три стійкі щаблі (І, ІІІ, V), які 

складають мінорний тонічний тризвук (t5/3) і чотири нестійкі (VІІ, ІІ, ІV, VІ) що складають малий 

мажорний септакорд. Гама натурального мінорного ладу будується за формулою: 1 тон, ½ тона, 1 

тон, 1 тон, ½ тона, 1 тон, 1 тон. Вона складається з двох різних тетрахордів: мінорного і 

фригійського розташованих на відстані цілого тону. Важливими для характеристики мінору є 

висхідне тонове тяжіння VІІ щабля в І, півтонове тяжіння другого щабля в третій, на низхідне 

півтонове тяжіння VІ щабля в V. 
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Тональності мажоро-мінорної ладогармонічної системи. Схема побудови натурального 

мажору або мінору може бути застосована від будь-якого звуку музичної системи. Це дає 

можливість отримати значну кількість тональностей. Для збереження структури мажорного або 

мінорного ладу в тональностях (крім До мажору та ля мінору) необхідно підвищувати або 

знижувати основні щаблі діатонічної системи, застосовуючи відповідні знаки альтерації. Такі 

знаки в конкретній тональності завжди однорідні. Вони записуються після ключа, називаються 

ключовими знаками і поширюються на весь музичний твір. Мажор і мінор можуть мати не більше 

семи знаків альтерації. Систематизація тональностей у порядку появи та збільшення їх ключових 

знаків (дієзів та бемолів), утворює квінтове коло тональностей (рис.3.1).   

Рис.3.1. Квінтове коло мажорних і мінорних тональностей 

 

Основні властивості квінтового кола тональностей наступні: 

порядок появи дієзів і бемолів є однаковою послідовністю чистих квінт, прочитаною зліва 

направо для дієзів і зправа наліво для бемолів «фа-до-соль-ре-ля-мі-сі»;  

при русі за годинниковою стрілкою, кожна наступна тональність  одного ладу розташована 

чистою квінтою вище за попередню;  

тональності одного ладу, що перебувають одна від одної на відстані чистої квінти (сусідні в 

колі) є найбільш спорідненими, оскільки мають шість спільних звуків. Вони співвідносяться 

як тоніка і домінанта, тоніка і субдомінанта.  
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рух за годинниковою стрілкою утворює  квінтове коло дієзних тональностей; рух проти 

годинникової стрілки утворює квінтове коло бемольних тональностей; 

є тональності мажору і мінору, які мають однакові ключові знаки, але різні тоніки. Вони 

називаються паралельними. Серед різноладових тональностей вони найбільш споріднені; 

кожний наступний дієз з’являється на 7 щаблі мажорної та на 2 щаблі мінорної тональності. 

Кожний наступний бемоль – на 4 щаблі мажорної та на 6 щаблі мінорної тональності; 

тоніка дієзної мажорної тональності знаходиться малою секундою вище останнього ключового 

знаку, тоніка дієзної мінорної тональності – великою секундою нижче. Тоніка бемольної 

мажорної тональності співпадає з попереднім бемолем ключових знаків, тоніка бемольної 

мінорної тональності – лежить великою терцією вище останнього бемоля; 

тональності одного ладового нахилу, які мають різні тоніки, різну кількість ключових, але 

звучать на одній висоті, називаються енгармонічно рівними тональностями. До кожної 

тональності є своя енгармонічно рівна. В музичній практиці найпоширеніші 6 пар (3 

мажорні і 3 мінорні, їх паралелі) таких тональностей: Des та Cis; b та ais; Ges та Fis; es та 

dis; H та Ces; gis та as. Сумарна кількість ключових знаків енгармонічно рівних 

тональностей – 12. 

Створюючи музику, композитор вибирає не тільки лад, розмір, мелодичний рисунок, 

гармонію, тембр, але й конкретну тональність, адже протягом розвитку європейської музичної 

культури за певними тональностями закріпилися власні семантичні значення.  

У випадку, коли за різних причин, твір не може бути виконаний у обраній автором 

тональності, його транспонують (переносять усі звуки на іншу висоту). При транспозиції 

змінюється лише тональність, інші елементи залишаються без змін.  

Є чотири способи транспозиції: 

 на певний інтервал (універсальний),  

 зміною ключових знаків (на хроматичний півтон вверх або вниз),  

 зміною ключа (на м3 вверх або вниз),  

 цифруванням. 

Види мажору і мінору. Мажорний і мінорний лади розвивались у взаємовпливі при 

історичному домінуванні мажору. Вони сформували по два різновиди: гармонічний і мелодичний. 

З їхніх назв видно сферу застосування: гармонічний різновид поширений у акордових 

послідовностях, мелодичний – менш поширений – в мелодиці.   

В процесі наближення до мажору, в мінорі виникло підвищення спочатку VII щабля 

(гармонічний мінор), потім підвищення одночасно VI та VII щаблів (мелодичний мінор).  

Пізніше, в процесі наближення до мінору, в мажорі виникло зниження спочатку VI щабля 

(гармонічний мажор), потім зниження одночасно VI та VII щаблів (мелодичний мажор).  

Порівняння основних різновидів мажору і мінору вказує на тенденцію до наближення цих 

ладів один до одного. Так, гармонічні види обох ладів, натуральний мажор і мелодичний мінор, 

натуральний мінор і мелодичний мажор відрізняються один від одного лише третім щаблем 

(див.Табл 3.2).  

Таблиця 3.2. 

Порівняння видів мажору і мінору 

Мажор Мінор 

Натуральний Натуральний 
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Гармонічний 

 

 

Гармонічний 

 

Мелодичний 

 

Мелодичний 

 

 

Характерними особливостями гармонічних різновидів мажору і мінору є наявність інтервалу 

збільшеної секунди між альтерованими шостим та сьомим щаблями. 

Мажор і мінор мають і двічі гармонічні різновиди (з двома збільшеними секундами). Двічі 

гармонічний мінор має два підвищені щаблі – четвертий та сьомий.  

 

Він поширений в болгарській, українській, угорській, татарській, молдавській, циганській 

музиці. Композитори використовують його для створення відповідного національного колориту 

(нотний приклад 3.11): 

Нотний приклад 3.11. М.Лисенко. Друга рапсодія “Думка-шумка” 

 

Двічі гармонічний мажор  має два знижених щаблі – другий і шостий: 

 

 

Контрольні запитання  
 Що таке лад? 

 У чому полягає різниця між ладовим звукорядом і звукорядом музичної системи? 

 Що таке обсяг звукоряду? 

 Що є суттєвим для характеристики ладового звукоряду? 

 Які щаблі ладу є стійкими, нестійкими? 

 У чому різниця міжстійкими щаблями і опорними тонами? 
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 Що таке ладова функція? 

 В чому полягає різниця між щаблями та функціями? 

 Що таке основні та змінні функції? 

 Які лади називаються монодичними? 

 Назвіть характерні ознаки пентатоніки? 

 Скільки тетраходів складали ладову організацію музики стародавньої Греції? 

 Які лади вживались в музиці середньовічної Європи? 

 Які з них сьогодні відносять до ладів мажорного нахилу? До мінорного? 

 Що таке лідійська кварта, міксолідійська септима, фригійська секунда, дорійська секста? 

 Що таке паралельно-змінний лад? 

 Що таке однойменно-змінний лад? 

 Які звукоряди належать до маломістких? 

 Які натуральнілади найпоширеніші в українській народній музиці? 

 Що таке двічі гармонічний мінор? 

 Що таке угорська гама? 

 Що таке гуцульський лад? 

 Чим відрізняється ладогармонічна система від системи монодичних ладів? 

 Які лади стали основою ладогармонічноїсистеми? 

 Назвіть схему побудови натуральної мажорної гами? Гармонічної? Мелодичної? 

 Назвіть схему побудови натуральної мінорної гами? Гармонічної? Мелодичної? 

 Які знаки альтерації є ключовими? 

 Які тональності мажору і мінору називаються енгармонічними? 

 Чому мелодичний мінор застосовується переважно у висхідному напрямку, а мелодичний 

мажор в низхідному? 

 Чим відрізняються один від одного натуральний мажор і мелодичний мінор, натуральний 

мінор і мелодичний мажор, гармонічний мажор і гармонічний мінор? 

 

Практичні завдання. 
1. Побудувати усно мажорні бемольні тональності за принципом квінтового ряду, 

проінтонувати звукоряди гам. 

2.Побудувати мінорні дієзні тональності за принципом квінтового ряду, проінтонувати 

звукоряди гам. 

3. Записати та проінтонувати розв’язання нестійких щаблів у стійкі в натуральному мажорі 

та мінорі, тональності D-dur, E dur, g moll, B dur, Fis dur, c moll.  

4. Виписати паралельні тональності по відношенню до C- dur, as-moll, D-dur, E dur, g moll, B 

dur, Fis dur, c moll про інтонувати звукоряди. 

5.Визначити тональності даних музичних фрагментів, проінтонувати звукоряди визначених 

тональностей та зробити розв’язання нестійких щаблів у стійкі. Визначте обсяг та структуру 

звукорядів даних мелодій. 

1. 

2. 
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3.         П.Чайковськй.Пори року.№1 

 

6.Проінтонувати гами натурального, гармонічного і мелодичного мажору та мінору з 1, 2, 3, 

4, 5 знаками, розв’язати нестійкі щаблі у стійкі. 

7.Вивчити мелодію української народної пісні «Зажурилась Україна» у наданій тональності, 

транспонувати мелодію у тональність з одним #, з одним b (письмово, а потім просольфеджувати) 

 

8.Вивчити мелодію української народної пісні у наданій тональності, транспонувати 

мелодію у тональність з 5 бемолями, 2 дієзами (зробити письмово та сольфеджувати) 

Їхав козак за Дунай. Українська 

 

Завдання для самостійної роботи  
 Випишіть на нотному стані в скрипковому та басовому ключах знаки тональностей, в яких 

подані звукоряди будуть верхніми або нижніми. 

 

1 
4 7 10 

2 5 8 11 
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3 6 9 12 

 

 Виконайте мелодії, визначіть тональність, запишіть ключові знаки. 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

 

3.Запишіть і виконайте на інструменті мажорний, мінорний та гармонічний тетрахорд від 

поданих звуків: a, b, c, d, e, f, g, h, as, cis, dis, fis, gis, des, es, ges. 

4.Запишіть і виконайте на інструменті гами мажору і мінору трьох видів у висхідному та 

низхідному русі від поданих звуків: a, b, c, d, e, f, g, h, as, cis, dis, fis, gis, des, es, ges.. 

5.Визначте яким тональностям належать тетрахорди. 

1 4 7 10 

2 
5 8 11 
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3 6 9 
12 

6.Якому гармонічному мінору належить наступний уривок 

1. 

 

2. 

3. 

7.Якому гармонічному мажору належить наступний уривок: 

1. 

2. 

 

8. У яких видах ладів подані нотні приклади: 

 

1.а) гармонічний 

б) мелодичний 

в) натуральний 

2.а) гармонічний 

б) мелодичний 

в) натуральний 

3.а) гармонічний 

б) мелодичний 

в) натуральний 

9. Визначити тональності поданих нижче фрагментів. Зіграти у однойменному натуральному 

мажорі: 

10.Визначити тональності поданих нижче фрагментів.  

а)Зіграти у однойменному натуральному мінорі: 
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а)Зіграти у однойменному гармонічному мінорі: 

 

 

Тести для перевірки теоретичних знань  
 1.У лідійскому ладу верхній тетрахорд:  

А) лідійський  Б) фрігійський  В) дорійський  Г) іонійський  Д) локрийский  

 2.Головні тризвуки ладу це:  

А) I5/3, III5/3, V5/3  Б) I5/3, IV5/3, VI5/3  В) I5/3, II5/3, III5/3 Г) IV5/3, V5/3  

Д) I5/3, IV5/3, V5/3  

 3.В мінорній ангемитонній пентатоніці відсутні:  

А) II – IV   Б) III – IV   В) IV – VII   Г) II – V   Д) II – VI  

 4.Мажорний лад з VIIь:  

А) іонійський  Б) лідійський  В) міксолідійський  Г) эолийский Д) дорійський  

 5.В мажорній ангемитонній пентатоніці відсутні:  

А) II – IV   Б) III – IV   В) IV – VII   Г) II – V   Д) II – VI  

 6.Гуцульський лад:  

А) мінор bІІ – IV#  Б) мажор bІІ – IV#  В) мажор bІІ - bVI  

Г) мінор bІІ - IV Д) мінор IV# - VI#  

 7.Визначити тональність з двома бемолями:  

А) h moll Б) D dur В) B dur Г) e moll Д) cis moll 

 8.Півтони в натуральній мажорній гамі розташовані на  

А) I, II щаблі Б) I, VII щаблі В) VII, III щаблі Г) II, V щаблі Д) IV,V щаблі  9.Міксолідійський 

лад характеризується  

А) bVI  Б) bVII  В) bII  Г) IV#  Д) VI#  

 10.Тональність з 5#:  

А) cis - moll  Б) H - dur  В) E - dur  Г) c - moll  Д) Cis - dur 

 11.Відзначити пару энгармонически рівних тональностей:  

А) Cis - des  Б) Ges - Gis  В) As - a  Г) gis - b  Д) Cis - Des  

 12.Сума знаків у энгармонически рівних тональностях дорівнює:  

А) 12  Б) 10   В) 9  Г) 8  Д) 14  

 13.Відзначити пару энгармонически нерівних тональностей: 

 А) H - Ces   Б) Fis - Ges  В) gis - as  Г) dis - es  Д) Ces – Dis  

 14.Гармонічний мажор відрізняється від натурального:  

А) bVI щаблем Б) #VII щаблем В) bVI і bVII щаблями при русі вгору Г) bVI і bVII щаблями при 

русі вниз Д) VI# і VII# щаблями при русі вгору  

 15.Визначити лідійський тетрахорд:  

А) до-ре-мі-фа Б) до-ре-миb-фа В) до-реb-миb-фа Г) до-реb-мі-фа Д) до-ре-мі-фа#  
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Інтонаційні вправи  
Працювати за таблицею “Щаблі мажорного ладу” в тональностях 0-5 знаків. 

На-

ту-

раль 

ний 

1.I 2.↑VII 3.↓II 4.↑VI 5.↓VI 6.↑IV 7.↓VII 8.↑V 9.↑II 

10.↓IV 11.↓VII 12.↑VI 13.↓I 14.↑V 15.↑II 16.↓VII 17.↑III 18.↓V 

19.↓VII 20.↑IV 21.↓II 22.↑I 23.↓III 24.↑III 25.↓IV 26.↑II 27.↓VI 

28.↓IIV 29.↑III 30.↑II 31.↓IV 32.↑III 33.↓VI 34.↑II 35.↓III 36.↑I 

37.↓II 38.↑VII 39.↓IV 40.↑II 41.↓V 42.↑III 43.↓IV 44.↑II 45.↓III 

46.↓VII 47.↑V 48.↑II 49.↓VII 50.↓III 51.↑VII 52.↓I 53.↑V 54.↓I 

 

Гар-

мо-

ніч- 

ний 

1.III 2.↑II 3.↓IV 4.↓VII 5.↑V 6.↓I 7.↑bIV 8.↓II 9.↑VII 

10.↓IV 11.↑bVI 12.↓VII 13.↑III 14.↑bIV 15.↓IV 16.↑I 17.↓V 18.↑II 

19.↓bVI 20.↑III 21.↓IV 22.↑III 23.↓bVI 24.↑II 25.↓III 26.↑V 27.↑bVI 

28.↓VII 29.↑V 30.↓II 31.↑bVI 32.↑VII 33.↓IV 34.↑II 35.↓VII 36.↓bVI 

37.↑II 38.↓IV 39.↓VII 40.↑V 41.↑III 42.↓bVI 43.↑VII 44.↓II 45.↑V 

46.↓bVI 47.↑I 48.↑IV 49.↓VII 50.↑bVI 51.↓II 52.↑V 53.↓III 54.↑I 

 

Працювати за таблицею “Щаблі мінорного ладу” в тональностях 0-5 знаків. 

На- 

ту- 

раль 

ний 

1.I 2.↑IV 3.↓VII 4.↑I 5.↑V 6.↓VI 7.↑VII 8.↓I 9.↑II 

10.↓III 11.↓VII 12.↑II 13.↓I 14.↑VII 15.↓VII 16.↑I 17.↑IV 18.↓V 

19.↑V 20.↓II 21.↑VII 22.↓III 23.↑I 24.↓I 25.↑II 26.↓VII 27.↑IV 

28.↓V 29.↑I 30.↑IV 31.↓VII 32.↑V 33.↓II 34.↑VI 35.↓VII 36.↑I 

37.↓III 38.↑V 39.↓II 40.↑VII 41.↓IV 42.↑VI 43.↓V 44.↑VII 45.↓II 

46.↑I 47.↓VII 48.↑IV 49.↑V 50.↓VII 51.↑VI 52.↓III 53.↓IV 54.↑I 

 

Гар- 

мо- 

ніч- 

ний 

1.I 2.↑#VII 3.↓II 4.↑V 5.↓V 6.↑I 7.↓IV 8.↑#VII 9.↓III 

10.↑#VII 11.↓I 12.↑VI 13.↓#VII 14.↑IV 15.↓V 16.↑II 17.↓#VII 18.↑I 

19.↓V 20.↑VII 21.↓VI 22.↑#VII 23.↓IV 24.↑III 25.↓V 26.↑II 27.↓#VII 

28.↑I 29.↓II 30.↑VI 31.↓#VII 32.↑V 33.↓III 34.↑IV 35.↓#VII 36.↑III 

37.↓VI 38.↑IV 39.↓II 40.↑#VII 41.↓V 42.↑II 43.↓II 44.↑I 45.↓III 

46.↑V 47.↓II 48.↑#VII 49.↓VI 50.↑#VII 51.↓V 52.↑IV 53.↓#VII 54.↑I 

 

Ме- 

ло- 

дич- 

ний 

1.I 2.↑V 3.↓#VI 4.↑#VII 5.↓I 6.↑II 7.↓#VI 8.↑V 9.↓III 

10.↑I 11.↓IV 12.↑#VI 13.↓#VII 14.↑II 15.↓I 16.↑III 17.↓#VII 18.↑#VI 

19.↓V 20.↑I 21.↓II 22.↑#VI 23.↓V 24.↑III 25.↓I 26.↑IV 27.↓#VI 

28.↑#VI 29.↓II 30.↑IV 31.↓V 32.↑#VI 33.↓III 34.↑#VII 35.↓I 36.↑#VI 

37.↓I 38.↑III 39.↓#VI 40.↑II 41.↓#VII 42.↑I 43.↓#VI 44.↑III 45.↓IV 

46.↑I 47.↑#VII 48.↓#VI 49.↑IV 50.↓III 51.↑#VI 52.↓IV 53.↑V 54.↓I 
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Інтонувати наступні приклади, визначивши лад, тональність, стійкі та опорні тони. 

1. 

2. 

 

3. 

4. 

5. 

6. 
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7. 

 

8. 

9. 

10. 

 

Завдання для слухового аналізу. 
1. Визначати на слух мажор і мінор трьох видів, лади народної музики, пентатоніку. 
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Творчі вправи  
В поданих нижче фрагментах визначити тональності і завершити, використовуючи 

запропонований ритмічний малюнок. 

1. 

2. 

3. 

 

 

Орієнтовні завдання для контрольної роботи  
 1.Полутони у натуральній мінорній гамі розташовані на:  

А) I, II щаблі Б) I, VII щаблі В) VII, III щаблі Г) II, V щаблі Д) IV,V щаблі  

 2.Визначити дорійський тетрахорд:  

А) ля-сиb-до#-ре Б) ля-сиb-до-ре В) ля-сі-до-ре Г) ля-сі-до#-ре#л Д)ля-сі-до#-ре  

 3.Збільшений лад:  

А) по тонам Б) по півтони В) з ув.2 Г) з двома ув.2 Д) тон-півтон  

 4.Лад Римського-Корсакова:  

А) збільшений Б) зменшений В) целотонный Г) гармонійний Д) хроматичний  

 5.Звукоряд «т-п-т-п-т-п-т-п»:  

А) гамма Римського-Корсакого Б) гамма Глінки В) гамма Шостаковича  

Г) гамма Рахманінова Д) гамма Прокоф'єва  

 6.В хроматичній мажорній гамі не змінюються:  

А) вгору I - V, вниз III - VI Б) вгору II - V , вниз I - V В) вгору III – VI, вниз I - V Г) вгору IV - VII, 

вниз III - VI Д) вгору I - III, вниз III – V  

 7.Тональність з 9#:  

А) Cis dur Б) Gis dur В) Dis dur Г) Ais dur Д) Eis dur  

 8.У лидийском ладу верхній тетрахорд:  

А) лідійський Б) фрігійський В) дорійський Г) іонійський Д) локрийский  

 9.У міксолідійський ладу верхній тетрахорд:  

А) дорійський Б) фрігійський В) іонійський Г) локрийский Д) еолійський  

 10.В мінорній ангемитонной пентатоніки відсутні:  

А) II – IV Б) III – IV В) IV – VII Г) II – V Д) II – VI  

 11.Мажорний лад з VIIb: 

 А) іонійський Б) лідійський В) міксолідійський Г) эолийский Д) дорійський  

 12.Лад з двома фригійськими тетрахордами:  

А) лідійський Б) фрігійський В) дорійський Г) іонійський Д) локрийский 
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 13.Визначити однойменну тональність fis moll:  

А) f moll Б) F dur В) Fis dur Г) fis moll В) A dur  

 14.Кількість звуків у пентатоніці:  

А) 4 Б) 5 В) 6 Г) 7 Д) 8  

 15.Будова натуральної мажорної гами:  

А) 1 тон, 1 тон, 0,5 тони, 1 тон, 1 тон, 1 тон, 0,5 тони  

Б) 1 тон, 0,5 тони, 1 тон, 1 тон, 1 тон, 0,5 тони, 0,5 тони  

В) 1 тон, 0,5 тони, 1 тон, 1 тон, 0,5 тони, 1 тон, 1 тон  

Г) 1 тон, 1 тон, 1 тон, 0,5 тони, 1 тон, 0,5 тони, 1 тон  

Д) 1 тон, 0,5 тони, 1 тон, 0,5 тони, 1 тон, 1 тон, 1 тон  

 16.Яким тональностям в натуральних ладах не відповідають подані ноти в якості 6 щабля? 

   А) f moll    Б) cis moll   В) as moll   Г) Fis dur  

 17.Яка тональність з поданих відрізняється кількістю ключових знаків? 

А) b moll     Б) H dur    В) as moll    Г) Des dur  

 18.Які тональності в натуральних ладах не відповідають нотним прикладам 

 
1.А) b moll, Б) f moll, В)  Des dur, Г) es moll    

2. А) dis moll, Б) Fis dur, В) fis moll, Г) cis moll  

3.А) f moll, Б) c moll, В) Des dur, Г) Es dur        

4.А) cis moll, Б)  A dur, В) fis moll, Г) h moll  

 19. Розв'яжіть задачу: 

Дано: характерний щабель гармонічного виду цієї тональності співпадає з 4 щаблем іншої 

тональності гармонічного виду, в якому характерним щаблем є нота “фа-дієз”. 

 Завдання: визначити початкову тональність 

 Відповіді: А) Es dur Б) E dur В) A dur Г) C dur 

 20. Розв'яжіть задачу: 

Дано: ця тональність із двома ключовими знаками має паралельну тональність, шостий щабель 

якої співпадає із четвертим щаблем мажорної тональності, яка також має два, але інші ключові 

знаки. 

 Завдання: визначити початкову тональність. 

 Відповіді: А) B dur Б) h moll В) g moll Г) D dur 

  
Орієнтовні диктанти за темою.  
Методичні рекомендації: перед написанням диктантів визначити лад або ладовий нахил. 

1. Пісня американських індіанців “Танок мокасинів” 

2. 
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3. 

4. 

5.     О.Воронін. 50 двохголосних диктантів, №1 

6.      О.Воронін. 50 двохголосних диктантів, №7 
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7.      О.Воронін. 50 двохголосних диктантів, №15 

 

8.      О.Воронін. 50 двохголосних диктантів, №19 

9.      О.Воронін. 50 двохголосних диктантів, №21 
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10.      О.Воронін. 50 двохголосних диктантів, №30 
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Тема 3. Інтервали і акорди в ладогармонічній системі 

 

Ключові поняття: діатонічні інтервали, стійкі та нестійкі інтевали, розв'язання інтервалів 

в ладу, характерні інтервали, головні та побічні тризвуки, тризвуки тоніки, субдомінанти, 

домінанти, домінантсептакорд, увідний септакорд, субдомінантсептакорд, розв'язання побічних 

тризвуків в ладу, розв'язання септакордів в ладу, гармонічний зворот. 

 

Теоретичні відомості. 

Інтервали в ладу. Важливими елементами ладового звукоряду є мелодичні інтервали. Так, 

розташування великих і малих секунд між сусідніми інтервалами відрізняє один лад від іншого. 

Суттєвим є величина інтервалу, який складає кожний щабель із тонікою. Так, в натуральному 

мажорі від тоніки будуються лише великі та чисті інтервали, а в натуральному мінор – переважно 

малі (виключення – велика секунда) та чисті. Мала секунда на першому щаблі отримала назву 

«фрігійської секунди», а збільшена кварта «лідійської кварти». Велика секста в мінорі – «дорійська 

секста», а мала септима в мажорі – «міксолідійська септима». 

Акустичні інтервали нейтральні за інтонацією. На інтонаційну виразність інтервалів в ладу 

впливає стійкість або нестійкість щабля, на якому вони побудовані. Усі дисонанси є нестійкими і 

вимагають розв’язання. Консонанси, до складу яких входить хоча б один нестійкий щабель, також 

є нестійкими і вимагають розв’язання, тобто виявлення своєї ладової функції. 

Функціональне виявлення гармонічних інтервалів у натуральному мажорі та мінорі ілюструє 

таблиця 3.2. В ній стійкість позначена горизонтальною рискою, нестійкість – скісною. Напрямок 

скісної риски показує напрямок тяжіння нестійкого звука. Проміжна крапка на рисці означає 

наявність проміжного звука при розв’язанні нестійкого у стійкий.  

Таблиця 3.2.  

Функціональне виявлення та розв’язання нестійких інтервалів у натуральних мажорі та мінорі 

 
Як видно з таблиці, нестійкі звуки при розв’язанні плавно переходять у сусідні стійкі, а 

стійкі залишаються на місці в тому ж голосі. Крім плавного голосоведіння при розв’язанні можуть 

бути ходи на кварту, квінту, сексту й інші інтервали. Такі стрибки пов’язані із здатністю нестійких 

щаблів безпосередньо розв’язуватись в тоніку або інші стійкі несуміжні щаблі. Такі стрибки 
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активізують музичний рух.  

Серед дисонансів найбільш напруженим інтервалом є секунда. Вона може плавно 

розв’язуватись у стійкі консонанси, але необхідно уникати розв’язання «на зайнятий тон» (тобто 

на звук, що входить до складу секунди). Краще спочатку виконати акустичне розв’язання (в 

терцію, навіть якщо вона  - нестійкий консонанс), а вже його розв’язати у стійкий.  

 

Від кожного щабля мажору та мінору можна побудувати усі діатонічні інтервали. Загальна 

кількість інтервалів кожного виду буде дорівнювати кількості щаблів ладу (7). Нижче наведена 

зведена таблиця діатонічних інтервалів на основних щаблях мажору та мінору. 

Таблиця 3.3. 

Інтервали на щаблях натурального мажору та мінору 

Щаблі 

мажору 

інтервали Щаблі 

мінору ч1 м2 в2 м3 в3 ч4 зб4 зм5 ч5 м6 в6 м7 в7 ч8 

1 +  +  + +   +  +  + + 3 

2 +  + +  +   +  + +  + 4 

3 + +  +  +   + +  +  + 5 

4 +  +  +  +  +  +  + + 6 

5 +  +  + +   +  + +  + 7 

6 +  + +  +   + +  +  + 1 

7 + +  +  +  +  +  +  + 2 

Всього 7 2 5 4 3 6 1 1 6 3 4 5 2 7  

 

З таблиці видно, що в натуральному мажорі та мінорі утворюються однакові інтервали і 

кількість їх збігається. В натуральному мінорі усі однакові з мажором інтервали розташовані двома 

щаблями вище. 

Виражальність мелодичних інтервалів. Мелодичні інтервали, утворені стійкими щаблями, 

надають рівноваги, стабільності, а утворені нестійкими щаблями – напругу, неспокій. Для 

мелодичного інтервалу також важливим є напрямок. 

Так, прима підкреслює щабель, привертає увагу, підкреслює кульмінацію, надає стійкості і 

завершеності розвитку. Секунди є основою мелодичного руху. Низхідна мала секунда 

сприймається як інтонація жалю, скорботи, печалі. Малі і великі терції – важливий елемент 

гармонії. Рух терціями найповніше виявляє ладо гармонічний бік мелодії. Висхідна чиста кварта – 

активна, мужня, заклична. Висхідна чиста квінта може сприйматись як запитання, а низхідна – як 

відповідь. З тритонів поширення набула зменшена квінта, завдяки можливості протилежного руху 

після висхідного або низхідного стрибка. Сексти – найвиразніший ліричний інтервал. Малі 

септими поширені в мелодиці різних епох та стилів у сполученні із протилежним поступовим 

рухом, який знімає напруження висхідного стрибка. Великі септими в мелодіях трапляються рідко 

через складність інтонування і тяжіння до октави. Висхідна октава утворює емоційну вершину, 

низхідна – сприймається як спад напруги. 

Виражальність гармонічних інтервалів. Гармонічна прима і гармонічна октава надає 

звучанню об’ємності. Гармонічні секунди і септими надають активності та яскравості звучанню. 

Гармонічні терції є основою народного багатоголосся (терцієва втора). Терції і сексти поширені у 

багатоголосній музиці європейської академічної традиції і є основою гармонічного мислення. 

Гармонічні чисті кварти звучать жорстко і тому використовуються переважно як складова частина 
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акордів. Тритони посилюють ладові тяжіння. Чиста квінта активно використовується в народній 

музиці, в професійній – переважно у складі акордів. 

Інтервали гармонічних видів мажору і мінору. В гармонічних видах мажору і мінору будова 

інтервалів на деяких щаблях відрізняється від натуральних ладів. (табл.3.4, 3.5.).  

Таблиця 3.4. 

Таблиця інтервалів гармонічного мажору 

інтервали 

щ ч1 м2 в2 зб

2 

м3 в3 зм

4 

ч4 зб

4 

зм

5 

ч5 зб

5 

м6 в6 зм

7 

м7 в7 ч8 

1 +  +   +  +   +  +    + + 

2 +  +  +   +  +    +  +  + 

3 + +   +  +    +  +   +  + 

4 +  +  +    +  +   +   + + 

5 + +    +  +   +   +  +  + 

b6 +   +  +   +   +  +  +  + 

7 + +   +   +  +   +  +   + 

вс 7 3 3 1 4 3 1 4 2 2 4 1 3 4 1 4 2 7 

 

Таблиця 3.5. 

Інтервали гармонічного мінору 

інтервали 

щ ч1 м2 в2 зб

2 

м3 в3 зм

4 

ч4 зб

4 

зм

5 

ч5 зб

5 

м6 в6 зм

7 

м7 в7 ч8 

1 +  +  +   +   +  +    + + 

2 + +   +   +  +    +  +  + 

3 +  +   +  +    +  +   + + 

4 +  +  +    +  +   +  +  + 

5 + +    +  +   +  +   +  + 

6 +   +  +   +  +   +   + + 

#7 + +   +  +   +   +  +   + 

вс 7 3 3 1 4 3 1 4 2 2 4 1 3 4 1 3 3 7 

 

Крім інтервалів, які є в натуральних видах, в гармонічних виникають чотири нових: зб2, зм7, 

зб5, зм7. Вони енгармонічно рівні певним консонуючим інтервалам. Також виникає ще одна пара 

тритонів. Ці шість інтервалів називають характерними, адже вони притаманні саме гармонічним 

видам мажору і мінору і мають у своєму складі щаблі, які характеризують даний лад (Табл.3.6, 

3.7). 

Таблиця 3.6. 

Характерні інтервали гармонічного мажору 

Інтервал щабель Енгармонічно 

рівний 

інтервал 

Розв’язання щабель голосоведіння 

зб2 bVI м3 ч4 V 

 

зб4 bVI зм5 в6 V 

 

зб5 bVI м6 в6 V 
 

зм4 III в3 м3 III 
 



177 

зм5 II зб4 м3 III 
 

зм7 VII в6 ч5 I 
 

 

Таблиця 3.7. 

Характерні інтервали гармонічного мінору 

Інтервал щабель Енгармонічно 

рівний 

інтервал 

Розв’зання щабель голосоведіння 

зм4 #VIІ в3 ч4 V 
 

зм5 #VIІ зб4 в6 V 
 

зм7 #VIІ в6 в6 V 
 

зб5 III м6 м3 III 
 

зб4 ІV зм5 м3 III 

 

зб2 VI м3 ч5 I 

 

 

Акорди в ладу. В натуральному мажорі та мінорі можна побудувати 7 тризвуків: три 

мажорних, три мінорних і один зменшений. В натуральному мажорі мажорні тризвуки будуються 

на головних щаблях і отримали назви тонічного, субдомінантового і домінантового. В 

натуральному мінорі мінорні тризвуки будуються на тих же щаблях і мають аналогічні назви. 

Отже, для натурального мажору головними будуть мажорні тризвуки, мінорні і зменшений – 

побічними. Для натурального мінору – головними є мінорні тризвуки, а мажорні та зменшений – 

побічними.  

 

Мінорні тризвуки (s,d, t для мінора, побічні для мажора) Зменшений 

тризвуук 

 

Мажорні тризвуки (T, S, D для мажора, побічні для мінора) 

 

За своїм відношенням до тоніки, як ладового центру, субдомінанта і домінанта відрізняються 

одна від одної. До складу субдомінанти входить 1 щабель ладу, що своєю стійкістю пом’якшує 

загальне нестійке звучання. До складу домінантового тризвуку входять два увідні тони, що 

посилює її нестійкість і тяжіння до тоніки. У зв’язку з цим сформувалась їхня роль в процесі 

музичного руху, яка отримала назву повного функціонального звороту: Т-S-Д-Т.  

Професійна музика європейської академічної традиції активно користувалася головними 

тризвуками та їх оберненнями, сформувавши певні  послідовності (гармонічні звороти), в основі 

яких – принцип плавності голосоведіння (таблиця 3.8.): 

Таблиця 3.8. 
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Основні гармонічні звороти 

плагальні автентичні повні 

Т-S64-Т,  

Т- S6-Т 

 

 

Т-Д6-Т,  

Т-Д64-Т 

 

 

Т-S64-Д6-Т 

 

 

Т6- S-Т6 

 

Т6- Д64-Т6 

 

 

Т6- S-Д64-Т6 

 

Т64- S6-Т64 

 

Т64-Д-Т64 

 

Т64- S6-Д-Т64 

 

 

Вони можуть вільно комбінуватися. 

На щаблях мажору та мінору перебувають не тільки тризвуки й обернення головних щаблів, 

але й обернення побічних тризвуків.  

 
 

В натуральному мажорі та мінорі є два великих мажорних септакорди (на 1 і 4 щаблях мажору, 3 

та 6 щаблях мінору) і п’ять малих септакордів (малий мажорний на 5 щаблі мажору, 7 щаблі 

мінору; три малих мінорних – на 2, 3, 6 щаблях мажору, 4, 5, 1 щаблях мінору; один малий 

зменшений – на 7 щаблі мінору та 2 щаблі мажору): 

 

 

Гармонічні функції. Гармонічною функцією називається роль акорду в гармонічному розвитку 

музичного твору. Вона залежить від взаємозв’язку акордів на основі їх інтервального 

співвідношення, яке може бути секундовим, терцієвим та квартовим. Три основні функціональні 

групи (тонічна (Т53, ІІІ53, VІ53), субдомінантова (S53, VІ53, ІІ53) і домінантова (Д53, ІІІ53, VІІ53)) 

утворені акордами терцієвого співвідношення, які мають по два спільні звуки. Головним акордом 

кожної функціональної групи є один з акордів, побудованих на головних щаблях ладу.  
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До складу функціональних груп входять не лише тризвуки, але й септакорди.  

До поширених акордів субдомінантової групи належить септакорд другого щабля (ІІ7) – 

малий мінорний в натуральному мажорі, малий зменшений в натуральному мінорі та гармонічному 

мажорі.  

Серед септакордів домінантової групи найпоширенішими є септакорд на п’ятому щаблі 

(домінантсептакорд, Д7) малий мажорний в натуральному мажорі та гармонічному мінорі, та 

септакорд на сьомому щаблі (увідний септакорд, VІІ7) малий зменшений в натуральному мажорі 

та зменшений в гармонічних видах мажору та мінору. Серед більш багатозвучних акордів 

поширення набув домінантовий нонакорд (Д9) – великий в натуральному мажорі та малий в 

гармонічних видах мажору і мінору.  

Медіантові тризвуки (ІІІ53, VІ53) мають по два спільні звуки з тонікою та з одним з інших 

головних тризвуків. Тому залежно від умов, вони можуть виконувати одну з трьох функції: ІІІ53 – 

домінантову, медіантову, тонічну; VІ53 – субдомінантову, медіантову, тонічну. Музична практика 

відібрала VІ53 у ролі замінника тоніки, адже він має в своїй структурі тонічну терцію, на відміну 

від ІІІ53, в якому є увідний щабель.  

Акорди секундового співвідношення не мають спільних звуків і належать до різних 

функціональних груп.  

Квартові зв’язки акордів найактивніші і проявляються в музичній культурі, зокрема, у так 

званому «золотому ланцюжку». 

Нотний приклад 3.1.Г.Ф.Гендель. Пасакалья 

 

Використання всіх акордів функціональних груп урізноманітнює гармонію не порушуючи 

логіки гармонічного розвитку. 

Нотний приклад 3.2. Е.Л.Уеббер, Пам'ять 
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Розв'язання акордів. До складу тонічного тризвуку входять усі стійкі щаблі ладу. Тому він не 

вимагає розв'язання. До складу усіх інших акордів (головних і побічних) входять як стійкі, так і 

нестійкі щаблі. Тому такі акорди є нестійкими і вимагають розв'язання.  

Воно відбувається за правилами тяжіння нестійких щаблів у стійкі за одним виключенням: з 

метою запобігання появи паралельних квінт і правильного акустичного розв'язання тритонів, 

другий щабель ладу у складі побічних тризвків, їх обернень, головних септакордів (крім 

домінантового) та їх обернень розв'язується в третій щабель (табл.3.9): 

Таблиця 3.9. 

Акорд  Щабель  Інтервальний 

склад 

Розв'язання  
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ІІ53 ІІ м3+в(м)*3 Т3 неповне з подвоєним терцієвим тоном 

ІІ6 ІV в(м)3+ч(зб)4 Т6 неповний з подвоєним терцієвим 

тоном 

ІІ64 VІ ч(зб)4+м3 Т64 

VІІ53 VІІ м3+м3 Т3 неповне з подвоєним основним тоном 

VІІ6 ІІ м3+зб4 Т3 розгорнуте, неповне, з подвоєним 

основним тоном 

VІІ64 ІV зб4+м3 Т6 неповний з подвоєним основним 

тоном 

V7 (Д7) V в3+м3+м3 Т3 неповне з подвоєним основним тоном 

V65 (Д65) VІІ м3+м3+в2 Т53 з подвоєним основним тоном 

V43 (Д43) ІІ м3+в2+в3 Розгорнутий Т53 з подвоєним основним 

тоном в октаву 

V2 (Д2) ІV в2+в3+м3 Т6 з подвоєним основним тоном 

VІІ7 VІІ м3+м3+в(м)*3 Т53 з подвоєним терцієвим тоном 

VІІ65 ІІ м3+в(м)3+в(зб)2 Т6 з подвоєним терцієвим тоном 

VІІ43 ІV в(м)3+в(зб)2+м3 Розгорнутий Т6 з подвоєним терцієвим 

тоном в октаву 

VІІ2 VІ в(зб)2+м3+м3 Т64 з подвоєним терцієвим тоном 

ІІ7 ІІ м3+в(м)3+м(в)3 Т6 з подвоєним терцієвим тоном 

ІІ65 ІV в(м)3+м(в)3+в2 Розгорнутий Т6 з подвоєним терцієвим 

тоном в октаву 

ІІ43 VІ м(в)3+в2+м3 Т64 з подвоєним терцієвим тоном 

ІІ2 І в2+вм3+в(м)3 Т53 з подвоєним терцієвим тоном 

V9 (Д9) V в3+м3+м3+в(м)3 Т53 з подвоєним основним і терцієвим 

тоном (п'ятизвучча) 

V9 (Д9) 

неповний 

V в3+зм5+в(м)3 Т53 з подвоєним основним тоном  

 

* в дужках позначені інтервали у складі даних акордів в гармонічному мажорі, гармонічний 

мінор використовується за замовченням 

 

Двічі зменшений септакорд (VІІ7 гармонічних мажору і мінору) енгармонічно рівний своїм 

оберненням. Лише за розв'язанням можна визначити, розв'язується основний вид акорду чи його 

обернення.  
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Окрім розв'язання септакорду сьомого щабля безпосередньо в тонічний тризвук, 

використовується і внутрішньофункціональний перехід обернень VІІ7 в обернення Д7. Спільні 

звуки при цьому залишаються на місці, а кожне обернення VІІ7 переходить в наступне обернення 

Д7(за принципом кола), а те, в свою чергу, розв'язується в тоніку:  

 

1.VІІ7 — Д65 — Т  

2.VІІ65 — Д43 — Т 

3.VІІ43 — Д2 — Т6  

4.VІІ2 — Д7 — Т   

 

Розв'язання септакорду другого щабля може відбуватися як безпосередньо в тоніку, так і в 

домінантовий тризвук, як у нестійкий консонанс на основі квартових зв'язків. На цій же основі він 

може переходити в обернення VІІ7 та Д7. Спільні звуки при цьому залишаються на місці, а кожне 

обернення ІІ7 переходить в обернення Д7 через одне (за принципом хреста): 

 

 ІІ7 — Д43, 

 ІІ65 — Д2,  

 ІІ43 — Д7,  

 ІІ2 — Д65. 

 

 

Кожне обернення ІІ7 переходить в наступне обернення VІІ7:  

 

 

 ІІ7-VІІ65,  

 ІІ65-VІІ43,  

 ІІ43-VІІ2,  

 ІІ2-VІІ7.  

 

 

Утворюються ланцюжки дисонансів, спільні звуки акордів забезпечують плавне 

голосоведіння та поступовий перехід від м'якого дисонансу (ІІ7) до більш сильного (VІІ7, Д7) з 

подальшим рухом в тоніку: 

1.ІІ7-VІІ65-Д43-Т 2.ІІ65-VІІ43-Д2-Т6 

3.ІІ43-VІІ2-Д7-Т 4.ІІ2-VІІ7-Д65-Т 

 

Розв'язання інших побічних септакордів відбувається за ладовим тяжінням нестійких щаблів у 

стійки. 

У гармонічному виді мінору з'являються: мажорний тризвук на п'ятому щаблі, зменшений 

тризвук на сьомому щаблі, збільшений тризвук на третьому щаблі. 

У гармонічному виді мажору з'являються: мінорний субдомінантовий тризвук, зменшений 

тризвук на другому щаблі, збільшений тризвук на шостому зниженому щаблі. 
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Особливості їх розв'язання, засновані на переході нестійких щаблів у стійкі, представлені в 

таблиці 3.10: 

Таблиця 3.10. 

Лад  Акорд  Фонізм  Щабель Розв'язання Щабель Приклад 

Мінор  Д53 мажорний V t53 V  

VІІ53 зменшений #VІІ t3 І 

 

 

ІІІ53 збільшений ІІІ t6 ІІІ 

 

 

Мажор s53 мінорний ІV Т6 ІІІ  

ІІ53 зменшений ІІ Т6 без 

прими 

ІІІ 

 

 

bVІ53 збільшений bVІ Т64 V 

 

 

 

Розв'язання обернень зменшених і збільшених тризвуків у гармонічних видах мажору і мінору 

відбувається за наступними схемами (табл.3.11): 

Таблиця 3.11. 

 

Лад  Акорд  Фонізм  Щабель  Розв'язання  Щабель  

Мінор  VІІ6 зменшений ІІ t53 V 

VІІ64 зменшений ІV t6 ІІІ 

ІІІ6 збільшений V t64 V 

ІІІ64 збільшений #VІІ t53 І 

Мажор ІІ6 зменшений ІV Т6 ІІІ 

ІІ64 зменшений VІ Т64 V 

bVІ6 збільшений І Т53 І 

bVІ64 збільшений ІІІ Т6 ІІІ 

 

Контрольні запитання 
Чим відрізняються інтервали музичної системи від інтервалів ладу? 

Які інтервали є стійкими, а які нестійкими? 

В чому полягає принцип ладового розв'язання інтервалів? 

Які є форми викладення інтервалів? 

Охарактеризвуйте виражальністьгармонічних інтервалів? 

Опишіть виражальні можливості основних мелодичних інтервалів? 
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Які інтервали перебувають на першому щаблі натурального мажору? 

Які інтервали перебувають на першому щаблі натурального мінору? 

Які тризвуки перебувають на головних щабліх мажору? Мінору? 

Які тризвуки перебувають на побічних щаблях мажору? Мінору? 

На яких щаблях мажору і мінору перебуває малий мажорний септакорд? 

На яких щаблях мажору і мінору перебуває малий зменшений септакорд? 

На яких щаблях мажору і мінору перебуває малий мінорний септакорд? 

На яких щаблях мажору і мінору перебуває великий мажорний септакорд? 

Що таке гармонічна функція? 

В яких інтервальних співвідношеннях можуть бути акорди? 

Що робить акорди спорідненими? 

Які акорди належать до стійких консонансів? 

Які акорди є нестійкими консонансами? 

Який інтервал обумовив особливості розв'язання зменшеного тризвука? 

Як розв'язується повний Д7? 

Як розв'язується неповний Д7? 

На якій основі здійснюється перехід  VII7 в Д7, ІІ7 в Д7, ІІ7 в VII7? 

Чим відрізняється система інтервалів натуральногоі гармонічного мажору? Натурального і 

гармонічного мінору? 

Акорди якої функції зазнали змін у гармонічному мажорі? Гармонічному мінорі? 

У чому полягає різниця між характерними інтервалами гармонічних видів мажору і мінору та 

енгармонічно рівними їм консонансами? 

Який інтервал обумовив появу збільшеного тризвука в гармонічних ладах? 

Завдяки якому інтервалу виникає енгармонізм обернень Зб53? 

Які інтервали визначили особливості розв'язання VII7? 

Завдяки якому інтервалу виникає енгармонізм оберненьЗмVII7? 

 

Практичні завдання.  

1.Виписати усі великі інтервали тональностей: ре мажор, ре мінор, сі-бемоль мадор, сі-

бемоль мінор, ля мажор, ля мінор, мі мажор, мі мінор. 

2.Виписати усі малі інтервали тональностей: мі-бемоль мадор, соль мінор, сі мажор, фа-дієз 

мінор, сі мінор, ля-бемоль мажор 

3.Побудувати від звуків мі, ре, фа-дієз, соль усі великі інтервали. Визначити тональності, 

розв'язати. 

4.Побудувати від звуків до, сі, ля, мі усі малі інтервали. Визначити тональності, розв'язати. 

5.Виписати та розв'язати тритони в таких тональностях гармонічного виду: соль мажор, мі 

мінор, ля-бемоль мажор, фа мінор, сі мажор, сі мінор.  

6.Побудувати в тональностях до 3 знаків Т53, Д53, S53 та їх обернення. 

7.Написати в тональностях з одним ключовим знаком наступні гармонічні послідовності: Т-

S64-Т, Т6-S-Д64-Т6, Т-S6-Д6-Т. 

8.Побудувати та розв'язати Д7 та його обернення в таких тональностях: соль мажор, сі 

мінор, ля мажор, до-дієз мінор, сі мажор. 

9.Побудувати від даних звуків Д7, визначити тональності, розв'язати в мажорі та мінорі: фа-

дієз, мі, сі-бемоль, до-дієз, ля.  

10. Визначити акорди, тональності, розв'язати: 
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Завдання для самостійної роботи  
1.Побудувати зб4 від звуків мі-бемоль, сі-бемоль, фа, до. Визначити тональності, розв'язати. 

2.Побудувати зм5 від звуків ре, ля, фа-дієз, соль-дієз. Визначити тональності, розв'язати. 

3.Визначити та розв'язати такі інтервали: 

 

4.Яким мажорним та мінорним тональностям належать такі інтервали? 

 

5. Побудувати та розв'язати зб2та зм7 в таких тональностях: сі-бемоль мажор, мі-бемоль 

мажор, ля мажор, фа-дієз мінор, сі мінор. 

6.Побудувати та розв'язати зб4та зм5 в таких тональностях: ля-бемоль мажор, ре мажор, 

соль мінор, ре мінор, до мінор. 

7.Визначити тональності та розв'язати такі інтервали: 

 

8.Побудувати в тональностях до 3 знаків Т53, Д53, S53 та їх обернення. 

9.Побудувати та розв'язати малий увідний септакорд в тональностях: соль мажор, сі мінор, 

ля мажор, до-дієз мінор, сі мажор. 

10.Побудувати та розв'язати зменшений увідний септакорд в тональностях: фа-дієз мінор, мі 

мажор, сі-бемоль мажор, до-дієз мінор, ля мінор.  

11.Визначити дані акорди і тональності до яких вони належать: 

 

12.Побудувати та розв'язати зменшений септакорд від даних звуків, зробити енгармонічну 

заміну послідовно кожного звуку, отримуючи різні обернення зм7 та розв'язувати їх у нові 

тональності: соль-дієз, фа-дієз, мі, до-дієз, сі. 

 

Тести для перевірки теоретичних знань 
 1.Побічні тризвуки:  

А) II – III – VII Б) I – III – VI В) I – IV – V Г) II – IV – V Д) II - III– IV – VII  

 2.Головні тризвуки ладу це:  

А) I5/3, III5/3, V5/3 Б) I5/3, IV5/3, VI5/3 В) I5/3, II5/3, III5/3  

Г) IV5/3, V5/3 Д) I5/3, IV5/3, V5/3  

 3.Визначити тональність секстаккорда II щабля «es – g – c»:  

А) A-dur Б) B-dur В) H-dur Г) fis-moll Д) E-dur  

 4.Фонизм септаккорда II щабля у гармонічному мажорі:  

А) Вdur7 Б) Mmoll7 В) Взб7 Г) Мзм7 Д) Мdur7  

 5.Визначити тональність, де «e – g – ais – cis» є VII4/3:  

А) a-moll Б) gis-moll В) E-dur Г) h-moll Д) C-dur  

 6.На яких щаблях натурального мажору будуються В5/3  

А) I, III, V Б) I, IV, V В) II, III, IV Г) III, VI, VII Д) I, III, VII  

 7.Зб5/3 у гармонічному мажорі будується на  
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А) I щаблі Б) II щаблі В) III щаблі Г) IV# щаблі Д) VIb щаблі  

 8.S6 будується на  

А) I щаблі Б) II щаблі В) III щаблі Г) IV щаблі Д) VI щаблі  

 9.D6/4 будується на  

А) I щаблі Б) II щаблі В) VI щаблі Г) V щаблі Д) VII щаблі  

 10.Фонизм D7 в мажорі та гармонічному мінорі  

А) В dur 7 Б) М dur 7 В) М moll 7 Г) М зм 7 Д) Зм 7  

 11.На якому щаблі будується D4/3  

А) II щаблі Б) IV щаблі В) V щаблі Г) VI щаблі Д) VII щаблі  

 12.Фонізм септаккорда VII щабля в гармонічному мажорі та мінорі  

А) В dur 7 Б) М dur 7 В) М зм 7 Г) Зм 7 Д) М moll 7  

 13.Характерні інтервали зустрічаються в  

А) в натуральному мажорі та мінорі Б) гармонічному мажорі та мінорі  

В) мелодическом мажорі і мінорі Г) альтерированном мажорі і мінорі  

Д) хроматичному мажорі і мінорі  

 14.Збільшені інтервали в гармонічному мажорі будуються на 

 А) VII# Б) IIb В) VIb Г) VI# Д) VIIb  

 15.Зменшені інтервали в гармонічному мінорі будуються на  

А) VII# Б) IIb В) VIb Г) VI# Д) VIIb  

 16.Кількість Зм3 в альтерованій гамі  

А) 1 Б) 2 В) 3 Г) 4 Д) 5  

 17.Фонізм головних тризвуків в натуральному мажорі:  

А) В5/3 Б) М5/3 В) Зб5/3 Г) Зм5/3 Д) В5/3 і М5/3  

 18.Кількість тризвуків в діатонічний гамі:  

A) 4 Б) 5 В) 6 Г) 7 Д) 8  

 19.Акустичне розв'зання секунди:  

А) у кварту Б) в квінту В) у приму Г) в терцію Д) в сексту  

 20.Біфункціональні тризвуки:  

А) III – V Б) II – VII В) III – VI Г) I – IV Д) VI – II  

 21.Внутрифункціональне розв'язання:  

А) VII65 – II7 Б) VII65 – T6 В) VII65 – D43 Г) VII65 – III Д) VII65 – VII43  

 22.VII65 розв'язується:  

А) Т53 з подвоєною примою Б) Т53 з подвоєною терцією  

В) Т53с подвоєною квінтою Г) Т6 з подвоєною примою  

Д) Т6 з подвоєною терцією  

 23.41.Співвідношення акордів S53 і II53:  

А) верхньосекундове Б) нижньосекундове  

В) верхньотерцієве Г) нижньотерцієве Д) квартове  

 24.Фонизм III7 в гармонічному мінорі:  

А) Вмаж7 Б) Ммін7 В) Вмін7 Г) Ммін7 Д) Взб7  

 25.Кількість функціональних груп у діатонічній системі:  

А) дві Б) три В) чотири Г) п'ять Д) шість  

 26.Біфункціональний акорд:  

А) Д7 Б) II7 В) Т7 Г) III53 Д) II53  

 27.Біфункціональний акорд поєднує:  

А) дві функції Б) три функції В) чотири функції  

Г) п'ять функцій Д) шість функцій  
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 28.II7 розв'язується:  

А) Т53 Б) Т6 В) Т64 Г) Т53 та Т6 Д) Т53 і Т64  

 29.Визначити характерний інтервал:  

А) зб1 Б) зб2 В) зм3 Г) зб3 Д) зб4  

 30.Визначити тональність, де «а – h – d - f» є II2:  

А) D-dur Б) h-moll В) C-dur Г) a-moll Д) E-dur  

 

Орієнтовні завдання для контрольної роботи,  

1.Визначити, яким тональностям мажору і мінору належать наступні нестійкі співзвучча, 

розв'язати в кожній тональності: 

2. Яким тональностям мажорі і мінора і на яких щаблях належать наступні діатонічні 

інтервали: 

3. Яким тональностям мажорі і мінора і на яких щаблях належать наступні характерні 

інтервали, розв'язати: 

4. Визначити, в яких тональностях мажора і мінора подані нижче тризвуки, секстакорди і 

квартсекстаккорди будуть тонічними, субдомінантовими, домінантовими: 
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5. Визначити, яким мажорним і мінорним тональностям і на яких щаблях 
належать подані нижче побічні тризвуки: 

6. Визначити, яким мажорним і мінорним тональностям і на яких щаблях 
належать подані нижче зменшені тризвуки: 

7. Визначити, яким мажорним і мінорним тональностям і на яких щаблях 
належать подані нижче збільшені тризвуки: 

8. Визначити, яким тональностям натурального і гармонічного мажору і мінору належать 

подані секстакорди і квартсекстакорди: 

9. Визначити тональності, яким належать наступні Д7 та його обернення, розв'язати: 

10. Визначити тональності мажорі і мінора наступних увідних септакордів, розв'язати в 

тоніку двома способами: 

 

 Інтонаційні вправи  
1. Працювати за таблицею “Інтервали натурального мажору” в тональностях 0-5 знаків: 

співати інтервали ланцюжком у вказаному напрямку, починаючи від першого щабля тональності.  

Таблиця «Інтервали натурального мажору» 

1.↑в7 2.↓зб4 3.↑в6 4.↓ч5 5.↓м3 

6.↑м7 7.↓ч4 8.↓м7 9.↑зм5 10.↓м6 

11.↑м7 12.↓ч5 13.↑в9 14.↓м3 15.↓в7 
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16.↑в6 17.↓ч5 18.↑ч4 19.↑ч4 20.↓ч5 

21.↓зм5. 22.↑м9 23.↓ч8 24.↑в6 25.↑в2 

26.↓зб4 27.↑в7 28.↓в6 29.↑ч5 30.↓в9 

 

2. Працювати за таблицею “Інтервали гармонічного мажору” в тональностях 0-5 знаків: 

співати інтервали ланцюжком у вказаному напрямку, починаючи від першого щабля тональності. 

Таблиця “Інтервали гармонічного мажору” 

1.↑в7 2.↓зб.2-↓ч4 3.↓м6 4.↑зм.7-↑ч5 5.↓ч4 

6.↑зм.5-↑м3 7.↓м6 8.↑зм.7-↑ч5 9.↑м2 10.↓зм4-↓м3 

11.↑м7 12.↓зб4-↓в6 13.↑ч4 14.↓в3 15.↑зб5-↑в6 

16.↓в3 17.↓в3 18.↑зб.2-↑ч4 19.↓м7 20.↑зм.5-↑м3 

21.↑м2 22.↓зм7-↓ч5 23.↑в3 24.↓зб.5-↓в6 25.↑м2 

26.↑зб.4-↑в6 27.↓ч4 28.↑зм5 29.↓м7 30.↑ч4 

 

3.Працювати за таблицею “Інтервали мінорного ладу” в тональностях 0-5 знаків: співати 

інтервали ланцюжком у вказаному напрямку, починаючи від першого щабля тональності. 

натуральний 1.↑м6 2.↓м3 3.↑ч5 4.↓в2 5.↓ч4 6.↑в6 7.↓в3 

8.↓ч5 9.↑ч4 10.↓зм5 11.↑м7 12.↓в3 13.↓ч4 14.↑в7 

15.↓в9 16.↑м6 17.↓м3 18.↓в6 19.↑м7 20.↓м2 21.↑ч5 

22.↓зб4 23.↑в2 24.↓м6 25.↑зм5 26.↓м7 27.↑ч8 28.↓в2 

29.↑зб4 30.↓в6 31.↑ч4 32.↓ч5 33.↓ч4 34.↑м7 35.↓м6 

 

гармонічний 1.↑в7 2.↓в3 3.↑м6 4.↓м10 5.↑ч4 6.↑зб4 7.↓зб5 

8.↑в7 9.↓м10 10.↑м6 11.↓ч4 12.↑м6 13.↓зб2 14.↑зб4 

15.↓в6 16.↓зм5 17.↑зм7 18.↓зм5 19.↑м9 20.↓зм4 21.↑м3 

22.↓зб4 23.↓зм5 24.↑ч4 25.↑в3 26.↓в7 27.↑м6 28.↓зм7 

29.↑зм4 30.↓м3 31.↑в9 32.↓в6 33.↑зб4 34.↓в6 35.↑м7 

 

мелодичний 1.↑в6 2.↓ч5 3.↑м9 4.↓зм5 5.↑м3 6.↓ч4 7.↓м6 

8.↑зм11 9.↓зм4 10.↑м3 11.↓ч5 12.↑м6 13.↓м7 14.↑зб4 

15.↓в2 16.↓ч5 17.↑м7 18.↓в6 19.↑зб4 20.↓в3 21.↑зб4 

22.↓в3 23.↑ч5 24.↓в9 25.↑ч4 26.↓в2 27.↑зб5 28.↓зб4 

29.↑в3 30.↓зб4 31.↑в6 32.↓м7 33.↑в6 34.↓в3 35.↓ч5 

 

4. Інтонувати подані нижче гармонічні послідовності (Таблиця “Гармонічні послідовності в 

мажорі”) в мажорних тональностях 0-5 знаків: 

а) знизу вверх 

б) зверху вниз 
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в) один акорд вверх, другий — вниз  

г) один голос співати, а інші — грати на фортепіано 

д) ансамблем 

Таблиця “Гармонічні послідовності в мажорі” 

1 T-S64 | T-T6 | S-S6 | D-T6 || 

2 T-T6 | S-S6 | D-T64 | D-T6 || 

3 T-D6 | T-S6-T | T6-D64-T || 

4 D6 | T-S64 | T-T6-T64 | D-T64-D | T64-S6 | T || 

5 T-D64-T6 | D-D6 | T-S-T | S6-D | T || 

 

6 T-D43 | T-T6-T64 | D7-D2 | T6-II7 | T6-T | VII7-D65 | T || 

7 D65 | T-S64-T | T6-D43-T | II2-VII7-D65 | T || 

8 D2 | T6-S-S6 | D7-T64-D7 | T-S6-T | VII7-D65 | T || 

9 D2 | T6-S | II2-D43-T | D6-VII7-D65 | T-S64 | T || 

10 T-D43 | T-T6 | D-T64 | D-D7 | T-S6 | T-VII7-D65 | T-S64 | T || 

 

11 VII7-D65 | T-S64 | T-T6 | S-S6 | D-D2 | T6-II7-D43 | T || 

12 T-S6 | T-D6-D65 | T-D-D7 | T-S6-T64 | D-D7 | T-VII7 | T || 

13 VII7 | T-T6-D64 | T-S6-T64 | S-T6-S | II7-D43-D65 | T || 

14 T-D65 | T-S64 | T-T6-T64 | D-D2 | T-S-S6 | T64-D-D2 | T6 || 

15 T6-D43-T | VII7-D65-T | T6-S-T6 | II7-D43-T | T64-D-D7 | T || 

 

5. Інтонувати подані нижче гармонічні послідовності (Таблиця “Гармонічні послідовності в 

мінорі”) в мінорних тональностях 0-5 знаків: 

а) знизу вверх 

б) зверху вниз 

в) один акорд вверх, другий — вниз  

г) один голос співати, а інші — грати на фортепіано 

д) ансамблем 

Таблиця “Гармонічні послідовності в мінорі” 

натуральний 1 t-s64 | t-d6 | t-t6 | s-d64 | t-d6 | t || 

2 t-s64 | t | s6-d6 | t-s6 | t64-s6 | t64-d | t6 || 

3 t-s64 | t-t46 | s6-d6 | t-s6 | d-t64 | d-t6 | t-d6 | t || 

4 t-s64 | t-s6 | d6-d | t64-d | d6-t | s-d6 | t || 

5 t-t6 | s- s6 | d-t64 | d-d64 | t6 | s-d64 | t6 || 

6 t-s6 | d6-t | t6-s | d-t64 | t-s64 | d64-t6 | t64-d | t || 

 

гармонічний 1 t-s64 | t-D6 | t-t6 | s-t6 | s-D64 | t6-s | t6 || 
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2 D6 | t-s6 | t | D-D65 | t-t6 | s | D64-D43 | t-s64 | t || 

3 D6-D65 | t-s64 | t-s6 | D-D6 | VII7-D65 | t || 

4 t-s64 | t | D6-VII7-D65 | t-VII7 | t-s6 | D-D7 | t || 

5 t-VII7 | t-t6 | s-D2 | t6 | II7-D43 | t-s6 | t || 

6 D-VII7-D65 | t-t6 | s-s6 | t64 | D-D2 | t6 | II7-D43 | t || 

 

мелодичний 1 t-S64 | t | D-D65 | t | S6-D6 | t-t6 | S-II7-D43 | t || 

2 t-S6 | t | S6-D65 | t | S6-D6-D65 | t | VII7-D65 | t || 

3 t | VII-D65 | t -t6 | S | II7-D43 | t-S6 | D6-VII7-D65 | t || 

4 t6-S | t6 | S-D2 | t6 | S-S6 | D7 | t-D2 | t6-S | t6 || 

5 D-D2 | t6-t64 | S6-S-S64 | VII7 | t | VII7-D65 | t || 

6 t-S64 | t-t6 | S-S6 | t64 | D-D2 | t6 | II7-D43 | t || 

 

6.Інтонувати подані нижче гармонічні послідовності, попередньо визначивши функції та 

обернення акордів:  

 за вертикаллю,  

 один голос співати, інші грати,  

 триголосно: 
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7. Інтонувати подані триголосні секвенції: 

 ансамблем, 

 співаючи один (кожний) з голосів голос, а інші граючи на фортепіано,  

 співаючи акорди по вертикалі. 
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8. Сольфеджувати наступні фрагменти, акомпануючи собі на фортепіано, здійснивши 

розшифровку акордів відносно їх функціональної належності 

1.Українська народна пісня «Ой під вишнею» 

                           C         G7       C           G7        C   C7    F          C/G  G7   C 

 
2.В.А.Моцарт. «Туга за весною» 

                                        C                                    G7              C 

 
                                 G7               C             G7            C    Am  D7  G    G7     

 
   C              F          Dm  C/G        G7 C        

 
3.М.Глінка. «Не щебечи, соловейку» 

                    Am                                     Dm     Fm     C                        A7       Dm 

 
         Am/E   E7       Am                           F         Dm      Am      Am/E   E7       Am 

 
4.Ю.Шевченко. «Сто див» 

                             C                       Am                   C                         Am 

 
                          Dm               G                   C                 Am               C   

 
                        B                   Dm               B                  G7             Dm 
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                        G7                 C                   C7                Fmaj              Fm 

 
                         Abm7  G      C7                  Fmaj7 E7    Am                F 

 
      C 

 
5.Українська народна пісня «Ой ти дівчино, з горіха зерня» 

                             Am                       Dm                      E7                        Am 

 
                                                 E7          Am       Dm                     B7 

 
                         E7        Am         Dm     G7          C        E7          Am        Dm 

 
                        E7          Am 

 
6.Німецька народна пісня «Ах, мій милий Августин» 

                                  Eb                             Bb7        Eb 

 
                               Bb7      Eb                                     Bb7       Eb 

 
                                            Bb7        Eb        Bb7       Eb          Bb7        Eb 

 
                                                         Bb7      Eb 

 
7.І.Карабиць. «Ніч пригод» 

                                 G            Am7       Hm7        Am7      C                 D 

 
                           C               D Em7 F7 B Bmaj7 Ebmaj7 B Bmaj7 Ebmaj7 G G6 

 
                            C9        G            C9         Eb                G 
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Завдання для слухового аналізу  
Визначати на слух:  

 розв'язання характерних інтревалів, 

 розв'зання Зб53 і Зм53 у гармонічних видах мажору і мінору, 

 прості гармонічні звороти із плавним голосоведінням,  

 розв'язання в тоніку головних септакордів ладу,  

 внутрішньофункціональний перехід увідного септакорду в обернення Д7. 

 

Творчі вправи.  

1. Завершити мелодії, використовуючи рух звуками акордів: 
1. 

2. 

3. 
2.Визначити, звуки яких акордів зустрічаються у даних мелодіях: 

 
2. 
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3. До даних нотних фрагментів підібрати фортепіанний супровід, використовуючи акорди 

тоніки, субдомінанти, домінанти і Д7: 

1. 

 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 



197 

7. 

8. 

4. Будувати акорди за даними басами і цифровками: 

5. Грати наступні гармонічні послідовності, визначити тональності та акорди: 



198 

6. Будувати акорди за даними басами і цифровками: 

7.Побудувати акордові звороти і послідовності в тональностях мажора і мінора 
з 1, 2, 3-ма знаками при ключі:  

1.T – D6 – T – T6 – S – T6 
2.T – S6/4 – T – D7 – Tн 
3.T – T6 – D – D6 – S – D7 – T;  
4.Т6 – Т – D – D6 – S – D7 – Т;  
5.T6 – S – T6 – D6/4 – T6;  
6.T – S6/4 – T – D6 – T;  
7.T – D7 – Tн  - S6 – T6/4 – D7 – Tн 

 До наступних гармонічних послідовностей створити мелодичну лінію, записати. 

Транспонувати в тональності з одним знаком різниці: 
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Орієнтовні диктанти за темою.  

1. 

2. 

3. 

 
 

4. 

5. 
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6.          Н.Паганіні. Каприс 

7.         Й.С.Бах. Маленька прелюдія 

8.         А.Гедіке. Танець 

 

9.      Л.Бетховен. Соната для фортепіано 

10.       П.Чайковський. Євгеній Онєгін 
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11.     Я.Степовий. Ой діброво, темний гаю 

12.       Р.Шуман. Альбом для юнацтва 
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Тема 4. Системи спорідненості тональностей. Хроматика. 
 

Ключові поняття: ступені спорідненості тональностей, діатонічна система, хроматична 

система, однойменні, паралельні, однотерцієві тональності, модуляція, співстаавлення, 

відхилення, політональність, ладова альтерація, хроматичні (альтеровані) інтервали, 

хроматична гама, альтеровані акорди, зменшений лад, збільшений лад, додекафонія.  
 

Теоретичні відомості: 
На основі спільних  звуків, інтервалів, акордів (тризвуків), тональності можуть мати 

більший або менший ступінь спорідненості. Взаємодія елементів різних тональностей, на основі 

яких виникає їх єдність, утворює системи спорідненості тональностей. 

Паралельні тональності. Мажорна і мінорна тональності, звукоряди натуральних видів і 

ключові знаки яких збігаються, є паралельними. Тоніки паралельних тональностей розташовані на 

відстані малої терції одна від одної (на м3 вниз від мажорної тональності знаходиться тоніка 

паралельної мінорної тональності, і навпаки). Паралельні тональності є найбільш спорідненими, 

внаслідок спільності звукоряду, інтервалів, акордів. Однак вони мають різні ладові функції та 

тоніки. На основі своєї споріденості, паралельні тональності можуть об'єднуватися у паралельно-

змінний лад: 

Нотний приклад 3.3. Українська народна пісня “Скину кужіль на полцю” 

 

Існує декілька рівнів (ступеней) спорідненості тональностей: діатонічна, діахроматична, 

хроматична, далека. 

Діатонічна спорідненість утворює перший ступінь спорідненості. До тональностей першого 

ступеню спорідненості відносять тональності, тризвуки яких можна побудувати на щаблях 

натурального і гармонічного різновиду даної тональності. Вони також є сусідніми за квінтовим 

рядом і відрізняються одна від одної на один ключовий знак в обидва боки (дієзів і бемолів). 

Такими чином, тональностями першого ступеню спорідненості до даної є шість тональностей: 

паралель вихідної тональності, тональність субдомінанти та її паралель, тональність домінанти та 

її паралель. Шоста тональність різниться для мажору і мінору: в мажорі це тональність мінорної 

субдомінанти, а в мінорі — тональність мажорної домінанти (див.схему 3.1). 

Схема 3.1. Тональності першого ступеню спорідненості для мажора і мінора 

Взаємодія тональностей першого ступеню спорідненості в академічній музиці XVIII-ХІХ 

століть і масовій музиці ХХ століття була великою рушійою силою розвитку і формоутворення. 

Нотний приклад 3.4. І.Дунаєвський. Канікули 
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Однойменні тональності. Мажорна і мінорна тональності, тоніки яких збігаються за 

висотою, мають однакову назву, є однойменними. Однойменна мінорна тональність відрізняється 

від мажорної трьома ключовими знаками у бік бемолів. Наприклад: в тональності F-dur 1 

ключовий бемоль, а в f-moll — 1+3=4 бемоля. 

Історично першим прикладом взаємодії однойменних тональностей є закінчення у XVIII 

столітті мінорного твору мажорним тризвуком.  

Нотний приклад 3.5. Й.С.Бах.Добре темперований клавір.Т1.  

Прелюдія до мінор, закінчення 

Взаємодія однойменних мажора і мінора призвела до проникнення в мажор тризвуків 

низьких щаблів (шостого, другого, третього, сьомого) а в мінор — відповідних тризвуків високих 

щаблів. Ці акорди вживаються поряд із діатонічними акордами у тих же функціональних умовах. 

За переважання однієї з тонік утворюється однойменний мажоро-мінор або міноро-мажор, і, 

загалом, мажоро-мінорна система спорідненості тональностей.  

Однотерцієві тональності — це мажорна і мінорна тональності, тонічні тризвуки яких 

мають спільний терцієвий тон:  

Різниця між однотерцієвими тональностями — 4 знаки у бік дієзів від мажора до мінора 

(наприклад: тональність До Мажор не має ключових знаків, тональність до-дієз мінор має чотири 

дієзи). Співставлення тонік однотерцієвих тональностей вживається композиторами ХХ століття. 

Для зручності запису однотерцієвих тризвуків і тональностей використовують енгармонізм. 

Однотерцієві тональності поклали основу формуванню тональностей хроматичного 

споріднення. 

Ступені спорідненості тональностей систематизовані в таблиці 3.10. 

Таблиця 3.10. 

Ступені спорідненості тональностей 

Сту-

пінь 

Вид спо-

рідненості 

Кіль-

кість  

Визначення Уточнення 
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тон-тей 

1 діатонічна 6 Тональності, тризвуки яких 

можуть бути побудовані на 

щаблях даної тональності 

Мажор: S+\\, D+\\,(t)+\\+s; 

Мінор: s+\\, d+\\, (t)+\\+D 

2 Діахрома- 

тична 

4 Тональності з різницею в два 

знаки, мають 2 спільні акорди 

з початковою тонікою 

(різниця в один знак) 

SS+\\, DD+\\ 

3 хроматичн

а 

8 Тональності, що мають один 

спільний акорд з початковою 

тональністю в гармонічному 

ладу початкової або кінцевої 

тональності. 

Тональності з різницею в 3, 

4, 5 знаків в обидва боки а 

також паралелі до 

тональностей з різницею в 3 

та 5 знаків у бік бемолів.  

4 Мажоро-

мінорна 

 

5 Тональності, які не мають 

спільних акордів в 

натуральному і гармонічному 

ладах 

Мажор і мінор тритонового 

співвідношення а також: 

Для мажору: мінор з 

різницею в + 4,5,6 знаків. 

Для мінору: мажор з 

різницею в + 6,7,8 знаків. 

 

В мажоро-мінорній системі активним засобом розвитку стала зміна тональностей на основі 

трьох типів тональних співвідношень — зіставлення, відхилення, модуляції. 

Зіставлення – поява нової тональності на межі побудов, без модуляційного переходу:  

Нотний приклад 3.6. Л.Бетховен. Соната №21, ч.І).  

Зіставлення вводиться найчастіше після тоніки попередньої тональності. При зіставленні 

паралельнх тональностей ключові знаки не змінюються, при зісталенні тональностей з різними 

ключовими знаками знаки попередньої тональності відміняються і виставляються нові ключові 

знаки. 

Відхилення – (прохідне, каденційне) – короткочасний перехід в нову тональність, після чого 

– повернення в попередню тональність або перехід в іншу. Засоби відхилення – нестійкі гармонії 

домінантової групи нової тональності (побічні домінанти). 

Нотний приклад 3.7. П.Чайковський.Симфонія №5, ч.2. 
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Модуляція – перехід в нову тональність із закріпленням нової тоніки. Показником 

модуляційного процесу є поява в мелодії та гармонії інтонаційних ходів, акордів, знаків альтерації, 

які належать новій тональності. Послідовність модуляцій складає тональнй план музичного твору. 

Нотний приклад 3.8. Р.Шуман.Лорелея 

Процес модулювання складається з чотирьох етапів: 

 Показ тональності (розвиток музичного твору в основній тональності) 

 Спільний акорд (або відхилення в тональність спільного акорду) – є в початковій і кінцевій 

тональності.  

 Модулюючий акорд – яскравий, нестійкий, дисонуючий, функціонально визначений в 

кінцевій тональності (дисонуючі акорди субдомінантової та домінантової функції нової 

тональності, подвійна домінанта). 

 Закріплення нової тональності (К-Д7-Т). 

Для модуляції важливими є спорідненість тональностей, які беруть участь у модуляційному 

процесі. Модуляція в тональності першого ступеню спорідненості сприймається як найбільш 

природна. 

Нотний приклад 3.9. В.А.Моцарт. Весілля Фігаро, д.ІІІ. 
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Якщо модуляція відбувається засобами мелодичного руху вона називається мелодичною. 

Така модуляція може не мати додаткових знаків альтерації. Вона усвідомлюється (відчувається) 

завдяки інтонаціям, характерним для нової тональності. Наявність модуляційних хроматизмів 

робить переконливішим рух до нової тональності.  

Якщо модуляція відбувається засобами гармонії вона називається гармонічною 

(функціональною). 

Види модуляцій:  

4. Поступова (багаторазова модуляція на один знак) 

5. Прискорена (через гармонічну субдомінанту мажору та гармонічну домінанту мінору) 

6. Раптова (через тризвуки низьких другого та шостого щаблів, через однойменну тоніку). 

7. Енгармонічна (через енгармонізм увідного та домінантового септакордів). 

Політональність. Класична багатоголосна музика переважно монотональна (усі голоси 

пишуться в одній тональності, зміна тональностей відбувається одночасно в усіх голосах). Різні 

тональності можуть взаємодіяти не лише горзонтально, але й верикально. У випадках, коли в 

музичному творі його окремі голоси або групи голосів звучать одночасно в різних тональностях, 

виникає політональність. 

Нотний приклад 3.10.В.А.Моцарт. Музичний жарт 

Хроматика. Півтонове підвищення і зниження щаблів ладу утворює нові шаблі, що не 

входять до семищаблевої діатоніки. Разом із діатонічними вони складають хроматичний звукоряд. 

Крім півтонової хроматики, існує мікрохроматика і цілотонова хроматика. 

Гама, звуки якої розташовані послідовно за півтонами вверх або вниз, називається 

хроматичною гамою. В межах октави вона складається з 12 звуків, не уворюючи самостійного 

ладу, будучи різновидом мажору або мінору. 

Правопис мажорної та мінорної хроматичної гам різний. Усі змінені щаблі записуються так, 

щоб відповідати ключовим знакам тональностей першого ступеню спорідненості до даної.  

У висхідній мажорній хроматичній гамі основні щаблі, відстань між якими складає тон, 

підвищуються, крім шостого, замість нього знижується сьомий. У низхідній мажорній гамі основні 

щаблі знижуються, за винятком п'ятого. Замість нього підвищується четвертий. 

Мінорна хроматична гама у висхідному і низхідному русі пишеться однаково: вона містить 

усі підвищені щаблі крім першого, замість нього знижується другий: 
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Правопис низхідної мінорної гами співпадає із правописом однойменної мажорної: 

В музичній практиці трапляються відхилення від правопису хроматичних гам. Це 

відбувається для наочності читання нот з аркуша. 

Мелодичні хроматизми однотональних мелодій є різновидами неакордових звуків і 

ускладнюють мелодичний рух яскравими зворотами. 

Нотний приклад.3.11. М.Глінка. “Руслан і Людмила”, д.ІІІ 

Різновидом хроматизму є альтерація (ладова альтерація) — підвищення або зниження 

нестійких щаблів ладу із метою загострення існуючих в ньому тяжінь. Альтерованими можуть 

бути лише нестійкі щаблі, розташовані від стійких на відстані тону. Таким чином, у мажорі другий 

щабель може бути підвищенний і знижений, четвертий підвищений, шостий знижений:  

У мінорі другий знижений, четвертий підвищенний і знижений, сьомий підвищенний: 

Альтеровані щаблі позначаюься відповідними знаками альтерації як верхнім індексом перед 

або після акорду, або математичними знаками “+” (дієз), “-” (бемоль). 

Ладова альтерація надає однозначності тяжінням нестійких щаблів у стійкі. Так, знижений 

другий щабель розв'язуєься тільки в перший, а підвищений четвертий - тільки в п'ятий. Таке 

розв'язання уворює виразну послідовність півтонових зрушень. 

Півтоновий рух від альтерованих щаблів до натуральних називається дезальтерацією. 

Найчастіше дезальтерується #IV щабель. 

Нотний приклад 3.12. Ф.Фліс, Я.Якубяк, Сольфеджіо 7 клас 
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Використання альтерованих щаблів без основних утворює звороти, характерні для 

натуральних ладів (лідійські кварти, дорійські сексти, фригійські секунди, міксолідійські септими 

тощо). 

За участі альтерованих щаблів утворюються альтеровані інтервали (хроматичні). Їх 

розв'язання відбувається за загостреним тяжінням. Серед них поширення набули зменшені терції, 

збільшені сексти, двічі збільшені прими, двічі зменшені октави, двічі збільшена кварта і двічі 

зменшена квінта, а також збільшена квінта, зменшена кварта, тритони, збільшена секунда та 

зменшена септима, які відрізняються від відповідних інтервалів гармонічних видів мажору та 

мінору місцеположенням і розв'язанням (див.таблицю 3.11): 

Таблиця 3.11 

Хроматичні інтервали 

Хроматичний інтервал щабель Інтервал 

розв'язання 

щабель 

мажор мінор мажор мінор 

зм3 VII #VII ч1 І І 

#ІІ ІІ ч1 ІІІ ІІІ 

#ІV #ІV ч1 V V 

зб6 bII bII ч8 І І 

ІV bІV ч8 ІІІ ІІІ 

bVI VI ч8 V V 

дв.зб1 bII bІV в3 І ІІІ 

дв.зм8 #ІІ #ІV м6 ІІІ V 

дв.зб4 bVI bІV в6 V ІІІ 

дв.зм.5 #ІІ #VII м3 ІІІ І 

зб4 І І ч5 І І 

bII bII ч5 І І 

зм5 #ІV #ІV ч4 V V 

V V ч4 V V 

зб2 І bІV в3 І ІІІ 

bII ІІІ в3 І ІІІ 

зм7 #ІІ V м6 ІІІ V 

ІІІ #ІV м6 ІІІ V 

зб5 V bІV в6 V ІІІ 

зм4 #ІІ І м3 ІІІ І 
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Акорди, до складу яких входять альтеровані інтервали назваються альтерованими. 

Альтеровані акорди є в субдомінантовій (bII7, bII6, ДД7, ДДVІІ7 з оберненнями) та домінантовій 

(Д7 та Д9 з альтерованою квінтою та VII7з альтерованою терцією) групі. Альтерованими можуть 

бути декілька щаблів одночасно, також може бути використана одночасна різноспрямована 

альтерація одного щабля, альтеровані щаблі можуть поєднуватися із замінними.  

При роз'вязанні альтерованих акордів в тонічний тризвук та його обернення враховуються 

напрямки тяжіння альтерованих щаблів.  

Деякі альтеровані акорди енгармонічні діатонічним акордам, передусім домінантсептакорду 

та його оберненням. Це явище часто використовується як засіб енгармонічних модуляцій і 

вивчається в курсі гармонії.  

Штучні звукоряди. 
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Помірне використання альтерації збагачує і зміцнює лад. Використання енгармонізму 

альтерованих акордів розхитує класико-романтичну мажоро-мінорну систему і призводить до 

утворення нових систем організації звуків — штучних звукорядів. Історично першими серед них 

стали збільшений (цілотонний) та зменшений звукоряди. 

Збільшений звукоряд є ангіметонним хроматичним гексахордом. Він складається з 6 щаблів 

в межах октави, тому під час запису один із щаблів пропускається, утворюючи інтервал зм3. 

Збільшений звукоряд не має єдиного правопису, однак враховує тональності першого ступеню 

спорідненості: 
 

 

На всіх щаблях цілотонового звукоряду утворюються збільшені тризвуки та їх обернення. 

Саме тому він називається збільшеним ладом. Цілотонний звукоряд може використовуватися в 

тональній музиці для створення казкових і фантастичних образів (Чорномор в опері “Руслан і 

Людмила” М.Глінки)  

Нотний приклад 3.12. М.Глінка. Руслан і Людмила. Увертюра 

 

або ставати основою мелодичного і гармонічного розвитку (у вигляді великого 

домінантового нонакорду із розшепленою квінтою, як в “Прометеї” О.Скрябіна). 

Зменшений звукоряд складається із витриманої послідовності тон-півтон або півтон-тон. 

Перша є більш поширеною. Він має 9 щаблів в межах октави, тому один із щаблів діатоніки 

записується двічі (як діатонічний і хроматичний). Зменшений звукоряд складається з двох 

мінорних звукорядів у тритоновому співвідношенні 

 

На всіх його щаблях утворюються зменшені тризвуки, саме тому він отримав назву 

зменшеного ладу. Цей лад часто застосовувався М.А.Римським-Корсаковим для втілення казкових 

і фантастичних образів, через що став відомим як “гама Римського-Корсакова”. 

Нотний приклад 3.13.М.А.Римський-Корсаков. Симфонічна поема “Садко”.  

Занурення Садко у морську пучину 
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Описані штучні звукоряди належать до симетричних ладів обмеженої транспозиції. У 

темперованому строї існує два відмінні один від одного цілотонні звукоряди і три зменшених 

звукоряди. Усі решта є їхніми варантами. 

 

В ХХ столітті найпоширенішим штучним звукорядом стала серія — мелодична побудова з 3-

12 звуків, що розташовані в певній послідовності і не повторюються в її межах. Серія створюється 

композитором спеціально для кожного твору. 

Нотний приклад 3.14.А.Берг. Скрипковий концерт 
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Подальший розвиток музичної тканини базується на повторенні серії в різних варіантах: 

ракоход (зворотній порядок слідування звуків серії, горизонтальне обернення серії), інверсія 

(заміна інтервалів між звуками серії на рівнозначні у протилежному напрямку від вісі обернення, 

вертикальне обернення серії), ракоход інверсії (поєднання двох прийомів). 

Початковий варіант серії 

Ракоход 

Інверсія 

Ракоход інверсії 

 

У серійній музиці відсутні ладо-тональні зв'язки. Серія може використовуватися в 

музичному творі як епізодично, так і тотально. 

Темперована система дозволяє транспонувати (переносити) музику в різні тональності.  

Транспонування здійснюється такими засобами:  

а) на один й той самий інтервал,  

б) через зміну ключових знаків (на хроматичній півтон),  

в) через зміну ключів, 

г) цифруванням. 

 

Контрольні запитання. 
 Які тональності назваються спорідненими? неспорідненими? 

 Які тональності утворюють перший (діатонічний) ступінь спорідненості? 

 Чи ускладнюється лад співставленням тональностей? 

 Чим відрізняється однойменний мажоро-мінор від міноро-мажору? 

 Чим відрізняється паралельний мажоро-мінор від однойменного? 

 Як співвідносяться квінти однотерцієвих тризвуків? 

 Коли виникає політональність? 
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 Що таке модуляційний знак альтерації, можулюючий інтервал, модулюючий акорд? 

 В чому полягає різниця між модуляцією, відхиленням, півставленням?  

 Які тональності утворюють другий (діахроматичний) ступінь спорідненості? 

 Які тональності утворюють третій (хроматичний) ступінь спорідненості? 

 Що таке хроматизм? 

 Що таке хроматична гама? 

 Що таке ладова альтерація? 

 Що таке дезальтерація? 

 Які інтервали належать до альтерованих? 

 Які акорди називаються альтерованими? 

 Скільки щаблів має цілотоновий звукоряд? Чому він називається збільшеним ладом? 

 Скільки щаблів має гама Римського-Корсакова? Чому вона називається зменшеним ладом? 

 Які нові системи організації звуків виникли в музиці ХХ століття? 

 Що таке додекафонія? 

 Яка музика називається атональною? 

 Що таке серія? Як виникають її варіанти? 

 Що таке транспонування? 

 Які є способи транспонування? 

  

Практичні завдання 
1.Побудувати: 

а) збільшений лад від звуків аs; g,  

б) зменшений лад від звуків d, es.  

2. Побудувати: 

а) від нот  е, а, с вгору та вниз зм3, зб6, 2зб1, 2зм8, розв'яжіть їх в мажорі та мінорі в усіх 

можливих тональностях 

б) хроматичні інтервали в тональності а-moll 

3. Побудувати: 

а) мажорну хроматичну гаму вверх і вниз від звуків: е, а, с. 

б) мінорну хроматичну гаму вверх і вниз від звуків: d,f,g. 

4. Напишіть тональності першого ступеню спорідненості до D, d, e, E, b 

5.Написати однотерцієві тризвуки до поданих: 

 

6.Напишіть літерні позначення тональностей, однотерцієвих до поданих: As, h, C, dis, Ges. 

7.Напишіть літерні позначення тональностей, паралельних до поданих: As, h, C, dis, Ges. 

8.Напишіть літерні позначення тональностей, однойменних до поданих: As, h, C, dis, Ges. 

9.Напишіть тональності другого ступеню спорідненості до D, d, e, E, b. 

10.Виконайте ракохід наступних мелодичних фрагментів: 

1.Українська народна пісня 

2. Л.Бетховен. Симфонія №6. 
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3.Г.Гендель. Алеманда 

4.Тірольська народна пісня 

5.Казахська народна пісня 

 

11. Грати модулюючі секвенції: 

а) за великими секундами вверх 

б) за великии терціями вверх 

в) за чистими квартами вниз 
 

  

  

 

Завдання для самостійної роботи 
1.Побудувати: 

а) збільшений лад від звуків cis; b,  

б) зменшений лад від звуків f, ges.  

2. Побудувати: 

а) від нот  d, f, h вгору та вниз зм3, зб6, 2зб1, 2зм8, розв'яжіть їх в мажорі та мінорі в усіх 

можливих тональностях 

б) хроматичні інтервали в тональності F-dur 

3. Побудувати: 

а) мажорну хроматичну гаму вверх і вниз від звуку: g, аs, сis. 

б) мінорну хроматичну гаму вверх і вниз від звуку: b, fis, e. 

4. Напишіть тональності першого ступеню спорідненості до Des, dis, es, E, B 

5.Написати однотерцієві тризвуки до поданих: 

6.Напишіть літерні позначення тональностей, однотерцієвих до поданих: A, H, c, Es, gis. 

7.Напишіть літерні позначення тональностей, паралельних до поданих: Es, b, Cis, Des, as. 

8.Напишіть літерні позначення тональностей, однойменних до поданих: Fis, h, Cis, dis, Ges. 
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9.Напишіть тональності другого ступеню спорідненості до Des, Es, e, Fis, as. 

10.Виконайте ракохід наступних мелодичних фрагментів: 

1.Чеська народна пісня 

2.Ф.Шуберт. Куди? 

3. Р.Шуман. Веселий селянин 

4. Польська народна пісня 

5.П.Чайковський. Вальс 

11. Грати модулюючі секвенції: 

 

а) за великими секундами вверх 

б) за великии терціями вверх 

в) за чистими квартами вниз 
 

 
 

 
 

 

Тести для перевірки теоретичних знань 
1.Альтерація – це:  

А) ладове тяжіння нестійких щаблів у стійкі 

Б) загострення цілотонних тяжінь нестійких щаблів 

В) хроматичне змінення стійких щаблів ладу  

2.У хроматичній гамі в мінорі не змінюються і вгору і вниз такі щаблі:   

А) III і VI Б) II і V В) I і III  Г) I і V  

3.Які типи тональних співвідношень ви знаєте ?  

А) відхилення Б) мелодія  В) зіставлення  

4.Короткочасний перехід у нову тональність називається?  

А) модуляція Б) зіставлення В) відхилення  

5.Перехід у нову тональність та закріплення у ній називається ?  
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А) відхилення Б) секвенція В) модуляція  

6.Назвіть тональності 1 рівня спорідненості для мажору: 

А) тональність, паралельна Т, тональність Д  та її паралельна 

Б)  тональність S ст. та її паралельна, тональність  мінорної  S  

В) тональність VІІ ст. та її паралельна, тональності ДД та SS. 

7.Поява нової тональності на межі двох музичних побудов після цезури називається?  

А) відхилення Б) модуляція В) зіставлення  

8.Паралельний мажор до cis:  

А)  a Б) Es В) E  

9.Визначте паралельні тональності:  

А) F - f Б) As - f  В) A - E  

10.Інтервал між однотерцієвими тональностями:  

А) в3 Б) м3 В) м2 Г) в2 Д) зб1  

11.Альтеруються щаблі:  

А) I – IV Б) II – IV В) II – III Г) IV – VII Д) III – VII  

12.Однотерцієві тональності відрізняються на:  

А) 1 знак Б) 2 знака В) 3 знака Г) 4 знаки Д) 5 знаків  

13.Тональності другого ступеню спорідненості 

А) C – D Б) B – C В) c – d Г) c – g Д) cis – Cis  

14.Ракоход, інверсія, ракоход інверсії — це::  

А) засоби транспозиції Б) засоби роботи із серією В) засоби модуляції Г) засоби скорочення 

нотного запису Д) різновиди мелізмів  

15.Паралельні тональності:  

А) C – c Б) F – fis В) b – Des Г) A – f Д) Cis – des  

16.Однойменні тональності відрізняються на  

А) 1 знак Б) 2 знака В) 3 знака Г) 4 знаки Д) 0 знаків  

17.Тоніки паралельних тональностей відстоять на  

А) м2 Б) б3 В) ув2 Г) м3 Д) 4  

18.Кількість зм3 в хроматичній гамі  

А) 1 Б) 2 В) 3 Г) 4 Д) 5 

19.Транспозиція – це:  

А) подовження Б) перенесення В) прискорення Г) підвищення Д) зниження  

20.Визначити паралельну тональність до d-moll:  

А) A - dur Б) B - dur В) F - dur Г) f - moll Д) Fis - dur  

21.Визначити однойменну тональність fis moll:  

А) f moll Б) F dur В) Fis dur Г) fis moll Д) A dur  

22.Ангемітонний звукоряд: 

А) з півтонами Б) без півтонів В) за тонами Г) за півтонами Д) тон-півтон  

23.Гемітонний звукоряд:  

А) з півтонами Б) без півтонів В) за тонами Г) за півтонами Д) тон-півтон  

24.Гама Римського-Корсакова: 

А) збільшена Б) зменшена В) цілотонна Г) гармонійна Д) хроматична 

25.Звукоряд т-п-т-п-т-п-т-п:  

А) гама Римського-Корсакого Б) гама Глінки В) гама Шостаковича Г) гама Рахманінова Д) гама 

Прокоф'єва  

26.Паралельні тональності:  

А) Gis – eis Б) gis – Gis В) Gis – e Г) gis – e Д) Gis – E  
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27.Однотерцієві тональності:  

А) C – Cis Б) cis – C В) c – C Г) c – cis Д) cis – Cis 

28.У хроматичній мажорній гамі не змінюються:  

А) вгору I – V Б) вгору II – V В) вгору III – VI Г) вгору IV – VII Д) вгору I – III 

29.Однотерцієва тональність до F dur:  

А) fis moll Б) Fis dur В) f moll Г) F dur Д) A dur  

30.Продовжити ладову альтерацію:  

А) у мажорі: II щабель понижений і підвищений,  ;  IV ;  VІ;  

Б) у мінорі: II понижений, IV;  VII;  
 

Творчі вправи 
Створити: 

1. Інверсію (приймаючи за вісь обернення другий щабель в мажорі та четвертий в 

мінорі), ракоход та ракоход інверсії наступних музичних уривків: 

1.Українська народна пісня 

2.Угорська народна пісня 

3.Моравська народна пісня 

4.Шотландська народна пісня 

5.Польська народна пісня 

 

2.Грати секвенцію: Т53-Т7-VI65-S43-II2-(VII7) як низхідну діатонічну в тональності До 

мажор. Створити до неї мелодію, Записати. Транспонувати пильмово і усно усіма 4 способами в 

тональності 1 і 2 ступеню спорідненості. 

3.Завершити подані нижче мелодичні фрагменти, використовуючи модуляцію-перехід 

(зразок — в розділі “Інтонаційні та метроритмічні вправи”, №1-2), добрати гармонічний супровід: 

а) 
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б) 

 

4.Завершити мелодію, використавши відхилення: 

 

Інтонаційні вправи  
1. Працювати за таблицею “Мажор з альтерацією” в тональностях 0-5 знаків: 

1.I 2.↑#IV 3.↓VII 4.↑bVI 5.↓#II 6.↑VII 7.↓III 8.↑bII 9.↓V 10.↓VII 

11.↓bII 12.↑I 13.↓#II 14.↑VII 15.↓#IV 16.↑VII 17.↓I 18.↑#II 19.↑bVI 20.↓II 

21.↑bII 22.↑V 23.↓VII 24.↑IV 25.↓bII 26.↑VI 27.↓II 28.↑I 29.↓#II 30.↑bVI 

31.↑V 32.↓VI 33.↑#IV 34.↓bII 35.↑IV 36.↓I 37.↑#IV 38.↓VI 39.↑#IV 40.↑I 

41.↑VII 42.↓bII 43.↑I 44.↓#II 45.↑V 46.↑bII 47.↓bVI 48.↓II 49.↑VII 50.↓#IV 

51.↓bVI 52.↑#IV 53.↑VII 54.↓III 55.↑bVI 56.↓III 57.↑bII 58.↓V 59.↑I 60.↓#II 

61.↑#IV 62.↑VII 63.↓bII 64.↑V 65.↓I 66.↑bVI 67.↑#II 68.↑VII 69.↓#IV 70.↑І 

 

2.Працювати за таблицею “Мінор з альтерацією” в тональностях 0-5 знаків: 

 

1.I 2.↑#VII 3.↓bII 4.↑V 5.↑III 6.↓VI 7.↓bIV 8.↑#VII 9.↓I 10.↑V 

11.↑VI 12.↓III 13.↑II 14.↓bIV 15.↑#VII 16.↓I 17.↑#IV 18.↑bII 19.↓V 20.↓#VII 

21.↓bII 22.↓#VII 23.↑III 24.↑#VI 25.↓II 26.↑#VII 27.↓bIV 28.↓III 29.↑bII 30.↓V 

31.↑#VII 32.↓II 33.↑#VI 34.↓I 35.↑#IV 36.↓#VII 37.↑III 38.↑#VI 39.↓II 40.↑#IV 

41.↓I 42.↑#VI 43.↓bIV 44.↑#VII 45.↓III 46.↑bII 47.↓V 48.↓bIV 49.↑#VII 50.↓II 

51.↑II 52.↑#VII 53.↓I 54.↑V 55.↓#VII 56.↑III 57.↑#VII 58.↓bII 59.↑VI 60.↑#VII 

61.↓bII 62.↑#VI 63.↓IV 64.↑VII 65.↑bII 66.↓V 67.↓II 68.↑#IV 69.↓#VII 70.↑І 

 

3.Виконати наступні інтонаційні вправи на модуляцію в тональності першого ступеню 

спорідненості. Транспонувати в тональності з двома знаками різниці. 

а)З мажора в тональності першого ступеню спорідненості. 
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б)З мінору в тональності першого ступеню спорідненості. 

 

 

4.Виконати наступні уривки із модуляцією в тональності першого ступеню спорідненості. 

Транспонувати в тональності з двома знаками різниці. 

1.Й.Брамс. Ранок 

2.Ф.Шуберт. Біля річки 

3.Ф.Мендельсон. Конвалія 
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4.Р.Шуман. Травнева пісня 

5.Виконати наступні уривки із відхиленнями в тональності першого ступеню спорідненості. 

Транспонувати в тональності з двома знаками різниці. 

1.Р.Шуман. Вечірня зірка. 

2.Е.Гріг. Весна 

3.Я.Степовий. Прощай, світе 

4. П.Чайковський. Євгеній Онєгін, д.1. 

4. Виконати наступні інтонаційні уривки із зіставленнями. Транспонувати в тональності з 

двома знаками різниці. 
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1.Ф.Шуберт.Розгніваний бард 

2.Р.Шуман. Я вдома лишаюсь 

3.К.Стеценко.Покинь, мій синочок, ридати 

 

 

Завдання для слухового аналізу. 
1.Вправлятися у визначенні на слух висхідної та низхідної хроматичної гами, цілотонної 

гами та гами Римського-Корсакова  

2.Вправлятися у визначенні на слух хроматичних інтервалів з розв'язанням на щаблях 

мажору і мінору 

 

Орієнтовні завдання для контрольної роботи.  
1. Напишіть тональності першого ступеню спорідненості до:  

▪ A dur, f moll, Des dur, h moll, cis moll,  

 G dur, As dur, d moll, e moll, B dur,  

 fis moll, Es dur, b moll, c moll, D dur,  

 E dur, H dur, gis moll, F dur, g moll,  

2. У кожної тональності завдання 1 побудуйте: хроматичну гаму, усі хроматичні інтервали із 

розв'язанням,  

3.До кожної тональності завдання 1. вкажіть паралельну, однотерцієву та однойменну, 

побудуйте їх хроматичні гами вверх і вниз та хроматичні інтервали  із розв'язанням. 

4.До кожної тональності завдання 1. вкажіть тональності другого ступеню спорідненості, 

побудуйте їх хроматичні гами вверх і вниз та хроматичні інтервали  із розв'язанням. 

5.До кожної тональності завдання 1. вкажіть тональності третього ступеню спорідненості, 

побудуйте їх хроматичні гами вверх і вниз та хроматичні інтервали із розв'язанням. 

6.Від наступних звуків побудуйте збільшений та зменшений лади: 
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 a, f, des, h, cis,  

 g, as, d, e, b,  

 fis, es, b, c,d ,  

 e, h, gis, f, g,  

7. Транспонувати наступні уривки: на 1/2 тона, 1 тон, 1,5 тона, 2 тона: 

1.Л.Бетховен 

2.В.А.Моцарт. Соната для скрипки 

3.Українська народна пісня 

 

4.М.Глінка. Я пам'ятаю мить чудову 

5.А.Глазунов. Фуга для фортепіано ор.101 

8. Транспонувати наступні теми фуг Й.С.Баха в енгармонічно рівні тональності: 

1.Й.С.Бах “Добре темперований клавір”, т.ІІ, №3 

2.Й.С.Бах “Добре темперований клавір”, т.ІІ, №23 

3.Й.С.Бах “Добре темперований клавір”, т.ІІ, №22 

4.Й.С.Бах “Добре темперований клавір”, т.ІІ, №13 

 

9. Транспонувати наступні багатоголосні уривки: на 2,5т., 3 т., 3,5 т., 4 т.: 

1.В.А.Моцарт. Соната для фортепіано 
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2.Р.Шуман. Вечірня зірка 

10.Визначити на який інтервал здійснена транспозиція в наступному уривку, визначити 

тональності отриманих уривків: 

М.Глінка. Опера “Життя за царя” 

умова: 

 

транспозиція: 

 

Орієнтовні диктанти за темою.  
Модуляція в тональності першого ступеню спорідненості. 

1. 

2. 
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3. 

4. 

5. 

 

6. 
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Відхилення в тональності першого ступеню спорідненості.  

1. 

2. 

3. 

4. 
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Зіставлення.  

1. 

2. 

3. 
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РОЗДІЛ 4. МУЗИЧНИЙ СИНТАКСИС 
План 

 

 Тема 1. Мелодія. Період 

 Тема 2. Мелізми. 

 Тема 3. Музичний склад, фактура. 

 Тема 4. Стиль і жанр в музиці 

 

Тема.1. Мелодія. Період. 
 

Ключові поняття: звуковисотна лінія, період, речення, фраза, мотив, секвенція, 

кульмінація, масштабно-тематичні структури 

 

Теоретичні відомості. 

Музичний синтаксис — це сукупність різних за масштбами музичних побудов, розділів, 

частин, що пов'язані між собою образним змістом і логікою музичного розвитку.  

Важливим синтаксичним (і тематичним) поняттям є мотив – найменша музично-тематичнаа 

побудова, що містить, як правило, одну сильну долю. Основними елементами, що характеризують 

мотив, поряд з ладом, тембром і т. д., є ритмічний і мелодійний малюнок. 

Основні опозиції в області синтаксису: 

• злитість і роздільність; 

• симетрія проста і дзеркальна; 

• повторна та неповторна будова. 

Музичний синтксис виявляється насамперед у мелодії, яка складається з мотивів, фраз, 

речень. За визначенням М. Тіца: „Мелодія – це послідовність взаємозв’язаних і 

взаємозумовлюючих звуків, що складають образно-смислову єдність”, або  

Мелодія також може бути визначена як одноголосно виражена музична думка, цілісне 

явище, єдність музично-висотних співвідношень, ладу, ритму, динаміки, тембру.  

Мелодія - основа музики, вона - думка в музиці, емоційно забарвлена, (тоді як гармонія - 

фарба і динаміка, ритм - стихія і «нерв»).  

Основа мелодії - спів, виразне інтонування, отже її виразність багато в чому пов'язана з 

виразністю мовних інтонацій. Але - інтонація в мові довільна, залежить від багатьох чинників: 

темпераменту мовця, національних традицій, ситуації. Інтонація ж в музиці визначається 

композитором і зафіксована в нотах (хоча деякі корективи вносить і виконавець).  

Мелодія, створена з урахуванням особливостей людського голосу (невеликий діапазон, 

зручний регістр, мелодичні поспівки короткого дихання), є вокальною. Їй протилежна 

інструментальна мелодія з широким діапазоном, тривалим розвитком, складними стрибками, 

пасажами, необмеженими ритмами, темпами, регістрами. 

Важливі компоненти мелодії:  

 мотив - зворот, що містить одну сильну частку,  

 інтонація - найдрібніша мелодійна побудова, їй притаманна «якість осмисленої вимови» 

(В.Бобровський), а за Асаф'євим: «музика - мистецтво інтонованого сенсу»;  

 тема - музична думка, достатньо оформлена, індивідуалізована, що стає основою розвитку; 

 «інтонаційне зерно» - зворот, з якого розвивається тема - може бути інтонацією, мотивом, 

фразою. 

I. Найчастіше в мелодії яскраво відчутна жанрова приналежність: 

1) розспівні теми (точніше - пісенні, романсові). Це - сфера лірики, в них часто присутні 
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національні риси. Наприклад: для німецько-австрійської пісні характерний рух акордовими 

звуками (Ф.Шуберт «Куди»), для норвезької - так званий «григівський» зворот: I - VII# - V. (Е.Гріг 

«Пісня Сольвейг»). Часто в пісенних темах присутні риси конкретних пісенних жанрів: плачу 

(С.Рахманінов «Полюбила я»), танцю ( «Камаринськая» М.Глінки і П.Чайковського з «Дитячого 

альбому», думи (М.Лисенко «Думка-шумка») , серенади (Л.Бетховен «До Елізи» друга тема), елегії 

(там само - перша тема). Теми романсів більш складні, вишукані, часто ускладнені хроматизмами, 

тоді як пісенні зазвичай діатонічні. Але межа між піснею і романсом рухлива, у багатьох темах є 

риси і того й іншого жанру. 

2) Танцювальні теми інтонаційно також достатньо прості, від пісенних їх відрізняє 

регулярність руху, рухливий темп (за винятком старовинних танців) і характерний для кожного 

танцю «формульний» акомпанемент (ознаки таких тем виявляються в особливостях ритму і 

фактури, ніж в мелодичному русі). Кожен танець має свій характерний розмір (переважає 

тридольність).  

▪ Нерідкі в музиці і теми-фанфари. Сфера образності тут залежить від контексту 

(динаміка, спрямованість руху вгору або вниз) - від грізних «тем року» (фанфара з IV симфонії 

П.Чайковського, головні теми в III і V симфоніях Л.Бетховена) до пасторальних «закликів» і 

сопілкових награвань (II частина II концерту С.Рахманінова). У другому випадку дуже часто 

звукоряд теми — пентатоніка (С.Рахманінов «Бузок», Е.Гріг «Ранок») або так звані «золоті ходи 

валторни» (В.Моцарт соната №18 B-dur II частина). У багатьох темах віденських класиків 

зіставлення героїчного і ліричного начал виявлено через контраст фанфарного і поступового руху 

(головні партії сонат В.Моцарта №7 C-dur, №14 c-moll, симфонії №41 C-dur; сонати Л.Бетховена 

№5 c-moll і т.д.) 

4) Часто зустрічаються речитативні теми (монологи або діалоги). Характер їх теж різний - 

скорботний (Ф.Шопен Ноктюрн №13 c-moll, мазурка №13 a-moll), піднесено-напружений 

(Л.Бетховен Соната №17, реприза I частини). Такі теми мають вільну ритміку, вони насичені 

мовними інтонаціями. 

5) Іноді зустрічаються «звукозображувальні» теми (зазвичай спів птахів) (Л.Бетховен 

Пасторальна симфонія II частина, П.Чайковський «Жайворонок», М.Римський-Корсаков 

«Снігуронька» пролог). 

II. Важлива в мелодії її ладова приналежність: Діатонічні теми м'якші, спокійніші, 

хроматика вносить напругу; для напружено-ліричних тем характерні затримання («Тристан-акорд» 

у Вагнера, теми П.Чайковського («Пікова дама» IV картина, Фінал VI симфонії). 

Ладова та інтервальна характеристики мелодії мають певне значення для формотворення, 

зокрема: 

часте звучання тоніки надає мелодії ладову визначеність; 

уникання каденційних мелодичних формул подовжує думку; 

мелодичне напруження посилюється завдяки використанню нестійких звуків та інтервалів; 

для виразності мелодії велике значення має приховане голосоведення. 

III. Важливий і напрямок руху мелодії: висхідний рух зазвичай пов'язаний з наростанням 

напруги, низхідний - зі спадом (наприклад, спади до кінця фраз). Багато залежить від контексту: у 

високому регістрі рух вгору сприймається як «таяття» (звуки стають все більш легкими, «летять», 

«розчиняються»); в низькому (навіть відносно низькому) регістрі звуки стають більш «вагомими», 

грізними - такі теми часто стають «темами року» (Ф.Шопен Соната b-moll. розробка, 

П.Чайковський VI симфонія - розробка I частини і фінал). Найчастіше мелодії «хвилеподібні» - в 

них чергується висхідний і спадний рух. 

Свою виразність має і рух мелодії на місці (зазвичай супроводжується перегармонізацією): в 

повільному темпі це характерний початок траурних маршів (Ф.Шопен Соната b-moll III частина, 
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Л.Бетховен Marce funebre з сонати №12, П.Чайковський «Похорон ляльки»); в швидкому темпі це 

може бути схвильована мова, буфонна скоромовка, «затор» перед «проривом» стрімкого 

висхідного або спадного руху (Л.Бетховен зона перелому в I частини сонати №8). 

Подібно сприймаються і так звані «мелодії замкнутого кола» («тема хреста», Й.С.Бах, ДТК 

том I фуга №4 cis-moll, Л.Бетховен Largo mesto із сонати № 7, Ф.Шуберт «Двійник»). 

«Закон мелодійного опору»: тема (особливо висхідна) сприймається більш напружено і 

драматично якщо їй «перешкоджають» ходи в протилежному напрямку. (П.Чайковський, тема 

кохання з «Пікової дами»). Якщо мелодія «злітає» вгору «безперешкодно» - це додає їй блиск, 

запал, стрімкість (Ф.Шопен Мазурка №5 B-dur) 

Найчастіше в мелодії чергується плавний рух і стрибки, діє так званий «закон стрибка і 

заповнення» або “закон мелодичної противаги”: за стрибком відбувається його заповнення 

плавним рухом в протилежному напрямку, за плавним рухом - «охоплення» його діапазону 

стрибком (А.Рубінштейн «Мелодія», М.Глінка «Венеціанська ніч», Ф.Шопен Мазурка №5 B -dur 

тощо). Порушення цього закону можна знайти лише в деяких темах композиторів XX століття 

(Прокоф'єв). 

Висотні характеристики – це використані в мелодиці інтервали. Аналіз ладу є суттєвим з 

точки зору різного ладового напруження конкретних звуків та інтервалів. 

Виразні можливості стрибків: 

а) висхідна кварта (від V до I) активна фанфарна інтонація, характерна для початку маршів і 

гімнів, однак багато що залежить від контексту. Наприклад, у Л.Бетховена такі ходи характерні і 

для ліричних тем (Симфонія №5, II частина, Соната № 12, тема варіацій). У мазурці Ф.Шопена 

№47 a-moll помірний темп, тихе звучання, прозора фактура пом'якшує цей хід, надає йому 

ліричний характер; 

б) квінтовий хід (I - V) створює відчуття простору (М.Глінка увертюра до «Життя за царя», 

О.Бородін «Князь Ігор» хор поселян, М.Мусоргський Пролог до « ориса Годунова»), джерела 

(Л.Бетховен початок IX симфонії, Р.Вагнер Вступ до «Золота Рейну»); 

в) секстові ходи від V до III характерні для ліричних. романсових тем: в мінорі це 

найчастіше елегії (М.Глінка «Не спокушай»), в мажорі характер світлий, яскравий (Ф.Шопен 

Ноктюрн №2 Es-dur, прелюдія №7 A-dur, О.Варламов “Червоний сарафан”, Л.Бекман “У лісі, лісі 

темному”, Дж.Пьерпонт “Jingle Bells”); 

г) терцієві ходи (від III до I) підкреслюють лад, створюють світлий, «мажорний» характер 

(Ф.Шопен Прелюдія №15 Des-dur) або скорботний «мінорний» (П.Чайковський «Знову як колись 

один»); 

д) ходи за характерними інтервалами (зм7, зм4, зм5) передають напружений роздум, часто з 

трагічним відтінком. Притаманні музиці Й.С.Баха (фуги №4 cis-moll, №16 g-moll з I тому ДТК) і 

Д.Шостаковича (симфонії), зустрічаються також у Л.Бетховена (Соната №7, II частина).  

IV. Мелодична хвиля. Рух і розвиток у музиці завжди відбувається хвилеподібно, причому 

хвилі бувають різної довжини і сили - від малих хвиль-фраз (П.Чайковський «Солодка мрія») до 

величезних хвиль в розробках. Кожна хвиля складається з підйому, кульмінації і спаду. 

Кульмінаційні «точки» хвиль утворюють лінію руху до головної (в сонатного алегро - до 

генеральної) кульмінації твору. Зазвичай підйом довше спаду і займає приблизно 2/3 теми (на 

підйомі легше утримати увагу слухачів). У цих випадках кульмінація потрапляє в так звану «точку 

золотого перетину» (ця пропорція прийшла з архітектури). Для теми з восьми тактів це шостий 

такт, для теми з 16 тактів - одинадцятий). Такі теми пропорційні, врівноважені. 

Для кульмінації типові не тільки високий регістр мелодії, але й значна сила звучання, 

насиченість фактури. Музична практика сформувала найрізноманітніші типи кульмінацій. 

Найпоширеніші серед них — головна (центральна, генеральна), та місцева. Кульмінація може бути 
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поступово підготовлена і раптово введена. Після кульмінації може бути поступовий або раптовий 

спад. Існує також явище (прийом) перевищення кульмінації (дві кульмінації (друга з яких трохи 

перевищує першу) одна за одною на невеликій відстані, між ними різкий спад). 

Кульмінація може бути зміщена з точки золотого перетину: 

а) до кінця - в цьому випадку продовжується напруга, що характерно для  напружено 

ліричних (Ф.Шопен Мазурка №13 a-moll) або гостро драматичних (Л.Бетховен Соната №5, побічна 

партія) тем. Короткий спад, що настає після кульмінації  сприймається як «зрив». Різновидом 

кульмінації наприкінці є «вершина - горизонт» коли тема закінчується високим довгим звуком, 

мов би йде за горизонт). Найчастіше це застосовується щодо тем: а) легких, позбавлених 

драматизму, характерних для фіналів у віденських класиків (В.Моцарт Соната №7 C-dur, фінал, 

Л.Бетховен Фінали сонат №4, 11); б) напружено-ліричних (Ф.Ліст Ноктюрн, Соната h-moll друга 

побічна тема, П.Чайковський «Осіння пісня»); 

б) до початку - утворюються так звані «звернені» хвилі, які починаються з «вершини - 

джерела» (термін Л.Мазеля) - перший високий звук стає джерелом мелодії (П.Чайковський, 

“Лебедине озеро”).  

Поняття кульмінації застосовується не лише для мелодії, а й для організації музичної форми 

на різних рівнях. 

Коли структурно оформлена мелодія стає основою подальшого розвитку, її називають 

темою. 

Мелодия має певну структуру. Вона може бути цілісною, а може ділитися на окремі 

побудови. Межа між побудовами називається цезурою. На наявність цезури вказують паузи, 

зупинки на довгих тривалостях, повторення побудов. 

Основними структурними елементами мелодії є мотив, фраза, речення, період. 

Період — найпростіша, відносно завершена форма викладу музичної думки. Класичний 

гомофонний період триває 8 тактів, складається з 2 речень по 4 такти, які роз'єднані цезурою і 

мають структуру “питання — відповідь”. Речення можуть бути неподільними, або складатися з 2 

фраз (по 2 такти). Мотиви — найменші побудови з однією сильною долею у своїй структурі.  

Періоди можуть бути: 

 за критерієм повторності: повторними (аа1) і неповторними (ab)  

 за внутрішньою структурою: квадратним, неквадратним, розширеним (квадратність 

порушується секвенціями, варійованими повторами, перерваними каденціями) 

 за кількістю речень: неподільний, з двох речень, з трьох речень (аав, авв, авс) 

 за особливостями тонального розвитку: однотональний, модулюючий 

 за місцем в формі: самостійною п'есою, частиною складнішої форми.. 

Кожне речення періоду завершується каденцією (кадансом). 

За місцем в періоді каденції розділяються на серединні (кінець першого речення) і заключні 

(кінець другого речення) 

З гармонічної точки зору всі каденції розділяються на дві основні функціональні групи: 

1) каденції, що закінчуються стійким акордом, - Т 

2) каденції, що закончуються нестійкою гармонією, - D або S.  

Стійкі каденції у свою чергу мають три наступні різновиди:  

1) автентичні (гармонічні звороти D-Т в кінці речення або періоду),  

2) плагальні (гармонічні звороти S-Т в кінці речення або періоду), 

3) повні (гармонічні звороти з акордами обох нестійких функцій в кінці речення або періоду, а 

саме S-D-Т).  

Каденції, що закінчуються акордами нестійких функцій (D або S), називаються половинними 

і можуть бути розділений ще на наступні дві групи:  
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1) половинні автентичні, що закінчують перше речення домінанттовою гармонією;  

2) половинні, плагальні, закінчуючі перше речення субдомінантовою гармонією: 

Автентичні каденції для завершення періоду є переважаючими в музиці цілого ряду епох і 

стилів. Плагальні каденції в кінці періоду спочатку з'явилися в практиці як додаткові, що вводяться 

після автентичного завершення періоду для розширення його масштабу і більш повного 

закріплення тональності (тоніки). 

Основні принципи розвитку мелодії: повторність (точна, змінена (варійована і секвентна)) і 

контраст мотивів, фраз, речень. 

Секвенція — переміщення музичної побудови на певний інтервал вверх або вниз. Музична 

побудова, яка переміщується є мотивом секвенції. Секвенція точна якщо мотив не змінюється і не 

точна якщо варіюється. Кожне переміщення мотиву утворює ланку секвенції, а інтервал між 

ланками — крок секвенції (найчастіше секунда, терція, кварта). Оптимальна кількість ланок 

секвенції — три. Висхідна секвенція посилює напругу розвитку, низхідна — послаблює. 

Секвенції поділяються на:  

 діатонічні (в межах однієї тональності),  

 хроматичні (за тональностями першого ступеню спорідненості) і  

 транспонуючі (за далекими тональностями).  

В музичній літературі найпоширенішими є два перші види. 

Секвенція широко використовується в розвитку музичного образу. 

Внутрішню будову мелодї формують масштабно-тематичні структури:  

 періодичність (2+2+2+2),  

 пара періодичностей (1+1+2+2),  

 подрібнення (2+1+1),  

 підсумовування (1+1+2),  

 подрібнення з підсумовуванням (2+1+1+2).  

 

Контрольні запитання 

 Що таке мелодія? 

 Коли мелодія стає темою? 

 Що таке мелодична лінія? 

 Що таке мелодична хвиля? 

 Які характерні риси має вокальна мелодя? 

 Назвіть характері риси інструментальної мелодії? 

 Яке значення цезур в мелодії? 

 Що таке період і з яких побудов він може складатися? 

 Що таке фраза, мотив, речення? 

 Які риси має період повторної будови, неповторної будови? 

 Назвіть основні принципи розвитку мелодії. 

 Які є види повторності? 

 Що таке кульмінація? 

 Чим відрізняється кульмінація від вершини-джерела? 

 Що таке вершина-горизонт? 

 Які ви знаєте форми та напрямки мелодичного руху?  

 Чим визначається тип мелодичної лінії?  

 Що таке секвенція?  

 Яке значення для мелодії мають цезури?  
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 Яка музична побудова називається періодом? 

 Як називається закінчення музичної побудови?  

 Яке співвідношення каденцій характерне для періоду?  

 Який період називається однотональним?  

 Який період називається модулюючим?  

 Як називаються побудови, на котрі ділиться речення?  

 

Практичні завдання: 
1. Проаналізувати будову наступних мелодій. Визначити тип мелодики (вокальна чи 

інструментальна) структуру, кульмінацію, типи мелодичного розвитку, типи повторності. 

1.Українська народна пісня “Козаченьку, куди йдеш?” 

2.Український народний танець “Гуцулка” 

3.Л.Бетховен. Симфонія №1 

4.Й.Гайдн. Танець 

 

5.А.Хачатурян. Почав колос наливатись 

 

2. Зіграти наступні мелодії, які містячть діатонічні секвенції, переміщуючи мотиви, 

позначені квадратними дужками, на вказані інтервали: 

а) на секунду вниз: 

1.В.А.Моцарт 

2.Чеська народна пісня 
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3.Й.С.Бах 

а) на секунду вверх: 

1.Хвостенко 

2.Л.Бетховен 

3. Чеська народна пісня 

 

 

Завдання для самостійної роботи  
▪ Підготувати словник ключових термінів і понять, необхідних для засвоєння даної 

теми: мелодія, речитатив, тема, секвенція, кульмінація, цезура, період, фраза, мотив, вершина-

джерело, вершина-горизонт, каденція, мелодична хвиля, закон мелодиного опору, закон 

мелодичної противаги, інтонаційне зарно. 

2. Проаналізувати будову наступних мелодій. Визначити тип мелодики (вокальна чи 

інструментальна) структуру, кульмінацію, типи мелодичного розвитку, типи повторності. 

1.В.Гаврилін. Вокаліз 

 

 

 

2.А.Вівальді. Магніфікат 
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3.Л.Бетховен. Алеманда 

4.А.Корелі. Сарабанда 

5.Й.С.Бах. Прелюдія 

 

3. Зіграти наступні мелодії, які містячть діатонічні секвенції, переміщуючи мотиви, 

позначені квадратними дужками, на вказані інтервали: 

а) на секунду вниз: 

1. А.Аренський 

2.Л.Бетховен 

 

3.Е.Гріг 

 

а) на терцію вниз: 

1.Хвостенко 

2.Ф.Шопен 
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3.А.Аренський 

 

Тести для перевірки теоретичних знань.  
 1. Спосіб викладення голосів в багатоголосній музиці - це 

А) фактура Б) гармонія В) поліфонія Г) музична форма. 

 2. Основні формотворчі принципи: 

А) функціональність, динамічне поєднання    Б) жанровість, контраст, тотожність 

В) монотематизм, лейтмотивізм                       Г) засоби виразності і жанрова основа 

 3. Основні внутрішні ознаки членування форми: 

А) жанрова, поліфонічна    Б) структурна, тональна, тематична  

В) інтонаційна, ритмічна    Г) динамічна, фактурна, темброва 

 4. Як називається будова музичного твору? 

А) мелодія   Б) музична форма    В) період   Г) підсумовування. 

 5. Як називається виражена одноголосно музична думка? 

А) мелодія    Б) музична форма    В) період    Г) підсумовування 

 6. Як називається музична думка, що має більшу чи меншу закінченість? 

А). тема    Б) інтонація    В) фраза    Г) мотив 

 7. З різних властивостей гармонії основне формотворне значення має ... (продовжити фразу) 

А) колорит    Б) тип звороту    В) функціональність    Г) каденція  

 8. Як називається співвідношення тривалостей дрібних і великих частин форми? 

А) ритм   Б) структура    В) будова    Г) метр 

 9. Як називається момент поділу між частинами? 

А) кома    Б) цезура    В) точка    Г) зупинка 

 10. Що є ознакою цезури? 

А) ритм    Б) абзац    В) фраза    Г) пауза 

 11. Як називається повторне проведення теми після якоїсь іншої музики? 

А) реприза    Б) середина    В) виклад    Г) підсумовування 

 12. Серединна частина твору це ... 

А) побудова, розташована між іншими, частіше подібними за змістом частинами  

Б) побудова, що передує одній з її частин       

В) початкове проведення теми  

Г) побудова, розташована між іншими, різними за змістом частинами 

 13. Як називається побудова, наступна за кінцем всієї основної форми? 

А) реприза    Б) експозиція    В) вступ    Г) кода 

 14. Назвіть найпростіший принцип розвитку в музичній формі 

А) повторення    Б) контраст    В) конфлікт    Г) експозиція 

 15. Що ви розумієте під терміном «варіювання»? 

А) контраст    Б) конфлікт    В) розвиток    Г) змінене повторення 

 

Інтонаційні та метроритмічні вправи  
1. Проаналізувати будову наступних мелодій. Визначити тип мелодики (вокальна чи 

інструментальна) структуру, кульмінацію, типи мелодичного розвитку, типи повторності. 
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Сольфеджувати. 

1.В.Фліс, Я.Якубяк 

 

2..В.Фліс, Я.Якубяк 

3.Українська народна пісня “Ой як було хорошейко” 

4.Українська народна пісня “Ой ти знав” 

5.Г.Гендель. Самсон 

6.В.Моцарт. Весілля Фігаро., д.1 
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7.Й.С.Бах.Капричіо на від'їзл улюбленого брата 

8.П.Чайковський. Симфонія №4. 

9.Ф.Шопен. Мазурка 

 

 

10.А.Хачатурян. Море Балтійське 
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Завдання для слухового аналізу  
1.Проаналізувати на слух будову наступних мелодій. Визначити тип мелодики (вокальна чи 

інструментальна) структуру, кульмінацію, типи мелодичного розвитку, типи повторності, 

напрямок та крок секвенції. 

1.Українська народна пісня 

2.Ф.Шопен. Бажання 

3.Г.Персел.Арія 

4.М.Метнер. Казка 

5.М.Мясковський. Пісня ор.58 

6.Н.Чемберджі. Пісня стратонавтів 

7. Ю.Шапорін. Далека юність. ор12№7 

8.Д.Кабалевський. Легкі варіації ор.40№2 
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9.М.Коваль. Омельян Пугачов 

10.С.Прокоф'єв.Семен Котко 

 

Орієнтовні завдання для контрольної роботи. 
1. Проаналізувати будову наступних мелодій. Визначити тип мелодики (вокальна чи 

інструментальна) структуру, кульмінацію, типи мелодичного розвитку, типи повторності. 

1.Українська народна пісня «Їхав козак з України» 

 

2.І.Стравінський. Весна священна.Пляски щеголих 
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3.Українська народна пісня 

4.М.Глінка. Руслан і Людмила 

 

5.А.Аренський. Казка 

6.В.А.Моцарт. Квартет №13 

7.С.Прокоф'єв.Війна і мир 

8.Й.Гайдн. 12 маленьких п'єс, №6 

9.П.Чайковський. Італійська пісенька 
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10.Д.Кабалевський. Майстер з Кламсі 

 

Творчі вправи   
1.Заповніть пропущені такти висхідною або низхідною діатонічною секвенцією. Виконайте 

музичний фрагмент на інструменті. Проаналізуйте роль висхідної та низхідної секвенції як засобу 

музичного розвитку. 

1. 

2. 
 

2.Заповніть пропущені такти висхідною або низхідною діатонічною секвенцією. Виконайте 

музичний фрагмент на інструменті. Проаналізуйте роль висхідної та низхідної секвенції як засобу 

музичного розвитку. 

а) переміщувати мотиви на секунду вверх або вниз 
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б) переміщувати мотиви на терцію вверх або вниз 

 

3.До поданих двотактових побудов з половинною каденцією (Т-Д) додати побудови-

відповіді з повною каденцією (Д-Т) використовуючи метро-ритм і мелодичний малюнок першої 

побудови. 

Наприклад: 
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4.Створити восьми тактові однотональні періоди. До поданих чотиритактових побудов з 

половинною каденцією (Т-Д) додати чотиритактові побудови-відповіді з повною каденцією (Д-Т) 

використовуючи метро-ритм і мелодичний малюнок першої побудови. 

 

Орієнтовні диктанти за темою.  
1.Е.Гріг. Видіння 
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2.О.Нижанківський. Люблю дивитись 

 

3.М.Глінка Руслан і Людмила 

4.С.Прокоф'єв.Музика до кінофільму “Поруччик Кіже” 

5.М.Іполітов-Іванов Азербайджанські фрагменти 

6.Д.Шостакович. Пісня про зустрічного 

7.Ф.Шуберт.Притулок 
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8.М.Мясковський.Весняний настрій ор.43, №1 

9.П.Чайковський. Дитячі пісні 

10.В.Белліні. Норма, д.ІІ 

 

 

 

Тема 2. Мелізми. 
 

Ключові поняття: мордент, трель, форшлаг, групето 

 

Теоретичні відомості. 
Мелізми - це прикраси в музиці. Вони відносяться до знаків скорочення нотного письма.  

Мелізми відігравали велику роль у старовинній оперній музиці, до них відносилися різні 

види вокальної орнаментики (рулади, колоратури), якими співаки самі прикрашали арії. 

Приблизно з XVII століття мелізми широко почали використовуватися і в інструментальній 

музиці, передусім в клавірній (клавесинній), внаслідок необхідності подовження звучання, що 

швидко згасало. 

Мелізми виконуються за рахунок часу звучання попередніх нот, або безпосередньо тих нот, 

які вони прикрашають.  

Основні види мелизмов це:  

 трель,  

 групето,  

 довгий і короткий форшлаг,  

 мордент.  

Кожен з видів мелизмів має свої правила виконання і знак в системі нотних символів 

(див.Табл.4.1): 
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Таблиця 4.1. 

Мелізми 

 

назва позначення і виконання 

трель 

 

групето 

 

форшлаг 

 

 

мордент 

 

 

Трель являє собою швидке повторюване чергування двох дрібних за тривалістю звуків. 

Нижній звук трелі є основним, верхній - допоміжним. Знак, що позначає трель, ставиться над 

основним звуком. Тривалість виконання трелі дорівнює тривалості ноти, обраної основним звуком 

мелізма. Якщо трель необхідно почати з допоміжного звуку, то його позначають маленької нотою, 

що йде перед основною. 

Виконання групето полягає в швидкому оспівуванні основного звуку верхнім і нижнім 

допоміжним, які знаходяться від нього на відстані секунди. Группетто зазвичай позначається 

завитком, що нагадує знак математичної нескінченності. Цих завитків два види: починається 

зверху і починається знизу. У першому випадку необхідно починати виконання з верхнього 

допоміжного звуку, а в другому (коли завиток починається внизу) - з нижнього. Тривалість 

звучання групето також залежить від місця розташування знака, який його позначає. Якщо він 

розташований над нотою, то мелізм повинен виконуватися весь час його тривалості, проте якщо 

він стоїть між нотами, то його тривалість дорівнює другій половині звучання зазначеної ноти. 

Форшлаг буває «коротким» і «довгим». Короткий форшлаг складається з одного звуку, який 

позначається маленькою восьмою нотою з перекресленим штилем. У разі наявності в короткому 

форшлагов кількох нот, їх позначають дрібними не перекресленими шістнадцятими. Довгий 

форшлаг завжди утворюється за допомогою одного звуку і входить у тривалість основного звуку 

(розділяючи з ним один час на двох). Зазвичай позначається маленькою нотою тривалістю вдвічі 

меншою, ніж основна нота, і з неперекреслених штилем. 

Мордент утворюється від дроблення ноти, в результаті якого вона «розсипається» на три 
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звуки: два основних і один допоміжний між ними. Допоміжний звук - це верхній або нижній 

сусідній звук, який іноді можу бути наближений до основного за допомогою знаків альтерації. 

Перекреслений мордент грають за участі нижнього допоміжного звуку, неперекреслений — за 

участю верхнього. Найсильнішим з трьох звуків морденту завжди є перший. 

Мелізми в музиці є способом надати мелодії легкості, примхливості, старовинної стильової 

забарвленості. 

 

Контрольні запитання 
1. Назвіть види мелізмів.  

2. Чим відрізняється довгий форшлаг від короткого? 

 3. Що таке орнаментика? Яке її походження?  

4. Назвіть епоху розквіту вокальної орнаментики?  

5. Назвіть епоху розквіту інструментальної мелізматики?  

6. Які бувають форшлаги? Як вони записуються? Як виконуються?  

7. Що таке трель? Як вона записується та виконується?  

8. У чому головна виразність мордента?  

9. Як виконується групето у різних творах? 

10. Чому інструментальна орнаментика поширилася у клавесинній музиці? 

Практичні завдання:  
1.Підготувати словник ключових термінів і понять, необхідних для засвоєння даної теми: 

орнаментика, мелізми, колоратура, форшлаг, трель, мордент, групето.  

2.Розшифрувати наступні мелізми письмово та за інструментом 

 

1 
2 3 4 

5 
6 7 8 

 

3. Написати способи виконання наступних мелізмів: 

а) форшлаг 

б) мордент 

в) групето 

г) трель 
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4. Розшифрувати і записати наступні мелізми: 

5.Наступні нотні фрагменти скоротити, використовуючи мелізми: 

6. Наступні уривки зіграти на фортепіано, розшифровуючи мелізми: 

К.В.Глюк. “Парис та Олена” 

В.А.Моцарт. Вальс 

Норвезька народна пісня 

М.Римський-Корсаков. Шехерезада 

 

Завдання для самостійної роботи 
1. Написати способи виконання наступних мелізмів: 

а) форшлаг 

 

б) мордент 
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в) групето 

 

г) трель 

 

2. Розшифрувати і записати наступні мелізми: 

 

3.Наступні нотні фрагменти скоротити, використовуючи мелізми: 

4. Наступні уривки зіграти на фортепіано, розшифровуючи мелізми: 

В.А.Моцарт. Соната для фортепіано 
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В.А.Моцарт. Соната для фортепіано 

 

Й.С.Бах.Менует 

 

 

 

Ж.Ф.Рамо.Селянка 

Ф.Шопен. Мазурка 

И.С.Бах.Двохголосна інвенція №1 
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Тести для перевірки теоретичних знань 
 Що таке мелізми? 

 Назвіть найуживаніші види мелізмів? 

 Що таке форшлаг? 

 Які бувають форшлаги і як вони зображуються? 

 Чим відрізняється довгий форшлаг від короткого? 

 Як виконується довгий форшлаг до ноти з капкою? Без крапки? 

 Як виконується короткий форшлаг? 

 Як виконується форшлаг з більш ніж одного звука? 

 Як виконується короткий форшлаг перед нотою акорда? 

 Що таке мордент? 

 Які бувають морденти? Як вони позначаються? 

 Як виконується простий перекреслений і неперекреслений мордент? 

 Як виконується подвійний перекреслений і неперекреслений мордент? 

 Що таке групето? 

 Де ставиться групето і яким знаком воно позначається? 

 Скільки звуків складають групето? 

 Який звук в групето є головним? 

 В якому порядку виконуються звуки групето? 

 Що таке трель? 

 Як позначається трель? 

 Які існують спеціальні позначення для початку і закінчення трелі? 

 Як позначають трель у двох та більше голосах? 

 До яких звуків відносяться знаки альтерації, поставлені над або під мелізматичними 

прикрасами? 

 Що таке орнаментика? Яке її походження?  

 Знайдіть відповідність між скороченим записом мелізму та його розшифровкою 
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1 
1 

2 
2 

3 3 

4 4 

 

5 5 

 

6 
6 

 

7 
7 

 

8 
8 

 

Інтонаційні вправи 
1. Виконувати подані нижче вправи, прикрашаючи спів мелізмами в такому порядку: 

31. мордент: неперекреслений, перекреслений, діатонічний, хроматичний 

32. форшлаг: короткий, довгий, діатонічний, хроматичний 

33. трель: діатонічнічна, хроматична. 

34. групето: верхнє, нижнє, діатонічне, хроматичне, на звуці, між звуками.  

1. 
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2. 

3. 

4.  

 

2. Інтонувати наступні уривки, розшифровуючи мелізми: 

1.К.В.Глюк. “Парис та Олена” 

2.В.А.Моцарт. Вальс 

 

 

 

3.Норвезька народна пісня 

4.М.Римський-Корсаков. Шехеразада 

 

 

5.Ж.Ф.Рамо. Тамбурин 
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6.Л.Моцарт. П'єса для фортепіано 

7.Ж.Ф.Рамо.Мюзет 

8.Г.Гендель. Менует 

9.Ж.Ф.Рамо.Селянка 

10.Ф.Шопен. Мазурка 

 

 

3.Вправлятися у інтонуванні мелізмів. За необхідності — транспонувати у зручну теситуру: 
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Завдання для слухового аналізу  
1.Вправлятися у визначенні на слух типів мелізмів в творчості Й.С.Баха, Ж.Ф.Рамо, 

Ф.Куперена, Д.Бортнянського, Й.Гайдна, В.А.Моцарта. 
 

Творчі вправи  
1.Виконати письмову розшифровку наступних мелізмів: 
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1 2 
3 

4 

5 6 
7 8 

 

2.Наступні мелізматичні прикраси записати скорочено: 

1. 

2. 

3. 

4. 

 

3.Додати мелізми в подані нижче нотні фрагменти, зіграти обидва варіанти, визначити, як 

змінилася музика із доданням мелізмів: 

а)групето: на сильній долі першого такту, на чверть з крапкою в другому та двічі (на першу 

й третю долі) в третьому такті. 

 

б) трель у першому такті та простий перекреслений мордент у третьому такті верхнього 

голосу 



257 

в) короткий форшлаг до сильної долі кожного такту з попереднього звуку мелодії 

г) простий перекреслений мордент в кожному парному такті верхнього голосу та кожному 

непарному такті нижнього. 

 

4. Наступні уривки зіграти на фортепіано, розшифровуючи мелізми: 

В.А.Моцарт. Соната B-dur 

 

Орієнтовні завдання для контрольної роботи. 
1.Виконати письмову розшифровку мелізмів 

1 
2 

3 4 

5 
6 7 8 
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9 10 
11 

12 

13 14 15 
16 

 

2.Виконати письмову розшифровку мелізмів в наступних уривках з музичної літератури: 

1. 

2. 

3. 
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4. 

 

5. 

 

Орієнтовні диктанти за темою*.  
(* для багатоголосних диктантів можливи запис лише голосу, в якому містяться мелізми, за умови, 

що він достатньо мелодично розвинутий; у диктантах, великих за кількістю тактів, можливий 

запис лише фрагменту (речення або періоду), в якому використані мелізми. В деякиж диктантах 

мелізми вже розшифромані, в деякий — використані скорочення) 

1.Е.Гріг.Спогади 

2.П.Чайковський. Я ли в поле не травинушка была  
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3.О.Даргомизький. Русалка 

4.Р.Глієр.Східна пісня 

5.О.Даргомизький. Літав соловейко 

6.М.Балакірєв. Іспанська пісня 
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7.Е.Гріг. Осінній настрій 

 

8.Ж.Бізе.Кармен 

9.Л.Бетховен.Соната №8, ч.3. 

10.В.А.Моцарт. Соната для фортепіано 

11.Й.С.Бах.Менует 

12.Ж.Ф.Рамо.Селянка 
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13.Ф.Шопен. Мазурка 

14.М.Калачевський. Ноктюрн 

 

15.Л.Фучаджи. Полька-жарт 

16.П.Чайковський.Дитячий альбом. Полька 

 

17. Й.С.Бах.Маленька прелюдія  
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Тема 3. Музичний склад, фактура. 
 

Ключові поняття: фактура, монодія, гетерофонія, гомофонія, поліфонія, неакордові звуки, 

затримання, допоміжні, прохідні, предйом, органний пункт, параметри фактури, функції голосів в 

фактурі  

 

Теоретичні відомості 
Сукупність усіх звукових елементів музичного твору складає музичну тканину. 

Будова і характер музичної тканини має назву фактури (від лат. Factūra — будова). Це ж 

саме поняття позначає і музичне викладення, склад письма. 

Музичне викладення буває одноголосне і багатоголосне. 

Одноголосне викладення: 

 Монодія (грецьк. monos – один, ode – спів) представляє собою одноголосну мелодію. 

Найчастіше зустрічається у народній пісні. 

 Подвоєння. Проміжна форма між одноголоссям і багатоголоссям, представляє собою 

подвоєння мелодії в октаву, терцію, сексту чи подвоєння акордами.  

Багатоголосне викладення зустрічається в народній музиці різних національних культур, в 

професійній творчості є пануючим, має декілька типів: 

I тип. Гомофонія (грецьк. homos – рівний, phones – звук, голос). Є головний мелодичний 

голос і інші мелодично нейтральні голоси. Зазвичай, головний голос у гомофонії верхній, але буває 

також нижній і навіть середній. Існує дві форми гомофонії, засновані на: 

ритмічному контрасті голосів 

ритмічній тотожності голосів (фактура хорального типу) 

II тип. Гетерофонія (грецьк. [heteros] – інший, [phones] – звук, голос). Такий вид 

багатоголосся ще називають підголосковою поліфонією. Це основна форма народного, особливо 

українського, російського та білоруського багатоголосся. Головний мелодичний голос поєднується 

з іншими мелодичними голосами, які є варіантами головного, відгалуженнями від нього, 

підголосками. 

III тип. Поліфонія (Контрапункт). 

Поліфонія (грецьк. poly – багато, phones – звук, голос), контрапункт (лат. punctum contra 

punctum - крапка напроти крапки (нота напроти ноти)) - сумісне звучання контрастних, різних, 

мелодично розвинутих голосів. При цьому контраст обов'язково має бути, а мелодична 

розвинутість перемінна: 

 однакова розвинутість голосів:  кількість голосів обмежується двома, рідше трьома голосами 

заради виразного звучання кожного голосу: 

 різна розвинутість голосів: головна мелодія виразніша (яскравіша, значніша), ніж інші. 

Поліфонію поділяють на типи: 

 Підголоскова поліфонія, при якій разом з основною мелодією звучать її варіанти.  

 Контрастна поліфонія: одночасно звучать різні мелодії.  

 Імітаційна поліфонія, побудована на послідовному проведенні однієї (або декількох) тем 

(мелодій) спочатку в одному, а потім точно або із змінами в усіх голосах.  

 Складне багатоголосся розповсюджується з другої половини XVIII сторіччя: гомофонія, 

гетерофонія, поліфонія постійно чергуються у часі і поєднуються у сумісному звучанні. 

IV тип. Акордовий (хоральний) склад — це багатоголосна тканина, що викладена акордами 

як цілісними вертикальними комплексами. Верхні звуки акордів утворюють мелодичну лінію, яка 

не має самостійного значення. Для акордового складу характерна ритмічна тотожність голосів 

(моноритмічність). 
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Часто акордовий склад збагачується неакордовими звуками. Вони порушують ритмічну 

однорідність голосів, поліфонізують викладення, але не відокремлюють голоси від вертикалі. 

Найуживаніші неакордові: затримання, прохідні, допоміжні, предйоми. 

Класифікація неакордових звуків представлена в таблиці 4.2: 

Таблиця 4.2 

Класифікація неакордових звуків 

 

№ 

п.п 

назва визначення Класифікація (різновиди) 

1 затримання на сильному часі, затримує 

появу акордового звуку, 

розташованого секундою вище 

або нижче затримуваного 

 приготовлене (залишене 

від попереднього акорду) 

 неприготовлене (відсутнє в 

попередньому акорді) 

 в 1-3 голосах 

 в будь-якому місці форми 

2 прохідні на слабкому часі, між двома 

різними акордовими звуками 

(одного або різних акордів) в 

прохідному русі 

 Діатонічні 

 хроматичні 

 в 1-4 голосах 

 в будь-якому місці 

форми 

3 допоміжні на слабкому часі, між двома 

однаковими акордовими 

звуками (звуком та його 

повторенням) в межах одного 

або різних акордів 

 Діатонічні 

 хроматичні 

 в 1-4 голосах 

 стрибкові (неприготовлені, 

нерозв’язані) 

 в будь-якому місці форми 

4 предйоми на слабкому часі, є звуком 

наступного акорду, випереджає 

його появу 

 в 1-4 голосах, 

до акордових або неакордових 

звуків 

в каденціях, в середині побудови 

 

До елементів фактури належать також педалі і органні пункти (найпоширеніші на тоніці і 

домінанті). Тонічний органний пункт (органний пункт тоніки, ОПТ) надає тональної ясності, 

врівноваженості, знімає напругу попереднього розвитку. Домінантовий органний пункт (органний 

пункт домінанти, ОПД) динамічний і тонально нестійкий, з'являється у середніх, розробкових 

розділах форми. Органний пункт може бути у вигляді педалі, ритмічно-або мелодично 

фігурованим. 

У фактурі виділяють три параметри: висотно-регістровий, часовий та глибинний. Їх 

класифікація представлена в таблиці 4.3. 

Таблиця 4.3. 

Параметри фактури 

Параметри 

 

висотно-

регістровий 

Часовий 

(координація фактурних  

елементів в часі) 

глибинний  

(виявляє просторові 

якості музичної тканини) 

Складові  Верхні голоси вертикаль асоціативно-просторові 
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уявлення 

Середні голоси горизонталь реальні стереоефекти 

Нижні голоси діагональ  

 

Найважливіша функція фактури полягає в такому поєднанні окремих інтонаційних форм, 

яке сприяє підсиленню виразності кожного з них. Фактура створює ефект просторової глибини, 

об’ємності завдяки співвідношенню рельєфу і фону, які залежать від тембру, гучності, артикуляції. 

Використання декількох інструментів, різних за тембрами, артикуляційними та гучнісними 

можливостями дає змогу створювати різноманітні за глибиною і контрастом рельєфно-фонові 

відношення (рельєфи і фони першого, другого, третього планів).  

Функції голосів в фактурі:  

 мелодичний (в тому числі потовщений) голос,  

 головний голос,  

 басовий голос,  

 гармонічний голос,  

 фігураційний голос,  

 ритмічний голос.  

 

Контрольні запитання 
 Що таке музична тканина? 

 Що таке музична фактура? 

 Назвіть види музичного викладення? 

 Назвіть типи одноголосного викладення? 

 Що таке монодія? 

 Що таке подвоєння? 

 Назвіть типи багатоголосного викладення? 

 Що таке гомофонія? 

 Назвіть форми гомофонії? 

 Що таке гетерофонія? 

 Що таке поліфонія? 

 Який тип багатоголосся називається складним? 

 В чому виражена самостійність голосів в поліфонічній фактурі? 

 Назвіть типи поліфонії? 

 Поліфонія якого типу називається підголосковою? 

 Поліфонія якого типу називається контрастною? 

 Поліфонія якого типу називається імітаційною? 

 Що таке неакордові звуки? 

 Яка фактура називається акордовою (хоральною)? 

 Чим відрізняється педаль від органного пункту? 

 Де поширений тонічний органний пункт? Домінантовий? 

 Назвіть основні параметри фактури? 

 В чому полягає основна функція фактури? 

 Назвіть функції голосів в фактурі. 

 Чому в гомофонній музиці фактура і склад не збігаються? 

 

Практичні завдання 
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1. Підготувати словник ключових термінів і понять, необхідних для засвоєння даної теми: 

монодичний склад, фактура, гомофонія, поліфонія, імітація, контрапункт, акордовий склад, 

гомофонний склад, органний пункт, стиль, жанр.  

2. Визначити тип поліфонічного викладення в наступних музичних творах. Відповідь 

обгрунтувати. 

1.М.Леонтович “Над річкою бережком” 

 

2.М.Леонтович “Щедрик” 

 

3.М.Леонтович “Грицю, Грицю до роботи” 
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3.Визначити тип фактури в наступних музичних творах. Відповідь обґрунтувати. 

П.Чайковський “Дитячий альбом” “Ранковий роздум” 

П.Чайковський “Дитячий альбом”. “Старовинна французька пісенька” 

 

 

П.Чайковський “Дитячий альбом” “Німецька пісенька” 



269 

 

4.Визначити стиль поліфонічного письма в наступних уривках. Відповідь обґрунтувати. 

Й.С.Бах.Добре темперований клавір. Фуга 4. 

П.Хіндеміт Ludus tonalis Фуга in F 
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Ч.Айвз “Питання без відповіді” 

Дж.Данстейбл Мотет 
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Завдання для самостійної роботи 
1.У поданих музичних фрагментах визначіть музичний склад: 

М.Леонтович. Гра в зайчика 

М.Леонтович. Зашуміла ліщинонька 

 

2.У поданих музичних фрагментах визначіть особливості фактури та неакордові звуки: 

1.П.Чайковський. “Дитячий альбом”, №6 “Хвороба ляльки” 

2.П.Чайковський. “Дитячий альбом”, №17 “Німецька пісенька” 
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3.М.Леонтович. Козака несуть 

 

 

4.Р.Шуман.Альбом для юнацтва. №12 “Святчаний Дід” 

5.П.Чайковський. “Дитячий альбом”, №3 “Гра в конячки” 
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Тести для перевірки теоретичних знань  
 1.Сукупність усіх звукових елементів музичного твору: 

А) тканина Б) фактура В) викладення Г) склад письма 

 2.Будова і характер музичної тканини (викреслити зайве): 

А) тканина Б) фактура В) викладення Г) склад письма 

 3.Монодія та подвоєння — різновиди: 

А) музичного викладення Б) поліфонічного викладення  

В) гетерофонії   Г) гомофонії 

 4.Одноголосне викладення теми: 

А) гетерофонія Б) поліфонія  В) монодія Г) імітація 

 5.Викладення мелодії однаковими інтервалами або акордами: 

А) гетерофонія Б) поліфонія  В) монодія Г) імітація 

 6.Різновиди багатоголосного викладення (викреслити зайве): 

А) подвоєння Б) гомофонія В) гетерофонія Г) поліфонія 

 7.Сполучення мелодичного голосу та супроводу: 

А) гетерофонія Б) гомофонія В) поліфонія Г) монодія 

 8.Інша назва підголоскової поліфонії: 

А) гетерофонія Б) гомофонія В) поліфонія Г) монодія 

 9.Основна форма народного багатоголосся: 

А) гетерофонія Б) гомофонія В) поліфонія Г) монодія 

 10.Сумісне звучання контрастних, мелодично розвинутих голосів: 

А) гетерофонія Б) гомофонія В) поліфонія Г) монодія 

 11.Підголоскова, контрастна, імітаційна — це: 

А) типи фактури Б) типи багатоголосного викладення  

В) типи поліфонії Г) типи форм  

 12.Тип поліфонічної фактури, при якій разом з основною мелодією звучать її варіанти: 

А) контрастна Б) імітаційна В) підголоскова Г) складна 

 13.Тип поліфонічної фактури, при якій одночасно звучать різні мелодії: 

А) контрастна Б) імітаційна В) підголоскова Г) складна 

 14.Тип поліфонічної фактури, побудований на послідовному проведенні однієї (або 

декількох) тем (мелодій) спочатку в одному, а потім точно або із змінами в усіх голосах: 

А) контрастна Б) імітаційна В) підголоскова Г) складна 

 15.Тип поліфонічної фактури, при якому гомофонія, гетерофонія і поліфонія постійно 

чергуються у часі і поєднуються в сумісному звучанні: 

А) контрастна Б) імітаційна В) підголоскова Г) складна 

 16. Звук, що входить до складу акорду: 

А) Не акордовий Б) Акордовий  В) Альтерований  Г) Дезальтерований 
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 17. Неакордовий звук на слабкій долі між акордовим звуком і його ж повторенням: 

А) Прохідний Б) Допоміжний В) Затримання  Г) Камбіата 

 18. Неакордовий звук на слабкому часі між акордовим звуком та іншим акордовим звуком. 

А)  Прохідний Б) Допоміжний В) Затримання Г) Камбіата 

 19. Неакордовий звук, що з'являється на сильну частку: 

А) Прохідний Б) Допоміжний В) Затримання Г) Предйом 

 20. Неакордовий звук на слабкому часі, який належить наступному акорду.  

А) Прохідний Б) Допоміжний В) Затримання Г) Предйом 

 21. Передчасний вступ на попередньому акорді одного або декількох тонів, що належать до 

наступного акорду 

А) Прохідний Б) Допоміжний В) Затримання Г) Предйом 

 22. Допоміжний неакордовий звук, не розв’язаний в звуки тієї гармонії, до якої він узятий.  

А) Камбіата  Б) Прохідний В) Допоміжний Г) Затримання 

 23. Своєю появою вони порушують терцієву структуру акорду. 

А) Неакордові звуки  Б) Акордові звуки 

В) Альтеровані звуки  Г) Дезальтеровані звуки 

 24. Вони можуть бути діатонічні, хроматичні, висхідні, низхідні, в одному або кількох 

голосах. 

А) Неакордові звуки  Б) Акордові звуки 

В) Альтеровані звуки  Г) Дезальтеровані звуки 

 25. Неакордові звуки, що з’являються на слабкому часі стрибком секундою вище або нижче 

наступного акордового звуку. 

А) Стрибкові допоміжні не приготовлені  Б) Стрибкові прохідні  

В) Стрибкові допоміжні нерозв’язані   Г) Стрибкові затримання 

 26. Неакордові звуки, що покидаються стрибком, з’явившись на слабкому часі секундою 

вище або нижче попереднього акордового звуку. 

А) Стрибкові допоміжні не приготовлені  Б) Стрибкові затримання 

В) Стрибкові допоміжні нерозв’язані   Г) Стрибкові прохідні 

 27. Різновиди складних затримань (викреслити зайве): 

А) приготовлене не акордовим звуком;  

Б) приготовлене на відстані в тому ж голосі;  

В) приготовлене акордовим звуком в іншому голосі;  

Г) не розв’язане в звуки тієї гармонії, до якої він узятий.  

 28. Різновиди затриманого розв’язання не акордових звуків(викреслити завйве): 

А) із введенням інших звуків акорду розв’язання;  

Б) із стрибковим розв’язанням 

В) із введенням хроматичного прохідного;  

Г) із «оспівуванням»; 

 29. Які не акордові звуки застосовуються на сильній долі: 

А) Прохідні Б) Допоміжні В) Затримання Г) Предйоми 

 30. Воно має три етапи: приготування, дисонування, розв’язання: 

А) Діатонічний прохідний  Б) Приготовлене атримання 

В) Камбіата    Г) Хроматичний допоміжний 

 

Завдання для слухового аналізу  
1. Визначити на слух у наступних уривках провідний тип фактури 

1.П.Чайковський. “Дитячий альбом”, №21 “Солодка мрія” 
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3.Р.Шуман.Альбом для юнацтва. №12 “Святчаний Дід” 

 

2.В.Косенко. “24 дитячі п'еси для фортепіано”, №9 “Купили ведмедика” 

4.П.Чайковський. “Дитячий альбом”, №18 “Неаполітанська пісенька” 

5.В.Косенко. “24 дитячі п'еси для фортепіано”, №22 “Казка” 
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6.Й.С.Бах.Добре темперований клавір. Фуга мі мінор 

 

 

Творчі вправи.  
Зіграти наступний уривок, визначити основні засоби музичної виразності. 

 Змінити тональність на однойменну, зафіксувати зміни образу 

 “Вирівняти” ритмічний малюнок, зафіксувати зміни образу 

 “Загострити ”ритмічний малюнок, зафіксувати зміни образу 

 Змінити гомофонно-гармонічну фактуру на акордову, зафіксувати зміни образу 

 Змінити акордову фактуру на гомофонно-гармонічну, зафіксувати зміни образу 

 Спростити гармонічну основу (замінити септакорди тризвуками) зафіксувати зміни образу 

 Ускладнити гармонічну основу (замінити тризвуки септакордами) зафіксувати зміни образу 

 Прискорити темп, зафіксувати зміни образу 

 Уповільнити темп, зафіксувати зміни образу 

 Змінити штрихина протилежні, зафіксувати зміни образу 

П.Чайковський. “Дитячий альбом”, №6 “Хвороба ляльки” 
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Орієнтовні завдання для контрольної роботи  
 Як називається принцип організації музичної тканини? 

 Що таке музична фактура?  

 Що таке гетерофонія?  

 Чим відрізняється поліфонія від інших форм багатоголосся?  

 Чим характеризується гармонічний склад? Його різновиди?  

 Який голос є основним в музиці гомофонного складу?  

 Що таке контрастна поліфонія? 

 Які голоси називають підголосками? 

 Яке викладення акордів утворює гармонічну фігурацію? 

 Яке викладення акордів утворює ритмічну фігурацію? 

 Які неакордові звуки припадають на слабку частку такту, сильну? 

 Яка фактура характерна для пісенно-танцювальної музики гомофонного складу? 

 Визначте тип фактури в наступних уривках: 

1.П.Чайковський. “Дитячий альбом”, №7 “Вальс” 

2.В.Косенко. “24 дитячі п'еси для фортепіано”, №10 “Полька” 
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3.Р.Шуман.Альбом для юнацтва. №25 “Відгомін театру” 
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Тема 4. Стиль і жанр в музиці 

 

Ключові поняття: музичний стиль, музичний жанр, первинні жанри, вторинні жанри, 

жанрові ознаки, типи інтонаційних практик. 

 

Теоретичні відомості  

Музичний стиль — сукупність засобів та прийомів художньої виразності, що історично 

склалась і відображає естетичні погляди різних суспільних груп певної епохи або творчого 

напрямку. 

Поняття музичного стилю визначає історичні етапи розвитку музичного мистецтва 

(наприклад класицизм, романтизм, бароко, рококо, сентименталізм і т. д., а також східний, 

іспанський, слов'янський, африканський і т. д.). Музичний стиль відображає характерні ознаки 

певного шару музичного мистецтва, його національної або етнічної своєрідності. Цим поняттям 

визначають також індивідуальну творчу манеру композитора (В. А. Моцарта, Л.Бетховена, 

С.Прокоф'єва, Б.Лятошинського та ін.) або виконавця (К.Аббадо, Е.Гілельса, Б.Гмирі, Е.Карузо, 

С.Ріхтера, А.Тосканіні та ін.) 

Поняття музичного стилю має естетичний та історичний аспекти. 

В естетичному аспекті воно набуває оцінного значення, концентруючи увагу на єдності, 

органічному взаємозв'язку виражальних засобів, співвідношенні традиційного і новаторського в 

індивідуальному стилі, а також на ознаках часу та інтелектуально-емоційних цінностях, втілених у 

нормах музичної мови. 

В історичному аспекті музичний стиль означає типологічні особливості музичної мови в 

загальному контексті або окремі напрямки розвитку музичного мистецтва. 

Важливими аспектами поняття стиль є: 

8. генеза (стиль може походити від певного автора, нації, епохи тощо);  

9. музична вираженість стилю — стиль є впізнаваним завдяки властивостям музичної мови 

(гармонія, мелодика, ритміка і т. д. в сукупності)  

В залежності від генези музичного стилю, розрізняють: 

 Авторський стиль — стиль певного композитора або виконавця. Він може бути незмінним 

або змінюватись разом з еволюцією митця (говорять про ранній, зрілий, пізній стилі).  

 Національний стиль може виражатися у використанні певних впізнаваних елементів 

національного музичного фольклору, відбивати певні соціокультурні або соціопсихологічні 

особливості тієї чи іншої національної культури.  

 Історичний стиль — стиль, в якому знаходять втілення теоретичні уявлення про мистецтво 

і філософію, світовідчуття, естетику певного часу. Генетична єдність історичного стилю є 

найбільш проблематичною, тому часто музикнознавці оминають термін історичний стиль, 

використовуючи термін «епоха».  

В національних і історичних стилях індивідуальне начало стає типізованим. Водночас 

типове індивідуалізується в кожному конкретному авторському стилі. 

Музичний стиль має такі функції: 

 історико-культурна орієнтація слухачів,  

 фіксація і висловлення певного змісту,  

 об'єднання та розмежування музичних творів до певних категорій.  

Для визначення приналежності певного музичного твору до того чи іншого стилю, або 

вивчення особливостей стилю використовують такі методи: 

 порівняльна стильова характеристика — порівнюють конкретні стилі різних авторів або 

епох,  

https://uk.wikipedia.org/wiki/Музика
https://uk.wikipedia.org/wiki/Класицизм
https://uk.wikipedia.org/wiki/Романтизм
https://uk.wikipedia.org/wiki/Бароко
https://uk.wikipedia.org/wiki/Рококо
https://uk.wikipedia.org/wiki/Сентименталізм
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 метод слухової експертизи — експериментальний метод,  

 статистичні методи — підраховується наявність різних елементів музичної тканини — 

гармонічних, мелодичних, ритмічних та інших особливостей в музичних творах даного 

стилю.  

 

Музичний жанр (фр. genre — рід, вид, тип, манера) — багатозначне поняття, що  

класифікує музичну творчість за родами і видами, з огляду на їх походження, умови виконання, 

сприймання та інші ознаки (зміст, структура, засоби виразності, склад виконавців тощо). 

Музичний жанр є одним із найважливіших засобів художнього ототожнення. Поняття музичного 

жанру побутує в різних аспектах: широкому і вузькому. 

Склад виконавців і спосіб виконання визначають найпоширеніший поділ музичних жанрів 

на вокальні та інструментальні, які, своєю чергою, диференціюються за специфічнішими ознаками. 

Існують різні способи класифікації музичних жанрів. Так, за умовами  побутування і 

виконання розрізняють жанри: 

 народної музики (музичний фольклор)  

 розважальної музики (в тому числі музика сучасної естради)  

 камерної музики (що виконується камерними ансамблями)  

 симфонічної музики (виконується великими оркестрами)  

 хорової музики (виконується хоровими колективами)  

 театральної музики (в тому числі опери, музики до спектаклів, кінофільмів тощо)  

За змістовними ознаками: 

 ліричні жанри  

 епічні жанри  

 концертні  

 картинні  

За «жанровим змістом» 

 культові та обрядові  

 масово-побутові  

 концертні  

 театральні  

Музичний жанр може мати такі функції: 

 комунікативні, пов'язані з організацією художнього спілкування  

 семантичні, що визначають зміст художнього твору  

 тектонічні (структуротворчі), що визначають побудову твору  

Дослідники розрізняють первинні жанри — що безпосередньо пов'язані з умовами їх 

побутування, та вторинні — що сформувалися в умовах концертного виконавства. 

З плином історії музичного мистецтва можна розрізнити три основні форми побутування 

жанру: синкретичну, естетичну та віртуальну. 

Першу, синкретичну форму музикування визначає синхронізм творення, втілення та 

сприйняття музики. Це — найстаріша форма побутування музики. Музичний жанр виступає 

каноном, що забезпечує відтворення відповідної певній традиції ситуації. Основною функцією 

жанру є комунікативна.  

Друга, естетична форма з'явилася з розвитком нотного запису. Музичні твори подаються 

слухачеві. Цій формі притаманне злиття строгої організації з чуттєво повноцінною звуковою та 

інтонаційною формою. Основною функцією жанру стає семантична.  

Третя, віртуальна форма виникла з появою та розвитком індустрії звукозапису і призвела 

до розриву між виконанням та сприйняттям музики. Музика може прослуховуватись в будь-якій 

https://uk.wikipedia.org/wiki/Французька_мова
https://uk.wikipedia.org/wiki/Нотний_запис
https://uk.wikipedia.org/wiki/Звукозапис
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ситуації. На зміну публіці приходять відокремлені слухачі. Основною функцією жанру стає 

структуроутворення, що часто призводить до плутанини понять жанру і стилю, особливо стосовно 

популярної музики. В багатьох випадках вдалішим терміном музикознавці вважають термін 

«музичний напрямок». 

Одним з важливих компонентів виразного сенсу музики є жанровий зміст. Жанр, вказуючи 

на призначення музичного твору, повідомляє нам про його приналежність до типу, роду музики 

певного характеру. Жанрові властивості допомагають спрямувати увагу слухача до смислових 

значень, укладених в типізований життєвй ситуації – «танець», «похоронний марш», «колискова», 

«плач» і т. д. 

Музичні стилі, жанри і напрями - поняття, що дозволяють класифікувати музичні твори за 

певними категоріями. При цьому: 

 термін музичний жанр характеризує класифікацію музичої творчості за родами і видами, з 

огляду на їх походження, умови виконання, сприймання та інші ознаки.  

 термін музичний стиль характеризує сукупність засобів та прийомів художньої виразності, 

що історично склалась і відображає естетичні погляди різних суспільних груп певної епохи 

або творчого напряму.  

 термін музичний напрям вживається для класифікації музичної творчості за її стильовими 

або жанровими ознаками. Цей термін менш розроблений у вітчизняному музикознавстві і 

тому більш вільно вживаний.  

Якщо в академічній музиці класифікація музичної творчості за жанрами та стилями детально 

розроблена музикознавцями, то в сучасній популярній музиці поняття жанру і стилю нерідко 

вживаються як тотожні, що часто призводить до плутанини термінів. 

Якщо музичний жанр характеризує класифікацію музичої творчості за родами і видами, з 

огляду на їх походження, умови виконання, сприймання, то музичний стиль характеризується як 

сукупність засобів та прийомів художньої виразності, що історично склалась і відображає 

естетичні погляди різних суспільних груп певної епохи або творчого напряму. Хоча об'єктивною 

передумовою для розрізнення як музичних жанрів, так і музичних стилів є комплекс суто 

музичних характеристик, при визначенні стилю звертають увагу на індивідуальні риси, притаманні 

тим чи іншим композиторам (або групі композиторів, особистість яких формувалася в подібних 

соціо-культурних умовах), а при визначенні жанру - на умови їх побутування, виконання, а також 

змістовну або конструктивну спрямованість певного музичного твору. 

В сучасному українському музикознанні набуває поширення термін «інтонаційна 

практика», запроваджений Ю. Чеканом. Цей термін визначає інтонаційний прояв тієї чи іншої 

субкультури, об’єднуючи інтонаційну сферу та феномен практики (тобто накопичений досвід, 

прийоми та навички діяльності). 

 

Контрольні запитання 
 Що таке музичний стиль? 

 Що таке авторський стиль? 

 Що таке національний стиль? 

 Що таке історичний стиль? 

 Назвіть основні функції музичного стилю? 

 Які методи використовують для визначення приналежності твору до певного стилю? 

 Що таке музичний жанр? 

 Які є способи класифікації музичних жанрів? 

 Які функції виконує музичний жанр? 

 Які жанри належать до первинних? 

https://uk.wikipedia.org/wiki/Поп-музика
https://uk.wikipedia.org/wiki/Музичний_напрямок
https://uk.wikipedia.org/wiki/Музичний_жанр
https://uk.wikipedia.org/wiki/Музичний_стиль
https://uk.wikipedia.org/wiki/Музичний_стиль
https://uk.wikipedia.org/wiki/Музичний_жанр
https://uk.wikipedia.org/wiki/Академічна_музика
https://uk.wikipedia.org/wiki/Музичний_жанр
https://uk.wikipedia.org/wiki/Музичний_стиль
https://uk.wikipedia.org/wiki/Популярна_музика
https://uk.wikipedia.org/wiki/Музичний_жанр
https://uk.wikipedia.org/wiki/Музичний_стиль
https://uk.wikipedia.org/wiki/Чекан_Юрій_Іванович
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 Які жанри належать до вторинних? 

 Назвіть основні історичні форми побутування жанрів? 

 Що таке музичний напрям? 

 Які напрямки розвитку сучасної музики вам відомі? 

 Що таке інтонаційна практика? 

 

Практичні завдання. 
1.Визначити елементи музиної мови, які складають ознаки первинних жанрів у наступних  

творах: 

1. С.Людкевич. Гагілка 

 

 

 

 

2.М.Мусоргський. Гопак з опери “Сорочинський ярмарок” 

3.В.Герчик. Святковий марш 
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2. Визначити первинні жанри, які лежать в основі наступних музичних фрагментів: 

1.Ф.Шопен. Прелюдія №7 

 

2.Ф.Шопен. Прелюдія №20. 

3.П.Чайковський. Симфонія №5, ч.ІІ 
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4.Ф.Шопен.Етюд №3 

6.Й.Гайдн. Симфонія 103, ч.2, тема 2. 

 

 

5.Л.Бетховен. Соната 8, ч.2 
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7.Ф.Шуберт.Незавершена симфонія, ч.1, тема побічної партії 

 

Завдання для самостійної роботи: 
1.Підготувати повідомлення на тему: 

1. Від менуету до скерцо. Характеристика жанрів.  

2. Мазурка і полонез. Характеристика жанрів.  

3. Лендлер і вальс. Характеристика жанрів.  

4. Танці старовинної сюїти.  

5. Стилістичні особливості п'єси Е. Гріга, ор.71 №1.  

2. Здійснити слухову експертизу стилів музичних фрагментів: 

1.Р. Шуман. Початок Увертюри, скерцо і фіналу ор. 52.  

2.В. Мошелес. Вступна побудова з «Симфонії-концерту» для фортепіано і гобоя з оркестром.  

3.Й.Кокконен. Рezzo giocoso з «Симфонічного скетчу».  

3. На основі вивчення біографій композиторів здійснити порівняльні стильові характеристики 

творчості таких композиторів: 

а) Р.Вагнер – М.Мусоргський;  

б) С.Прокоф'єв – Д.Шостакович; 

в) Б.Лятошинський — Л.Ревуцький 

4. Характеристика тональних переваг Ф. Мендельсона, Е. Гріга на прикладі таких музичних творів: 

Ф. Мендельсон. Пісні без слів, Е. Гріг. Ліричні п'єси.  

5.В поданих нижче фрагментах визначте історичний стиль, до якого вони приналежні на основі 
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аналізу використаних засобів музичної виразності: 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

 

6. 
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7. 

8. 

9. 

 

 

Запитання для перевірки теоретичних знань  

2. Назвіть основні історичні форми побутування жанрів? 

3. Назвіть основні функції музичного стилю? 

4. Що таке авторський стиль? 
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5. Що таке інтонаційна практика? 

6. Що таке історичний стиль? 

7. Що таке музичний жанр? 

8. Що таке музичний напрям? 

9. Що таке музичний стиль? 

10. Що таке національний стиль? 

11. Які є способи класифікації музичних жанрів? 

12. Які жанри належать до вторинних? 

13. Які жанри належать до первинних? 

14. Які методи використовують для визначення приналежності твору до певного стилю? 

15. Які напрямки розвитку сучасної музики вам відомі? 

16. Які функції виконує музичний жанр? 

 

Інтонаційні та метроритмічні вправи  
1.Вправлятися у опануванні ритмоформул жанрів, пов'язаних із рухом: 

 

танець ритмоформула танець ритмоформула 

Вальс 

 
(в акомпанементі) 

Тарантела 

 
 

Полонез 

 

 

Танго 

 
 

Мазурка 

 
 

Фокстрот 

 
 

Полька 

 

 

Марш 

 

 

2. Ритмоформулу болеро: 

поєднайте із основною темою відповідного твору М.Равеля: 

 

 

 за зразком: 
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сольфеджуйте приклад, одночасно відстукуючи ритмоформулу болеро, або ансамблем. 

 

3.Поєднайте ритмоформули відповідних танців із нотними прикладами. Сольфеджуйте 

приклад, одночасно відстукуючи відповідну ритмоформулу, або ансамблем. 

 

танець ритмоформула 

Вальс 

 
(в акомпанементі) 

Полонез 

 

 

Мазурка 

 
 

Полька 

 

 

Тарантела 

 
 

Танго 

 
 

Фокстрот 

 
 

1. Вальс 
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2.Полонез 

3.Мазурка 

4. Полька 

 

5.Тарантела 
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6. Танго 

7.Фокстрот 
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Завдання для слухового аналізу  
1. Вправлятися у розпізнанні на слух ритмоформул різних жанрів, пов'язаних із рухом 

2. Вправлятися у визначенні на слух засобів музичної виразності, які формують відповідний 

історичний стиль (бароко, класицизм, модернізм). 

 

Творчі вправи.  
1.Проаналізувати п'єсу Е. Гріга, ор. 71 № 1 «Es war einmal» (перша з останнього зошиту 

«Ліричних п'єс»). Охарактеризувати інструментальні, вокальні, розповідні асоціації, послідовно 

викликані музикою в процесі її розгортання. Звернути увагу на імітацію норвезьких народних 

інструментів і на роль тонального плану п'єси: 

Е. Гріг. Es war einmal, ор. 71 № 1  
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2. Скласти класифікацію жанрів за їхніми назвами.  

Пропонується список назв жанрів (таблиця 4.5), що мають історичне і сучасне соціально-

культурне значення. Їх слід класифікувати за етимологічним ознаками: систематизувати назви за 

відображеним в них ознаками і властивостями жанру. 

Таблиця 4.5  

Музичні жанри  

1.Аллеманда  

2. Антифон  

3. Арабеска  

4. Балада  

5. Баркарола  

6. Бергамаска  

7. Бурлеск(а)  

8. Буре  

9. Вальс  

10. Вербункош  

11. Віланела  

12. Вокаліз  

13. Гавот  

14. Галоп  

18.Гондольєра  

19.Гопак 

20.Дивертисмент  

21.Зингшпіль 

22.Інвенція 

23.Інтермецо  

24.Казачок  

25.Кадриль  

26.Кант  

27.Канцона 

28.Каприччио  

29.Качча  

30.Колыбельная 

31.Колядка 

35.Куранта  

36.Лауда  

37.Лезгінка  

38.Лендлер  

39.Мадригал  

40.Мазурка  

41.Марш  

42.Менует  

43.Меса  

44.Мініатюра 

45.Новелета  

46.Ноктюрн  

47.Ода  

48.Опера  

52.Пасакалья 

53.Пастораль  

54.Пісня  

55.Плач  

56.Полонез  

57.Поема  

58.Прелюдія  

59. Етюд 

60.Псалм  

61.Рапсодія  

62.Реквиєм  

63.Романс  

64.Серенада  

65.Симфонія  

69.Спрінгданс 

70.Сюїта  

71.Твіст  

72.Токата  

73.Трепак  

74.Уанстеп  

75.Фолія  

76.Фротола 

77.Хабанера  

78.Халінг 

79.Херувимска 

80.Чакона  

81.Частівки  

82.Шансон  
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15. Гальярда  

16.Гимн 

17.Гумореска 

32.Контрданс 

33.Концерт  

34.Краковяк  

49.Ораторія  

50.Павана  

51.Парафраз 

66.Сициліана  

67.Скерцо  

68.Соната  

83.Екосез  

84.Експромт  

85.Елегія  

 

Методичні рекомендації. Для кожного жанрового терміна в запропонованому списку 

потрібно, користуючись словниками (музичними, етимологічним, іноземних термінів), відшукати 

первинні значення. Далі, рухаючись від початку списку до кінця, віднести кожен термін до 

первинної узагальнюючої характеристики, що відображає національну приналежність (полонез), 

зв'язок зі словом (реквієм), з рухом (вальс), з часом (ноктюрн), з ситуацією і т. п. Кожна з 

отриманих узагальнюючих характеристик першої систематизації ставиться під своїм номером (або 

літерою алфавіту) для подальшого більш компактного угрупування, у результаті якої може 

виникнути ще один список. Він, в свою чергу, стане матеріалом для створення короткої типології, 

що містить п'ять—сім класів. 

 

Орієнтовні завдання для контрольної роботи  
Знайдіть відповідність між танцем та ритмоформулою 

танець ритмоформула 

вальс 

 

полонез 

 

мазурка 

 

полька 

 

тарантела 

 

танго 

(в акомпанементі) 

фокстрот 

 

 

Орієнтовні диктанти за темою.  
Перед написанням диктантів, після першого прослуховування, визначити первинну жанрову 

основу або характерні жанрові ознаки. 

1.Дж.Верді 
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2.Українська 

3.С.Рахманінов 

4.Ф.Шопен 

5.Різдвяна 
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6.Ф.Мендельсон 

 

 

7.М.Равель 

8.М.Огінський 
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9.Д.Шостакович 

10.І.Стравінський 

 

 



298 

КРЕДИТ 5. МУЗИЧНІ ФОРМИ 
План 

Тема 1.Основні властивості й принципи музичної композиції 

Тема 2.Прості форми 

Тема 3.Складні форми 

Тема 4.Багаточастинні форми 

Тема 5.Змішані форми 

Тема 6.Циклічні форми 

Тема 7.Поліфонічні форми 

 

Тема 1. Основні властивості й принципи музичної композиції 
 

Ключові поняття: музична форма, система засобів музичної виразності, принципи 

художнього впливу, функції частин в музичній формі, основні принципи музичного розвитку. 

 

Теоретичні відомості. 

Музичний твір є єдністю змісту і форми. Зміст музичного твору складають  художньо 

відображені явища і процеси дійсності. 

Музична форма — термін, що вживається у двох значеннях: широкому і вузькому. В 

широкому значенні це цілісна система музичних засобів, застосована для втілення художнього 

змісту твору. У вузькому значенні це, з одного боку, загальний тип композиційної структури, що 

історично склався, а з іншого — індивідуальна форма даного твору. 

Музична форма має 2 боки — процесуально-динамічний і структурно-результативний. 

Типологія музичних форм тісно пов’язана із способом розвитку музичного матеріалу. 

Виразові можливості музичних засобів. Сукупність засобів музичної виразності називається 

музичною мовою. 

Окремі елементи музичної мови не мають чітко закріпленого значення, однак мають коло 

типових виражальних можливостей. Воно (коло) визначається місцем елементу в системі 

художньої мови та спирається на об’єктивні властивості і життєві зв’язки. Реалізація певної 

виражальної можливості залежить від взаємодії з іншими елементами та від художнього контексту. 

Основний принцип взаємодії засобів музичної виразності — нерівноправ’я. 

Історично склалося два первинних комплекси засобів музичної виразності: фанфарно-

сигнальні інтонації та секундові затримання. 

Первинні комплекси складаються з кількох елементів:  

визначені, постійні параметри - інтервал, метро-ритмічні умови, темп, гучність, гармонічні 

умови, штрих, тип фактури ,  

змінні параметри - лад, тембр, регістр, гармонія. 

Система музичних засобів. Систему засобів музичної виразності складають елементи 

музичної мови: мелодія (звуковисотна лінія), ритм, метр, темп, тембр, фактура, гармонія, лад, 

штрих, динаміка, (форма). 

Змістові та комунікативні можливості музичних засобів обумовлені їх місцем в історично 

складеній системі музичної мови. 

Основою європейської музичної системи є функціональна гармонія мажору і мінору, 

акцентна тактова ритміка, переважно гомофонний склад, індивідуалізований тематизм. 

Кожній системі музичних засобів властиві певні опозиції. 

 Лад: мажор, мінор, дієзні та бемольні тональності, стійкість-нестійкість, консонанс-

дисонанс, акорд-неакорд, тональна стабільність-нестабільність, діатоніка-хроматика. 
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 Метро-ритм: 2дольність-3дольність, ямб-хорей. 

 Мелодичний малюнок: спрямованість-коловоротність, висхідний-низхідний рух, стрибок-

плавний рух, рух звуками акорда- рух секундами. 

 Темп: швидко-повільно, прискорення-уповільнення. 

 Регістр: високий-низький, підвищення теситури, її зниження.  

 Динаміка: форте-піано, крещендо-дімінуендо. 

 Тембр: струнні-духові, чисті-мішані. 

 Фактура: гомофонія-поліфонія, унісон-акорд. 

 Артикуляція: легато-стакато. 

 Жанри: моторні-ліричні. 

 Форма: проста-складна, одночастинна-багаточастинна. 

Загальні опозиції системи втілюються в кожному творі. 

Музична система містить елементи високоорганізовані (такі, що піддаються точній фіксації) 

та малоорганізовані. 

Система засобів музичної виразності відповідає певному типу музичної культури і зрозуміла 

її носіям. Трактування музичного твору (його аналіз) знаходиться в межах цієї музичної культури. 

Загальні принципи художнього впливу. 
 Принцип множинного і концентрованого впливу — мета досягається сумісною дією кількох 

засобів.  

 Принцип суміщення функцій (важливі композиційні засоби використовуються для 

досягнення кількох ефектів (цілей)). Суміщення функцій може відбуватися одночасно або 

послідовно. 

 Принцип слідування інерції. 

 Принцип порушення інерції (зміни за третім разом). 

 Принцип контрастного співставлення. 

 Принцип художнього відкриття (суміщення (поєднання) певних суттєвих властивостей, що в 

інших творах зустрічалися лише окремо). 

Функції частин в музичній формі. Незалежно від загальної кількості тем у творі кожна 

частина має своє призначення або функцію у формі. Виділяють 6 таких основних функцій (Табл 

5.1):  

Таблиця 5.1. 

Функції частин в музичній формі 

№ 

пп 

функція пояснення Самостій

ний тип 

викладу 

ознаки 

1 Вступна побудова, яка 

з'являється 

перед 

основною 

формою або її 

частиною 

- а) без визначеної теми (визначає загальний 

характер наступної музики, ритм, темп, 

фігурація);  

б) з темою (використовує експозиційний, 

серединний, рідше — заключний тип 

викладення). 

2 Експозиційна виклад теми + повний або відносно повний виклад теми, 

панування однієї тональності, заключний 

каданс  

3 Єднальна 

(сполучна) 

між 

проведеннями 

різних тем або 

- мелодійний хід на тлі якої-небудь гармонії; 

кілька повторень каденцій на тоніці 

попереднього розділу, за якими слідує 
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розділами 

форми 

модуляційний перехід до тональності 

наступної частини; різні види секвенций 

(найчастіше модулюючі)  

4 Серединна побудова, 

розміщена 

між іншими 

або 

подібними за 

змістом 

частинами (як 

різновид - 

розробка) 

+ дробове проведення теми (вичленення, 

секвенціювання) або включення нової теми, 

тонально-гармонійна нестійкість, 

серединний каданс або предикт в кінці: 

а) акорд домінантової групи  майбутньої 

тональності, іноді фигураційно;  

б) домінантова гармонія на сильних долях, 

в парних тактах, чергуючись з іншими 

акордами;  

в) домінантовий органний пункт.   

5 Репризна повторне 

проведення 

теми (або тем) 

після якої-

небудь іншої 

музики 

-  

6 Заключна  + фрагментарний виклад теми, тонально-

гармонійне кадансування, використання 

субдомінанти, застосування регістрових 

зіставлень, поступове скорочення побудов  

 

Принципи розвитку в музичній формі. Музична форма, розгортається у часі,  розвивається 

за наступними принципами (розташовані за віддаленням від початкового матеріалу): 

 Повторення (точне повторення матеріалу, іноді з тієї ж каденцією) 

 Змінене повторення (варіаційність) - змінюється фактура, частково - гармонічний план при 

збереженні розмірів і каденцій. 

 Розробка - проведення теми (або її мотивів) частково з попереднього розділу; при цьому 

можуть змінюватися її структура, тональність, вона може проводитися на іншій висоті або в 

іншому голосі; використовуються секвенції, вертикальне об’єднання різних самостійних 

побудов, введення нових елементів. 

 Похідний контраст - така зміна попередньої теми, яка призводить до появи нової (із 

впізнаваними рисами попередньої теми); 

 Контраст зіставлення - утворюється в результаті введення нової теми, яка протиставляється 

іншим, відсутність м’якого переходу до нової теми. Може бути одноплановим (при єдності 

темпу) та різноплановим (при зміні темпу). 

Для всіх принципів розвитку теми існує ряд прийомів перетворення, які називаються 

тематичною роботою. Існує 6 основних способів перетворення мелодико-тематичних побудов:  

Мелодична орнаментація з використанням неакордових звуків або збагачення теми новими 

акордовими звуками.  

Розтягування чи стиснення будь-яких інтервалів.  

Обернення, тобто надання інтервалам протилежного напрямку.  

Збільшення (аугментація) або зменшення (дімінуіція).  

Поворотний (ракоходний) рух, проведення побудови від кінця до початку.  

Проведення зі зміщенням на іншу частку такту.  
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Мелодико-синтаксичні структури. Періодична повторність мелодико-ритмічного обороту 

служить важливим фактором закономірно упорядкованого розчленування невеликих побудов. У 

зв'язку з цим в основі класифікації мелодико-синтаксичних (мелодико-тематичних) структур 

лежить співвідношення мотивної повторюваності або неповторюваності (подібність або 

неподібність).  

 Періодичність - послідовність елементів однакової тривалості (за кількістю тактів - 4 + 4, 2 + 

2 + 2 + 2, 1 + 1 + 1 + 1). 

 Додавання (підсумовування) - зіставлення двох або кількох побудов з наступною єднальною 

побудовою, яка дорівнює їх сумі (2 + 2 + 4, 4 + 4 + 8 і так далі). 

 Дроблення - зіставлення побудови з наступними за нею коротшими побудовами, які 

дорівнюють їй в сумі (4 + 2 + 2, 8 + 4 + 4 і так далі). 

 Дроблення із замиканням (або підсумовуванням) (2 + 2 + 1 + 1 + 2, 4 + 4 + 2 + 2 + 4 і так 

далі). 

 Подвійне підсумовування (1 + 1 + 2 + 4, 2 + 2 + 4 + 8). 

 

Контрольні запитання 
 Назвіть основні принципи художнього впливу. 

 Дайте визначення музичної форми в тісному та широкому значеннях. 

 Назвіть опозиції в системі художніх засобів європейської музичної культури. 

 З яких елементів складається мелодія. 

 Назвіть і охарактеризвуйте первісні комплекси музичних засобів. 

 Як змінюється характер мелодії у зв’язку з використаними в ній інтервалами. 

 Назвіть головні та допоміжні музичні засоби. 

 Охарактеризуйте коло семантичних значень простих інтервалів. 

 Що таке музичне мовлення. 

 Виразні можливості гармонії. Взаємозв’язок гармонії і темпу. 

 Тема та засоби її перетворення. 

 Назвіть основні принципи розвитку в музичній формі. 

 Назвіть основні типи викладення у вступах. 

 Охарактеризуйте заключний тип викладення. 

 Охарактеризуйте виразні можливості фактури. 

 Охарактеризуйте зв’язуючий тип викладення. 

 Охарактеризуйте виражальні можливості ритму. 

 Охарактеризуйте серединний тип викладення. 

 Охарактеризуйте експозиційний тип викладення 

 Охарактеризуйте виражальні можливості ладу. 

 

Практичні завдання 
1.Проаналізувати наступні фрагменти музичних творів, визначити первинні комплекси 

музичних засобів, охарактеризувати художній образ, який вони формують: 

П.Чайковський. “Дитячий альбом”, №1 “Ранкова молитва” 
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Р.Шуман.Альбом для юнацтва. №7 “Мисливська пісенька” 

 

В.Косенко. “24 дитячі п'еси для фортепіано”, №8 “Не хочуть купити ведмедика” 

 

3. Проаналізувати наступні фрагменти музичних творів, визначити використані в них 

принципи художнього впливу: 

Р.Шуман.Альбом для юнацтва. №25 “Відгомін театру” 
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П.Чайковський. “Дитячий альбом”, №3 “Гра в конячки” 

 

В.Косенко. “24 дитячі п'еси для фортепіано”, №15 “Колискова пісня” 

 

4.Проаналізувати наступні фрагменти музичних творів, визначити мелодико-синтаксичні 

структури: 

П.Чайковський. “Дитячий альбом”, №20 “Баба Яга” 
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В.Косенко. “24 дитячі п'еси для фортепіано”, №4 “Українська народна пісня” 

 

Р.Шуман.Альбом для юнацтва.  

№13 “Травень, милий травень, ти скоро знов настанеш” 



305 

 

 

 

Завдання для самостійної роботи 
1. Законспектувати наступні теоретичні праці щодо виражальних можливостей засобів 

музичної виразності:  

 Вашкевич. Семантика музичної мови,  

 Мазель, Цуккерманн Аналіз музичних творів: елементи музичного мовлення і прості форми,  

 Ройтерштерн Музичне мовлення. 

2. Законспектувати: методи і зміст системного аналізу музичного твору. 

3. Письмово скласти план аналізу музичного твору у формі питань. 

4. Здійснити теоретичний аналіз нескладного музичного твору (наприклад, С.Прокоф’єв 

«Марш» із збірки творів для фортепіано «Дитяча музика») і дати відповіді на питання з плану 

аналізу. 

5. Прослухати українську народну пісню (наприклад, «Повій, вітре, на Вкраїну» на сл. 

С.Руданського) і дати відповіді на питання з плану аналізу. 

6.Обґрунтувати: музична мова як синтез музичних засобів. 

 

Тести для перевірки теоретичних знань 
 1. Спосіб викладення голосів в багатоголосній музиці - це 

А) фактура Б) гармонія В) поліфонія Г) музична форма. 

 2. Основні формотворчі принципи: 

А) функціональність, динамічне поєднання    Б) жанровість, контраст, тотожність 

В) монотематизм, лейтмотивізм   Г) засоби виразності і жанрова основа 

 3. Основні внутрішні ознаки членування форми: 

А) жанрова, поліфонічна    Б) структурна, тональна, тематична  

В) інтонаційна, ритмічна    Г) динамічна, фактурна, темброва 
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 4. Як називається будова музичного твору? 

А) мелодія   Б) музична форма    В) період    Г)підсумовування. 

 5. Як називається виражена одноголосно музична думка? 

А) мелодія    Б) музична форма    В) період   Г) підсумовування 

 6. Як називається музична думка, що має більшу чи меншу закінченість? 

А). тема    Б) інтонація    В) фраза    Г) мотив 

 7. З різних властивостей гармонії основне формотворне значення має ... (продовжити фразу) 

А) колорит    Б) тип звороту    В) функціональність    Г) каденція  

 8. Як називається співвідношення тривалостей дрібних і великих частин форми? 

А) ритм    Б) структура    В) будова    Г) метр 

 9. Як називається момент поділу між частинами? 

А) кома    Б) цезура    В) точка    Г) зупинка 

 10. Що є ознакою цезури? 

А) ритм    Б) абзац    В) фраза    Г) пауза 

 11. Як називається повторне проведення теми після якоїсь іншої музики? 

А) реприза    Б) середина    В) виклад    Г) підсумовування 

 12. Серединна частина твору це ... 

А) побудова, розташована між іншими, частіше подібними за змістом частинами  

Б) побудова, що передує одній з її частин     В) початкове проведення теми  

Г) побудова, розташована між іншими, різними за змістом частинами 

 13. Як називається побудова, наступна за кінцем всієї основної форми? 

А) реприза    Б) експозиція    В) вступ    Г) кода 

 14. Назвіть найпростіший принцип розвитку в музичній формі 

А) повторення    Б) контраст    В) конфлікт    Г) експозиція 

 15. Що ви розумієте під терміном «варіювання»? 

А) контраст    Б) конфлікт    В) розвиток    Г) змінене повторення 

 

Завдання для слухового аналізу  
1. Визначити на слух у наступних уривках основні засоби музичної виразності 

П.Чайковський. “Дитячий альбом”, №21 “Солодка мрія” 

 

В.Косенко. “24 дитячі п'еси для фортепіано”, №9 “Купили ведмедика” 
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Р.Шуман.Альбом для юнацтва. №12 “Святчаний Дід” 

 

2.Визначити на слух задіяні в наступних уривках способи перетворення мелодико-

тематичних побудов: 

П.Чайковський. “Дитячий альбом”, №18 “Неаполітанська пісенька” 

В.Косенко. “24 дитячі п'еси для фортепіано”, №22 “Казка” 
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Р.Шуман.Альбом для юнацтва. №12 “Святчаний Дід” 

 
 

3.Визначити на слух в наступних фрагментах використані мелодико-синтаксичні структури: 

П.Чайковський. “Дитячий альбом”, №17 “Німецька пісенька” 
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В.Косенко. “24 дитячі п'еси для фортепіано”, №10 “Полька” 

 

Р.Шуман.Альбом для юнацтва. №17 “Ранкова прогулянка” 
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Творчі вправи.  
 Зіграти наступний уривок, визначити основні засоби музичної виразності. 

◦ Змінити тональність на однойменну, зафіксувати зміни образу 

◦ “Вирівняти” ритмічний малюнок, зафіксувати зміни образу 

◦ “Загострити ”ритмічний малюнок, зафіксувати зміни образу 

◦ Змінити гомофонно-гармонічну фактуру на акордову, зафіксувати зміни образу 

◦ Змінити акордову фактуру на гомофонно-гармонічну, зафіксувати зміни образу 

◦ Спростити гармонічну основу (замінити септакорди тризвуками) зафіксувати зміни 

образу 

◦ Ускладнити гармонічну основу (замінити тризвуки септакордами) зафіксувати зміни 

образу 

◦ Прискорити темп, зафіксувати зміни образу 

◦ Уповільнити темп, зафіксувати зміни образу 

◦ Змінити штрихина протилежні, зафіксувати зміни образу 

 

П.Чайковський. “Дитячий альбом”, №6 “Хвороба ляльки” 

 

Орієнтовні завдання для контрольної роботи  
1.Тестові завдання: 

1. Як називається перетворення вихідної теми? 

А) реприза    Б) похідний контраст   в) конфлікт    Г) розвиток 

 2. У якому типі викладення виявляються риси нестійкості, плинності? 

А) серединний   Б) заключний    В) експозиційний    Г) предикт 

 3. Визначити фонічну підсистему музичної мови: 
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А) темп, метроритм,   Б) ладотональность, гармонія 

В) тембр, фактура, гучність   Г) мелодія, штрих, форма 

 4. Визначити часову підсистему музичної мови: 

А) темп, метроритм   Б) ладотональность, гармонія 

В) тембр, фактура, гучність   Г) мелодія, штрих, форма 

 5. Вибрати цілісну складову музичного твору: 

А) гармонія   Б) тема   В) мелодія   Г) метроритм 

 6. Тема - це: 

А) мелодія   Б) мотив   В) музична думка, персоніфікована в тембрі 

Г) одноголосно виражена музична думка 

 7. Знайти визначення нетематичного матеріалу: 

А) загальні форми руху  Б) варіантне повторення теми 

В) мотивне вичленення з теми   Г) гармонічна вертикаль 

 8. Складові частини композиційної логіки: 

А) середина або розвиток, реприза, експозиція, код, вступ, зв'язка 

Б) контраст, повтор   В) прості, циклічні, складні нециклічні 

Г) вільний розвиток, продовжений розвиток. 

 9. Виділити основні принципи розвитку: 

А) середина, реприза, експозиція, кода, вступ, зв'язка 

Б) контраст, повтор   В) прості, циклічні, складні нециклічні 

Г) вільний розвиток, продовжений розвиток. 

 10.Вона має особливо важливе й універсальне значення, пронизує і об’єднує всі рівні 

композиції, виступає головним “персонажем” драматургії форми, служить вихідним матеріалом 

для побудови частин, розділів, всієї композиції в цілому: 

А) тема   Б) мелодія   В) партія   Г) гармонія 

 11.Для якого типу викладення характерні такі властивості: висока концентрація на невеликів 

ділянці композиції індивідуальних ритмо-мелодичних зворотів; ладова і тональна визначеність, 

стійкість; чітка будова: 

А) експозиційного   Б) розвиваючого   В) заключного   Г) немає вірної відповіді 

 12.Для якого типу викладення характерні такі властивості: тривале обігрування одних і тих 

самих інтонацій, подрібнення, вичленування, секвенціювання, ладова нестійкість: 

А) експозиційного   Б) розвиваючого   В) заключного   Г) немає вірної відповіді 

 13.Для якого типу викладення характерні такі властивості: узагальненість, лаконічні 

інтонації, згортання тематичного матеріалу, гармонічне кадансування, закріплення досягнутої 

тональності: 

А) експозиційного   Б) розвиваючого   в) заключного    Г) немає вірної відповіді 

 14.Періодичне, репризне, рефреноподібне — це різновиди: 

А) точного повторення   Б) варіювання   В) розробки теми  

Г) оновлення тематичного матеріалу 

 15.Сполучення, зіставлення, похідний контраст, конфлікт — це різновиди: 

А) оновлення тематичного матеріалу    Б) точного повторення 

В) варіювання   Г) розробки теми 

 

2.У поданих нижче фрагментах визначити засоби музичної виразності, мелодико-

синтаксичні побудови, тип викладення, спосіб перетворення мелодико-тематичних побудов 

(Ф.Мендельсон. Шість дитячих п'єс ор.72): 
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Тема 2. Прості форми 
 

Ключові поняття: період, розвинута одночастинна форма, проста двочастинна форма, 

проста тричастинна форма. 

 

Теоретичні відомості. 

Музична форма кожного твору індвідуальна, але історично склалися деякі загальні типи 

форм. 

У теорії музики немає однозначної систематики музичних форм. Існуючі класифікації 

враховують: кількість частин в композиції, кількість різних тем, характер співвідношення частин і 

цілого, спосіб викладу матеріалу, принципи формоутворення. 

Найчастіше виділяються наступні композиційні форми: одночастинні, двочастинні (прості і 

складні), тричастинні (прості і складні), композиції, засновані на принципі варіювання, рондо, 

сонатна форма, змішані та вільні форми, циклічні форми тощо. 

Одночастинна форма. Виклад музичного матеріалу в одній частині без його подальшого 

розвитку утворює одночастинну форму. Одночастинна форма, що повторюється кілька разів 

(наприклад, у пісні з різним текстом) називається одночастинною куплетною формою. Якщо 

основна мелодія в різних куплетах повторюється із незначними змінами виникає куплетно-

варіаційна форма. Якщо зміни суттєві — форма куплетно-варіантна.  

Одночастинна форма в інструментальній музиці отримала назву періоду. 

Період — невелика завершена музична побудова, що входить до складу більших форм, або 

має самостійне значення. Основна функція періоду — викладення відносно закінченої музичної 

думки (теми). Термін «музичний період» застосовується переважно стосовно творів гомофонно-

гармонічного складу, в той час як стосовно поліфонічних форм та значної частини музики другої 

половини ХХ століття, написаної з використанням новітніх композиторських технік, цей термін не 

вживається. 

Структура. Зустрічаються періоди різної структури. Одна з них може бути визначена як 

основна, нормативна. Це період, в якому виникає симетрія двох його речень. Вони починаються 

однаково (або подібно), а завершуються різними кадансами, менш завершеним в першому і більш 

завершеним в другому. В нормі, перше речення закінчується на домінанті, а друге — на тоніці, 

хоча, як виняток, зустрічаються періоди з однаковими кадансами. 

В залежності від музичного матеріалу речень, що входять до складу періоду, розрізняють 

періоди повторної структури (з однаковою мелодичною основою обох речень) та періоди 

неповторної структури (відповідно: з різною мелодичною основою речень). 

Період може й не поділятися на речення (період єдиної будови), проте побудова 

залишається періодом, якщо вона викладає певний тематичний матеріал і займає у структурі цілого 

таке саме місце, як і нормативний період.  

Існують також періоди, що складаються з трьох речень з різним співвідношенням 

тематичного матеріалу. Різновидом такого періоду є блюзовий (період з трьох речень із 

структурою аав і гармонічною послідовністю T-S-D).  

Тональний план. В залежності від тонального плану, розрізняють однотональний період, 

що завершується в тій самій тональності, в якій почався та модулюючий, в якому друге речення 

кадансує в іншій тональності, частіше домінантової сфери. Модуляція динамізує форму, відтак 

модулюючий період застосовується як елемент більш крупних форм. 

Метрична основа. Типовою для багатьох стилів і жанрів європейської музики є квадратна 

структура, при якій кількість тактів в кожнму реченні та в кожному періоді дорівнює ступеню 

https://www.wikiplanet.click/enciclopedia/UK/Каданс
https://www.wikiplanet.click/enciclopedia/UK/Домінанта_(музика)
https://www.wikiplanet.click/enciclopedia/UK/Тоніка
https://www.wikizero.com/uk/Тональність_(музика)
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числа 2 (4,8,16 і т. д.). Квадратна структура виникає завдяки постійній зміні сильного і слабкого 

тактів. 

Проте симетрія двох квадратних речень може бути порушена розширенням останнього. 

Так виникають розширені періоди (4 + 5, 4 + 6, 4 + 7 і т. д.). Рідше зустрічається скорочення 

другого речення. Існують періоди, в яких неквадратна структура виникає не через подолання 

квадрата а сама по собі, як властивість, притаманна даній музиці. Співвідношення тактів при 

цьому може бути різним (5 + 5, 5 + 7 і т. д.) 

Виникнення і еволюція. Період виник в європейській професійній музиці в епоху зародження 

гомофонного складу (18 століття), що прийшов на зміну поліфонічному. Велику роль у його 

формуванні відігравали народні й побутові танцювальні та пісенно-танцювальні жанри. Звідси й 

тенденція до квадрата, що складає основу танцювальної музики. В цьому втілилася і національна 

специфіка музичного мистецтва західно-європейських країн, в пісенному фольклорі яких також 

переважають квадратні структури. В той же час для протяжних пісень східно-слов'янських 

народів квадратні структури не характерні. 

Починаючи з Ф.Шопена, період використовується не тільки як частина більшої  форми, але 

і як форма самостійного твору. У вокальній музиці період часто використовується як форма 

куплету пісні.  

Розвинута одночастинна форма. 
Специфіка формування композиції такого типу полягає у застосуванні поряд із 

експозиційним, також розвивального типу викладення. У вокальній музиці розвинута 

одначастинна композиція виникає у випадку, коли словесний текст не має строфічної організації 

(речитатив, монолог). В інструментальній музиці вона використовується у творах імпровізаційного 

походження: прелюдіях, експромтах, інвенціях, фантазіях, етюдах. Імпровізаційний стиль 

викладення часто утворює декілька хвиль (фаз, етапів) розвитку, формуючи ознаки дво-або-

тричастинної побудови. Іноіді у простій розвинутій одночастинній формі пишуться вступні, 

розробкові або заключні (кода) розділи складних форм. 

Прості форми.  

Простою називається форма, яка складається з періоду і розвивальної частини пропорційної 

періоду. Частини можуть повторюватись в різних варіантах. Найпоширенішими є проста 

двочастинна і проста причастинна форми. 

Різновиди простих форм систематизовані в таблиці 5.2. 

Таблиця 5.2. 

Різновиди простих форм 

схема назва ознаки 

аa1bb1 

(abcb) 

Проста 

двочастинна 

контрастна (у 

вокальній музиці 

— куплетна) 

1.Перша частина — період; друга — розвивальна, 

пропорційна першій; наприкінці — повна досконала 

каденція (у вокальній  музиці - заспів) 

2. Перша частина — період; друга — період на 

контрастному матеріалі; наприкінці — повна 

досконала каденція (у вокальній музиці - приспів) 

aa1ba2 Проста 

двочастинна 

репризна 

Перша частина — період; друга — пропорційна 

першій, але складається з двох частин: перше 

речення — розвивальне, друге — повторення 

другого речення першого періода. 

aba1 Проста 

тричастинна 

Перша частина — період; друга — розвивальна, 

пропорційна першій, на контрастному матеріалі, 

https://www.wikizero.com/uk/Шопен
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наприкінці — відсутня повна досконала каденція; 

третя - точне або змінене повторення першого 

періоду. 

аа1а Проста 

тричастинна 

однотемна 

Перша частина — період; друга — розвивальна, на 

матеріалі першого періоду (або точна транспозиція 

першого періода в іншу тональність); третя — точне 

або змінене повторення першого періоду 

 

Реприза в тричастинній формі може повторюватись точно або відозмінено. Якщо зміни 

торкаються лише динаміки — реприза динамічна, якщо залучаються інші елементи музичного 

мовлення — реприза динамізована. Динамізація відбувається найчастіше за рахунок змін ладу, 

мелодії, ритму, гармонії. Динамізація може призводити до розширення або скорочення репризи. 

Різновидом скороченої репризи є симультанна.  

Основні різновиди простих форм можуть відозмінюватись за рахунок повторення частин.  

Повторення вважається точним якщо: використаний знак репризи, співпадає кількість 

тактів, співпадає гармонічна послідовність.  

В межах точного повторення варіюватися може: фактура, мелодія (дімінуювання), 

інструментовка, динаміка. 

Повторення є неточним, якщо структура і гармонічна послідовність змінюється.  

Музичною практикою використовуються наступні різновиди повторень у простих формах 

(табл.5.3): 

Таблиця 5.3. 

Різновиди простих форм за видами повторень 

Повна схема Скорочена схема Назва  

aabb a:||b:|| Проста двочастинна форма з повторенням 

частин 

aab ||:a:||b Проста двочастинна форма з повтореною 

першою частиною 

abb a||:b:|| Проста двочастинна форма з повтореною 

другою частиною 

abab1 - Подвійна проста двочастинна форма  

aababa ||:a:||:ba:|| Проста тричастинна форма з повтореними 

частинами 

aaba a:||ba Проста тричастинна форма з повтореною 

першою частиною 

ababa a||:ba:|| Проста три-п'ятичастинна форма 

abab1a  Подвійна проста тричастинна форма 

 

Проста розвинута двочастинна форма. 
За рахунок використання розвивального типу викладення в першій половині другої частини 

простої двочастинної форми (на матеріалі першого періоду) друга частина має тенденцію до 

розростання. В старовиннй сюїті та імпровізаційних п'єсах на основі цього сформувався стійкий 

тип двочастинної композиції з розвинутою неперіодичною другою частиною. Він отримав назву 
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розвинутої або старовинної двочастинної форми. В його основі — принцип зіставлення частин 

одного тематичного змісту. Тональний план старовинної двочастинної форми: перша частина: Т-Д, 

друга частина: Д-Т.  

Проста тричастинна форма. 
Музична форма, яка складається з трьох самостійних простих одночастинних форм типу 

періоду, називається простою тричастинною формою. Кожна з частин може відрізнятися від 

попередніх за тематизмом. Так утворюється наскрізна форма. Однак, найбільш поширеною є 

проста репризна тричастинна форма, в якій третя частина точно або варійовано повторює музику 

першої частини.  

Особливості будови простої тричастинної форми: різна ступінь стійкості каденцій між 

першю і другою (стійка, завершальна каденція, чітка цезура), другою і третьою частинами 

(нестійка, на гармоніях тональності наступної частини, іноді з використанням зв'язок і органних 

пунктів). Середня частина може розвивати матеріал першої частини, утворюючи однотемну 

тричастинну репризну форму, а може розвиватися на новому, контрастному матеріалі, утворюючи 

двотемну репризну форму. Підвищення загальної нестійкості в другій частині простої 

тричастинної форми може призвести до формування середини розвивального типу або до 

утворення зв'язки-переходу до репризи.  

При точному повторенні першої частини в репризі вона може не виписуватися. У такому 

випадку наприкінці першої частини пишуть Fine, а в кінці другої частини DC (da capo).  

Як самостійна форма, проста тричастинна форма виросла з простої двочастинної репризної, 

в якій перше, контрастне за тематичним матеріалом речення другого періоду розвинулося до 

розмірів самостійного розділу.  

Галузі використання простих форм: самостійні композиції, танці, пісні, романси, частини 

більших форм (варіаційних, рондо, сонатної, складної дво-тричастинної) тощо. 

 

Контрольні запитання. 
1. Що таке прості форми? 

2. Яка форма називається простою двочастинною? 

3. Які ролі виконують перша та друга частини простої двочастинної форми? 

4. Завдяки яким засобам дві частини простої двочастинної форми складають єдине ціле? 

5. Яку будову має перша частина простих форм? 

6. Які є різновиди простої двочастинної форми та з чим вони пов’язані? 

7. Що являє собою реприза в репризній простій двочастинній формі? 

8. Як можуть повторюватись частини простої двочастинної форми та як повторення 

відображаються в нотному тексті та назві форми? 

9. Яка форма називається простою тричастинною? 

10. Який формотворчий принцип втілюється в простій тричастинній формі? 

11. Які є різновиди простої тричастинної форми? 

12. Який тип викладу є типовим для середини? У чому він проявляється? 

13. Які зміни можуть бути в репризі простої тричастинної форми? 

14. Як повторюються частини простої тричастинної форми? 

15. Що таке три-п’ятичастинна форма? 

16. Які є особливі види простих форм? 

17. Які форми називаються проміжними? 

18. Що, крім основних частин, можуть мати прості форми? 

19. Якою є сфера використання простих форм? 

20.Назвіть різновиди одночастинних форм. 
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Практичні завдання  
1.Опишіть тип періоду, представлений наступною схемою: 

1. а а 2. а а 3. а в 4. а в 5. а а 6. а а 

4 4 4 4 4 4 4 4 4 4+2 4 4+2 

F F F C d d F d G G G D 

7. а в 8. а в 9. а в 10. а в 11.а а 12.а в 

4 4+2 4 4+2 4 6 4 6 8 8 8 8 

D D D A Е Е Е Н а а а е 

2.Визначте форму наступних творів, складіть схему-структуру та опис: 

1. Ф.Шопен. Прелюдія №7 

2. Й.С.Бах. Двохголосна інвенція №1 

3. В.Косенко. Пастораль 

 

Завдання для самостійної роботи: 
1. Законспектувати визначення термінів: період, речення, фраза, мотив; куплетна форма, 

куплетно-варіантна форма, куплетно-варіаційна форма, проста двочастинна форма, проста 

тричастинна форма, одночасна розвинута форма. 

2. Проаналізувати різновиди періодів, використаних у стрілецький піснях  

 “Гей, ви хлопці січовії”,   

 «Ой там на горі січ іде»,  

 “Ох і зажурились стрільці січовії”,  

 “Майова нічка леготом дише”,  

 “Накрила нічка та й тихесенько”. 

3. Охарактеризувати період як одночастинну форму на прикладі Прелюдій №1, 7, 20  

Ф.Шопена.    

4. Проаналізувати твори з циклів, визначити форму і структуру творів, скласти схему і опис 

кожного твору:  

 В.Косенко “24 дитячі п'єси для фортепіано”,  

 Р.Шуман “Альбом для юнацтва”,  

 П.Чайковський “Дитячий альбом” 

5. Проаналізуйте самостійно підібрані приклади використання простої двочастинної форми у 

сучасній масовій музиці. 

 

Тести для перевірки теоретичних знань 
1.Наявність кількох речень, які мають подібний або відмінний зміст і супідрядні каденції - 

характерні ознаки: 

А) періоду      Б) простої двочастинної форми 

В) простої тричастинної форми  Г) однорядкової пісенної форми 

2.Основний тематичний матеріал, завершена частина багаточастинної композиції, 

самостійний мініатюрний твір — це: 

А)випадки прояву періоду в інструментальній музиці 

Б) випадки вживання складної двочастинної форми 

В) випадки вживання складної тричастинної форми 

Г) випадки застосування поліфонічної фактури 
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3.Форма, що складається з двох частин не складніших за період, буває однотемна, репризна і 

контрастна: 

А) проста двочастинна    Б) проста тричастинна 

В) розвинута одночастинна  Г) однорядкова пісенна 

4.Форма, в основі якої лежить принцип зіставлення частин одного тематичного змісту, 

темою композиції слугує мотив або невелика фраза, активно використовуються такі принципи 

розвитку, як інваріанте, варіантне та розробкове перетворення, неконтрастне сполучення, загальні 

форми руху: 

А) проста розвинута двочастинна  Б) старовинна сонатна 

В) проста двочастинна    Г) однорядкова пісенна 

5.Репризна форма, яка складається з трьох періодів 

А) проста тричастинна   Б) проста двочастинна 

В) складна тричастинна  Г) складна двочастинна 

6.Вона буває статична (нормативна), динамічна, динамізована, скорочена: 

А) реприза в тричастинні формі  Б) реприза в сонатній формі 

В) реприза в фузі     Г) реприза в прості йдвочастинні формі 

7.Репризна форма, яка складаєтсья з трьох простих форм, дві з яких — складніші за період: 

А)проста тричастинна   Б) проста двочастинна 

В) складна тричастинна  Г) складна двочастинна 

 

 Інтонаційні та метроритмічні вправи 
1.Інтонувати наступні уривки, визначити форму: 

1.В.Косенко. Мазурка 

 

2.М.Лисенко. Утоплена, д.ІІІ 
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3.Л.Бетховен. Менует 

 

 

4.В.А.Моцарт, “Чарівна флейта”, д.1 

 

 

 

5.В.А.Моцарт, Сонатина для фортепіано, №4,ч.1. 
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6.Дж.Верді. Ріголетто. 
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7.Дж.Мейербер. Гугеноти 

 

8..Українська народна пісня “Раз козак у похід собирався” 

 

9.Українська народна пісня “Ой у лузі червона калина” 
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10.Я.Степовий. Вечір 
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 Завдання для слухового аналізу. 
Визначити на слух форму наступних творів 

Л.Бетховен. Німецький танець №5 

 

Л.Бетховен. Німецький  наспів  

 

Ф.Шопен. Бажання 
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Творчі вправи. 
1. З поданого періоду з двох контрастних речень утворити просту тричастинну форму. 

Л.Бетховен. Німецький танець №3 

 

2. З поданої простої двочастинної контрастної форми утворити просту тричастинну форму. 

Д.Шостакович. Пісня миру 
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Орієнтовні завдання для контрольної роботи  
1.Опишіть тип періоду, представлений наступною схемою: 

 

1.а в в 2.а в в 3.а а в 4.а а в 

4 4 4 4 4 4 4 4 4 4+2  4+2 4 

С С С а а е С С С Е Е Е 

5.а+в а+в 6.а 7.а 8.а 9. а 10.а а 11. a b 12.a a 

4+2 4+2 6 8 17 15 6 4 6 4 6 6 

Н Н А-А А-Е С Е-Н f f f C c g 

 

2. Дайте відповіді на наступні запитання: 

1.Види періодів за кількістю речень. 

2.Види періодів за кількістю тактів. 

3.Види періодів за музичним матеріалом. 

4.Види періодів за тональним планом. 

5.Де знаходиться кульмінація в періоді. 

6.Жанр, в якому найчастіше застосовується період як самостійна форма. 

7.Засоби розширення періоду. 

8.Правило співвідношення каденцій в періоді. 

9.Тип періоду, що розпочинається в одній, а завершується в іншій тональності. 

10.Тип періоду, який розпочинається і закінчується в тій самій тональності. 

11.Типи каденцій в другому реченні періоду. 

12.Типи каденцій в першому реченні періоду. 

13.Характеристика фрази як частини речення. 

14.Що таке блюзовий період. 

15.Що таке вторгнена каденція. 

16.Що таке каденційне доповнення. 

17.Що таке квадратний період. 

18.Що таке мотив. 
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19.Що таке період як музична форма. 

20.Що таке поліфонічний період. 

21.Який період називається великим. 

22.Який період називається нормативним. 

23.Який період називається складним. 

24.Який тип викладення переважає в періоді. 

25.Які є різновиди блюзового періоду в сучасній масовій музиці. 

 

3. Напишіть схему-структуру простої музичної форми в наступних творах: 

М.Глінка, Життя за царя, д.ІІІ 

 

 

 

 

 

 

 

Ф.Шуберт, Соната для фортепіано №9, ч.4 
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Орієнтовні диктанти за темою.  
1.Е.Гріг. Видіння 

2.Дж.Мейоребер. Гугеноти 

 

 

 

 

 

3.Д.Кабалевський. Марш 
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4.Іспанська народна пісня “Сини народу” 

 

5.О.Гурільов. Після битви 

6.С.Монюшко. Галька 

 

 

7.О.Аляб'єв. І я вийду на крилечко 
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8.В.Белліні. Норма, д.ІІ 

 

 

9.Українська народна пісня “Ой там на горі, ой там на крутій” 

 

10.О.Нижанківський. Люблю дивитись 
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11.А.Аренський “Квіти-квіточки” 

 



332 

 

 

12.Р.Шуман. Травнева ніч 
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13.М.Глінка. Життя за царя. 
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14.П.Булахов. Серенада 
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15.М.Леонтович. “Ой, з-за гори кам'яної” 
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Тема 3. Складні форми  
 

Ключові поняття: складні форми, складна тричастинна форма, складна двочастинна 

форма, подвійні форми, три-п'ятичастинні форми. 

 

Теоретичні відомості. 
Складною називається музична форма, у якій хоча б одна частина (найчастіше перша) 

написана у простій (дво-або-тричастинній) формі, а решта — у формах, складніших за період. 

Найпоширеніші — складна тричастинна і складна двочастинна форми. 

Складна тричастинна форма. 
Складною тричастинною називається така репризна форма, у якій всі частини, або хоча б 

перша, написані у простій дво-або-тричастинній формі. 

Основою більшості складних тричастинних форм є контрастне співставлення двох основних 

частин і репризна повторність першої з них, що відображено схемою: А + В + А. 
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Складна тричастинна форма сформувалась на межі XVII-XVIII століть. Її прототипами були: 

співставлення у старовинних інструментальних сюїтах двох однойменних, але різних за музикою 

танців, написаних в простих формах (наприклад, Гавот І, Гавот ІІ, Гавот І або Менует І, Менует ІІ, 

Менует І в англійських сюїтах Й.С.Баха) та старовинна арія „da capo”.  

Контраст між частинами у складній тричастинній формі є більш значним у порівнянні з 

простою тричастинною формою. Крім того, у складній формі є більше можливостей поєднати 

контраст образів з внутрішнім розвитком кожного з них. 

Перша частина складної тричастинної форми має просту дво- або тричастинну будову. 

Особливо поширена проста тричастинна форма з неконтрастною серединою. Закінчується перша 

частина повною досконалою каденцією в основній тональності  

Для другої частини типовими є новий тематичний матеріал та нова тональність. Форма ж 

буває різною. В залежності від неї існують два різновиди складної тричастинної форми: з тріо (має 

певну самостійну форму) та з епізодом (викладається вільно, складається з ряду побудов, є 

тонально нестійкою).  

Епізод не має типової самостійної форми, але має певні закономірності будови. Один із 

варіантів: виклад теми в формі речення, її розвиток, що являє собою нестійку побудову з 

серединним типом викладу, перехід (предикт) до репризи.  

У XVIII-ХІХ століттях форма з тріо переважно використовувалась в швидких темпах, у 

творах моторно-танцювального характеру, маршах, скерцо і т. д. Особливістю перших частин такої 

складної тричастинної форми є активний тематизм, розробкові середини, динамічні репризи. Для 

тріо ж характерні спокійні, врівноважені теми, квадратність, симетричність, точні репризи. 

Складна тричастинна форма з епізодом, для якого характерна плинність, частіше 

зустрічається в ліричних творах, у повільних темпах. Епізод, як і тріо, контрастує першій частині, 

але переважно своїм активнішим, драматичним характером. 

Приблизно з середини ХІХ століття риси тріо й епізоду змішуються, відмінність між ними 

стає умовною. 

Найбільш поширеними тональностями другої частини складної тричастинної форми (і тріо, і 

епізоду) є тональності субдомінантового напрямку (IV, однойменна, паралельна тощо). 

Друга частина складної тричастинної форми вступає безпосередньо після першої. 

Відсутністю зв’язки підкреслюється контраст між цими частинами. У формі з тріо реприза також 

може вступати безпосередньо після закінчення другої частини повною каденцією або через 

плавний перехід, що сприяє цілісності всієї форми. Епізод, маючи незавершену будову та 

закінчення домінантовим предиктом, завжди плавно підводить до репризи.  

Завдяки зв’язкам здійснюється поступовий підхід до репризи, згладжується контраст, що 

утворився між першою та другою частинами. Роль зв’язки: модулюючий перехід, поступова зміна 

характеру тематизму, образна підготовка репризи. Зв’язки можуть будуватися на матеріалі другої 

частини, репризи, на матеріалі обох частин. 

Реприза складної тричастинної форми буває точною та зміненою. Точна реприза може не 

виписуватись у нотному тексті, а позначатись словами Da Сapo („з початку”). Часто в репризі нема 

повторення розділів, які були в першій частині. Це позначається словами „senza repetizione” або 

„senza replica”, доданими до слів „Da Сapo”. Точні репризи часто зустрічаються у складній 

тричастинній формі з тріо. 

Зміни в репризі можуть стосуватися як її будови (скорочення, розширення), так і характеру 

тематичного матеріалу (варіювання, динамізація). У скороченій репризі повторюється лише один 

період з першої частини. У розширених репризах тип форми зберігається, але розширюються її 

розділи. 
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Особливість варійованої репризи – зміна деталей (фактури, ритму, орнаментація мелодії та 

інше) без суттєвої зміни характеру основної теми. Варійовані репризи типові для повільних частин 

циклів. 

У динамічних репризах характер тематичного матеріалу змінюється суттєвіше, ніж у 

варійованих. набуваючи кульмінаційного характеру. Для форм із динамічною репризою типові 

внутрішні зв’язки між частинами, напруженість та безперервність розвитку. Засоби динамізації: 

фактура, гармонія, темп, динаміка, контрапунктичне поєднання тем першої та другої частин, 

тональний план.  

Складна тричастинна форма може мати вступ та коду. Вступ може складатись з одного-двох 

тактів, а може бути великою, розгорнутою побудовою на самостійному матеріалі або з 

тематичними зв’язками з однією з частин форми. Тема вступу може повторюватися перед 

репризою. 

Якщо в складній тричастинній формі є кода, то вона, як правило, розвинена. Роль коди – 

підведення підсумку, підкреслення основної думки твору, укріплення головної тональності. У разі 

скороченої репризи кода врівноважує форму, відновлюючи структурну симетрію. В коді може 

відбуватися: заспокоєння, згладжування контрасту; загострення конфлікту; загальна кульмінація 

твору.  

Будуватись кода може:  

1) на матеріалі середньої частини (тоді складна триастина форма набуває рис сонатності);  

2) матеріалі крайніх частин;  

3) матеріалі і крайніх, і середньої частин (синтетична кода);  

4) новому тематичному матеріалі (в сценічних або програмних творах, у яких поява нового 

матеріалу пов’язана з сюжетом).  

Більшості код притаманні гармонічна стійкість, повторюване кадансування, відхилення в 

тональності субдомінантової сфери, органний пункт тоніки.  

Кожна з частин складної тричастинної форми може повторюватися, повтори  також можуть 

бути всередині частин форми. 

Особливі види складної тричастинної форми представлені в таблиці 5.4: 

Таблиця 5.4. 

Особливі види складної тричастинної форми 

Назва Схема Структура  Приклад  

Складна 

трип'яти-

частинна 

ABABA aba|сdc|aba|сdc|aba  „Марш Чорномора” з опери 

М.Глінки „Руслан і Людмила”, 

Скерцо з IV та VII симфоній 

Л.Бетховена 

Подвійна 

складна 

тричастинна  

ABAB1A aba|сdc|aba|с1d1c1|aba С.Прокоф’єв, Алеманда, ор. 12 

Проміжна aBa а|cdc|а Ф.Шуберт, „Музичний момент” 

f-moll; Ф.Шопен, Мазурка, ор. 

41 № 2, e-moll 

Складна 

тричастинна 

форма з 

двома тріо 

ABCA aba|cdc|efe|aba Р.Шуман, Симфонія № 1, 

скерцо 
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Складна 

тричастинна 

форма із 

складними 

формами 

частин 

  -варіації (Л.Бетховен, Симфонія 

№ 7, ч.ІІ), 

-сонатна форма (Л.Бетховен, 

Симфонія № 9, ч. ІІ),  

-рондо (М.Глінка, Краков’як з 

оп. „Життя за царя”).  

-складна тричастинна форма ( 

Ф.Шопен, Вальс As-dur, 

Л.Бетховен, Соната № 13, ч.І). 

 

Складною двочастинною називається форма, обидві частини якої (або хоча б одна з них) є 

складнішими за період. У складній двочастинній формі частини співставляються за принципом 

контрасту, її схема – А+В. Завдяки більшим, ніж у простій двочастинній формі, контрасту й 

розвиненості частин існують труднощі з об’єднанням їх у єдине ціле і створенням врівноваженої 

композиції. Тому в інструментальній музиці складна двочастинна форма використовується рідко 

(Ф.Шопен, Ноктюрн № 3 g-moll). Але у музиці вокальній вона має широке застосування. 

Причиною цього є наявність в вокальних творах додаткового об’єднуючого засобу – словесного 

тексту (а в оперній музиці ще й драматичної дії). Особливістю тексту складної двочастинної форми 

є відображення зміни одного психологічного стану іншим, контрастним, після чого повернення до 

початкового стану буває не тільки не необхідним, але й неможливим. 

У складній двочастинній співвідношення частин можуть бути одного з трьох наступних 

типів:  

1) рівноправні (Д.Россіні, Каватина Розіни з оп. „Севільський цирульник”, Л.Деліб, Чардаш з 

балету „Коппелія”); 

2) більш значною є перша частина (В.А.Моцарт, Дуетино Дон Жуана і Церліни з оп. „Дон 

Жуан”, В.А.Моцарт, Фантазія d-moll); 

3) важливішою є друга частина (М.Глінка, Каватина й рондо Антоніди з оп. „Життя за 

царя”). 

Ступінь і характер контрасту між частинами можуть варіюватися від контрасту-доповлення 

(Д.Гершвін, пісня „Коханий мій”) до контрасту-протиставлення (В.А.Моцарт, Фантазія d-moll).  

Різновиди будови частин складної двочастинної форми представлена в таблиці 5.5.  

Таблиця 5.5 

Будова частин складної двочастинної форми 

№ 

пп 

структура приклад 

1 сполучення періоду і 

простої форми 

В.А.Моцарт, Дуетино Дон Жуана і Церліни,  

П.Чайковський, романс „Мы сидели с тобой”,  

М.Глінка романс „Давно ли роскошно ты розой цвела” 

2 сполучення двох 

простих форм 

Ф.Шопен, Ноктюрн g-moll – обидві частини в простій 

двочастинній формі 

3 сполучення двох 

складних форм 

Д.Верді, квартет з опери „Риголетто” 

4 сполучення чіткої 

форми і форми вільної 

будови 

Л.Бетховен „Аделаїда” 
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Засобами забезпечення єдності у складній двочастинні формі виступають: стиль, жанр, 

тональність (однойменна, паралельна, споріднена), будова, інтонаційно-тематичні зв'язки, 

тональна розімкненість першої частини, наявність зв'язок, прояви репризності (повернення темпу, 

тональності, інтонацій), наявність вступу і коди. 

 

Контрольні запитання. 
1. Які форми називаються складними? 

2. Яка форма називається складною тричастинною? 

3. Що лежить в основі більшості складних тричастинних форм? 

4. Які особливості має перша частина складної тричастинної форми? 

5. Чим відрізняються тріо і епізод? 

6. Між якими частинами складної тричастинної форми зустрічаються зв’язки і яка може бути їх 

роль? 

7. Що позначається словами Da Сapo? У якому різновиді складної тричастинної форми ця 

позначка застосовується частіше? 

8. Чого можуть стосуватись зміни в репризі складної тричастинної форми? 

9. Яке значення мають вступ та кода? 

10. Які є особливі види складної тричастинної форми? 

11. Яка тричастинна форма називається проміжною між простою і складною? 

12. Яку сферу використання має складна тричастинна форма? 

13. Яка форма називається складною двочастинною? 

14. За яким принципом співставляються частини складної двочастинної форми? 

15. Чому складна двочастинна форма в інструментальній музиці використовується рідко? 

16. У чому причина більш широкого застосування складної двочастинної форми у вокальній 

музиці в порівнянні з інструментальною? 

17. Які типи співвідношення частин існують у складній двочастинній формі? 

18. Які бувають варіанти будови частин складної двочастинної форми?  

19.У якому випадку утворюється подвійно складна двочастинна форма? 

20. Що сприяє об’єднанню частин складної двочастинної форми? 

 

Практичні завдання: 
1.Скласти схему-структуру твору, написаного у складній тричастинній формі  

 П.Чайковський «Пори року», №1 «Январь»  

 Ф.Шопен Мазурка №7 (ор.7№3) фа мінор  

 П.Чайковський «Пори року», №2 «Февраль»  

 Ф.Шопен Полонез Ля мажор (ор.40№1)  

 Л.Бетховен Соната № 1, 3 частина  

 П.Чайковський «Дитячий альбом» «Вальс»  

 Ф.Шопен Ноктюрн Ля-бемоль мажор (ор.32№2)  

 П.Чайковський «Пори року», №4 «Апрель»  

 Ф.Шопен Мазурка № 20 (ор.30№3)  

 Л.Бетховен Соната №11, 3 частина  

 

2. Дайте розгорнуту характеристику структури складної три частинної форми, яка відповідає 

наступній схемі: 
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1. 

А В А 

А-в-а с-е-с а-в-а 

2. 

А В А 

А-в С-е- А-в 

3. 

А В А 

А-в-а С-е- а-в-а 

4 . 

А В А 

А-в С-е-с А-в 

5. 

А В С А 

А-в-а С-d e-f А-в-а 

6 . 

А В А 

А-в С-е-с А 

7 . 

А В А 

А-в С-е-с А-в-а 

8 . 

А В А 

А-в-а с-е-с а-в-а 

9 . 

А В А 

А-в С-е- А-в 

10 . 

А В А 

А-в-а С-е- а-в-а 

 

Завдання для самостійної роботи,  
▪ Законспектувати визначення: складна тричастинна форма, складна двочастинна 

форма, класифікація складних тричастинних форм. 

▪ Охарактеризувати художні можливості складної тричастинної форми. 

▪ Прослухати Українську симфонію невідомого автора ХІХ ст. Детально 

проаналізувати ч.ІІІ (Менует) як приклад використання складної тричастинної форми у 

симфонічному творі. 

▪ Скласти схему-структуру твору  

10. Ф.Шопен Полонез №4 (ор.40№2) до мінор  

11. П.Чайковський «Пори року», № 5 «Май»  

12. Л.Бетховен Соната №4, 3 частина  

13. Ф.Шопен Соната №2 сі-бемоль мінор, 2 частина  
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14. П.Чайковський «Пори року», №6 «Июнь»  

15. Ф.Шопен Ноктюрн № 11 соль мінор (ор.37№1)  

16. П.Чайковський «Пори року», № 8 «Август»  

17. Ф.Шопен Мазурка №5 (ор.7№1) Сі-бемоль мажор  

18. Л.Бетховен Соната №18, 3 частина  

19. Ф.Шопен Полонез № 9 Сі-бемоль мажор  

5. Дайте розгорнуту характеристику структури складної три частинної форми, яка відповідає 

наступній схемі: 

1. 

А В А 

А-в С-е-с А-в 

2  

А В С А 

А-в-а С-d e-f А-в-а 

3  

А В А 

А-в С-е-с А 

4  

А В А 

А-в С-е-с А-в-а 

5 

А В А 

А-в-а с-е-с а-в-а 

6  

А В А 

А-в С-е- А-в 

7  

А В А 

А-в-а С-е- а-в-а 

8  

А В А 

А-в С-е-с А-в 

9  

А В С А 

А-в-а С-d e-f А-в-а 

10  

А В А 

А-в С-е-с А 

 

Завдання для перевірки. 
1. Дайте відповіді на запитання: 

 Дайте  визначення складній три частинній формі  

 Назвіть різновиди складної три частинної форми за типом середини  
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 Тип викладення у тріо складної три частинної форми  

 Тип викладення в епізоді складної три частинної форми  

 Що таке «складена середина» в складній три частинній формі та в творчості композиторів 

якої епохи вона з’явилася  

 Які засоби використовуються для підсилення контрасту між першою та другою частинами 

складної тричастинної форми  

 В чому проявляється принцип співставлення між першою та другою частиною складної три 

частинної форми  

 Між якими частинами складної три частинної форми найчастіше виникає модулююча 

зв’язка  

 Чому середня частина складної три частинної форми має назву «тріо»  

 Коли середня частина складної три частинної форми може називатися «Maggiore»  

   

2. Дайте розгорнуту характеристику структури складної три частинної форми, яка відповідає 

наступній схемі: 

1. 

А В А 

А-в С-е-с А-в-а 

  

2  

А В А 

А-в-а с-е-с а-в-а 

  

3  

А В А 

А-в С-е- А-в 

  

4  

А В А 

А-в-а С-е- а-в-а 

  

5  

А В А 

А-в С-е-с А-в 

  

6  

А В С А 

А-в-а С-d e-f А-в-а 

  

7  

А В А 

А-в С-е-с А 

  

8  
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А В А 

А-в С-е-с А-в-а 

  

Запитання для перевірки теоретичних знань 
 

1. Яка форма називається складною тричастинною? 

2. Які особливості має перша частина складної тричастинної форми? 

3. Чим відрізняються тріо і епізод? 

4. Між якими частинами складної тричастинної форми зустрічаються зв’язки і яка може бути їх 

роль? 

5. Що позначається словами Da Сapo? У складній тричастинній формі якого різновиду це 

зустрічається часто? 

6. Чого можуть стосуватись зміни в репризі складної тричастинної форми? 

7. Яке значення мають вступ та кода? 

8. Які є особливі види складної тричастинної форми? 

9. Яку сферу використання має складна тричастинна форма? 

10. Яка форма називається складною двочастинною? 

11. За яким принципом співставляються частини складної двочастинної форми? 

12. У чому причина більш широкого застосування складної двочастинної форми у вокальній 

музиці в порівнянні з інструментальною? 

13. Які типи співвідношення частин існують у складній двочастинній формі? 

14. Які бувають варіанти будови частин складної двочастинної форми? У якому випадку 

утворюється подвійно складна двочастинна форма? 

15. Що сприяє об’єднанню частин складної двочастинної форми? 

 

Орієнтовні завдання для контрольної роботи.  
1.Дайте відповіді на запитання: 

 Коли середня частина складної три частинної форми може називатися «Minore»?  

 Чим в принципі відрізняється середина типа «тріо» від «епізода» ? 

 Музичні характеристики епізоду як середньої частини складної три частинної форми?  

 Які три типи зв'язок (за характером музичного матеріалу) можуть бути між частинами 

складної три частинної форми?  

 Як називається тип складної три частинної форми, в якій реприза не виписується?  

 Як називається тип репризи складної три частинної форми, в якій змінюється динаміка?  

 Як називається тип репризи складної три частинної форми, в якій відбуваються суттєві зміни 

музичного матеріалу?  

 Зміни яких засобів виразності мають відбутися в репризі складної три частинної форми, щоб 

її можна було назвати динамізованою?  

 Де (в якій частині форми) розташовується кульмінація в складній три частинній формі з 

динамізованою репризою?  

 Де (в якій частині форми) розташовується кульмінація в складній три частинній формі з 

скороченою репризою?  

 Який тип арії називається «Da capo»?  

 Який тип складної три частинної форми називається проміжним?  

 Галузь використання складних три частинних форм?  

 Складну форму якої структури можна назвати концентричною?  
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 Дайте визначення складої двочастинної форми?  

2.Дайте визначення складної три частинної форми, яка відповідає наступній схемі:  

1.А – В - А 

2. А - А1 - А 

3. А – Е - А 

4. А - період – А 

5. А – ВС – А 

3.Складіть схему-структуру твору  

35. П.Чайковський «Пори року», № 10 «Октябрь»  

36. Ф.Шопен Ноктюрн № 13 до мінор (ор.48№1)  

37. П.Чайковський «Пори року», №12 «Декабрь»  

38. Ф.Шопен Мазурка № 12 (ор.17№3)  

39. Л.Бетховен Соната №2, 3 частина  
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Тема 4. Багаточастинні форми 

 

Ключові поняття: рондо, парне рондо, рондо французьких клавесиністів, класичне рондо, 

посткласичне рондо, рондальні композиції, варіаційна форма, варіант, варіація, остинатні 

варіації, фактурні варіації, жанрові варіації, вільні варіації, сонатна форма, головна партія, 

побічна партія, сполучна частина, заключна частина, розробка, рондо-соната, сонатна форма 

без розробки. 
 

Теоретичні відомості. 
Однією з основних тенденцій розвитку багаточастинних форм було посилення контрасту 

між частинами твору. Контраст виявився у тематизмі, тональній сфері, темпі, динаміці, жанрі, 

фактурі. Яскравий образний контраст створював умови для наскрізного розвитку і визначив великі 

можливості багаточастинних композицій. Основними типами багаточастинних форм є рондо, 

варіації, сонатна форма.  

Рондо. 

В основі форми рондо лежить чергування розділу, що повторюється (рефрен), з іншими 

розділами (епізодами) на основі взаємодії двох принципів формоутворення – повторності і 

контрасту.  

Схематично форму рондо можна позначити так: АВАСА(D... А).  

Найменша можлива кількість частин у рондо – п’ять (три проведення рефрену та два епізоди 

між ними), але може бути й більше. 

Структура рефрену й епізодів може бути різною: період, проста двочастинна або 

тричастинна форма, в епізодах ще – побудови, що не утворюють чіткої форми. Крім основних 

частин можливі сполучні частини, а також кода. Повторні проведення рефрену бувають точними й 

неточними (варійованими або скороченими). 

Від форми рондо слід відрізняти рондоподібні форми з чергуванням теми, що неодноразово 

повертається, з різними епізодами, що є формою другого плану. 

Історично першим різновидом є парне рондо — хороводна пісня з приспівом. Зв’язок її з 

рондо полягає у чергуванні змінного заспіву з незмінним приспівом за схемою: ABCBDBEB та у 

народнопісенному або танцювальнму характері творів. Не властиві для такого рондо драматизм, 

конфліктність, філософські роздуми. 

Старовинне рондо набуло поширення в програмних творах французьких композиторів-

клавесиністів кінця ХVІІ-початку ХVІІІ століття Ф.Куперена, Ж.Ф.Рамо, Л.К.Дакена, Ж.Ф.Дандріє. 

Частин у такому рондо сім, дев’ять або більше. Вони невеликі за обсягом і прості за 

будовою. Рефрен - період повторної будови, форма епізодів – період, або вільна. Рефрен і епізоди 

малоконтрастні один одному за тематизмом, проте відрізняються тонально-гармонічно і 

структурно. Частини чітко відмежовані одна від одної, зв'язки та кода відсутні. Цілісність форми 

забезпечується єдністю драматургічного розгортання: кожний наступний епізод більший за 

обсягом та самостійніший за матеріалом, наростає контрастність між сусідніми епізодами. 

Останній епізод віртуозно-кульмінаційний. Тональне співвідношення епізодів: використання 

спочатку тональностей домінантової, а потім субдомінантової сфери. 

У класичному рондо (рондо віденських класиків Й.Гайдна, В.А.Моцарта, Л.Бетховена) 

посилюється тематичний контраст між частинами, з’являється наскрізний розвиток, форма 

динамічна та цільна. Основнй вид — п’ятичастинне рондо з формулою АВАСА. Форми рефрену і 

епізодів прості дво-тричастинні. Епізоди побудовані на самостійному яскравому матеріалі. Усі 

рефрени пишуться в основній тональності, тональне співвідношення епізодів: перший - 

тональності домінантової сфери, другий — субдомінантової. Посилюється роль сполучних 

побудов між рефреном і епізодами. Використовуються принципи варіювання (в рефренах) та 
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розробки (в епізодах). Можлива поява коди. Тематизм жвавий, має пісенно-танцювальну основу. 

Використовується форма рондо у самостійних творах і фіналах сонатно-симфонічного циклу.  

Післякласичне рондо (ХІХ та ХХ ст.) вільне та індивідуалізоване. Контраст між частинами 

посилюється (зміни темпу, жанру, різноманітний тональний план, рефрен в середині форми може 

викладатися не в головній тональності, змін зазнають структура і гармонія рефрену), масштаби 

частин зростають, зв'язуючи частини великі мають розробковий характер, (Р.Шуман, Новелета № 

5), або взагалі відсутні (Р.Шуман, Новелета № 1). Між двома різними епізодами може не бути 

проведення рефрену (ABACADEAFA). Форми частин різні, у тому числі нестійкі побудови.  

Сфери застосування: фінали сонатно-симфонічного циклу, окремі інструментальні твори, 

розділи крупних форм, романси, арії, оперні сцени, сюїти.  

Вокальне рондо. Повторення основної думки, які є в тексті, співпадають з повтореннями в 

музиці (тобто з проведеннями рефрену). Кількість розділів залежить від кількості строф в тексті. 

Різний ступінь контрасту між частинами. Переважає тип класичного рондо. 

Рондоподібні форми. Риси рондоподібності мають прості та складні три-п’ятичастинні 

форми, подвійні тричастинні та тричастинні з двома тріо. Іноді подібні форми утворюються 

завдяки введенню після кожної частини тричастинної форми рефрена, побудованого на новому 

матеріалі. Форми з додатковим рефреном бувають простими (Ф.Шопен, Вальс cis-moll) та 

складними. Наприклад, фінал сонати В.А.Моцарта №12 A-dur (Rondo alla turca), написаний у 

складній тричастинній формі з додатковим рефреном, має таку схему: 

І частина  рефрен  ІІ частина (тріо)  рефрен  ІІІ частина (реприза) рефрен  кода  

А  В  С  В  А  В     

проста 

тричастинна 

форма  

період  

проста 

тричастинна 

форма  

період  
проста тричастинна 

форма  
період     

Рондальні композиції використовуються в якості самостійної форми в програмних 

інструментальних творах, у фіналах сонатно-симфонічних циклів, у вокальній музиці, в композиції 

оперних сцен. 

Варіаційна форма. 
Варіювання, варіаційність, варіаційний розвиток – назви методів роботи з матеріалом на 

основі принципу оновленого повторення. 

Варіація – видозмінене повторення музичної думки. Варіації в сукупності – це серія 

повторень, що відрізняються як від музичної думки, що є їх основою, так і одне від одного. Цей 

термін використовується і як назва твору.  

Тема з варіаціями, варіаційна форма, варіаційний цикл, варіаційно-куплетна форма– 

терміни, що вказують на загальну форму твору. Термін „варіаційний цикл” особливо підкреслює 

факт цілісності, завершеності. Варіаційно-куплетна форма є жанровим різновидом варіаційної 

форми, пов’язаним перш за все з народною піснею. 

Окремо стоять поняття „варіант”, „варіантність”. 

Варіантний розвиток – це утворення таких нових різновидів теми, які вільно змінюють ті чи 

інші риси теми, але зберігають спорідненість з її загальним характером. 

Варіаційною називається форма, в якій спочатку викладається тема, а далі — її видозмінені 

повторення (варіації).  

Універсальна формула варіаційних композицій: АА1А2А3...Аn.  

Типи варіацій розрізняють в залежності від характеру перетворень теми (строгі, вільні, 

остинатні) та від кількості тем, що варіюються (однотемні, подвійні, потрійні). 

Різновиди варіаційних форм: 

 варіантно-куплетна форма,  
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 остинатні варіації,  

 варіації на основі стабільних мелодичних та гармонічних властивостей теми (строгі, 

фактурні, класичні),  

 варіації, засновані на довільній зміні теми (вільні, жанрові).  

Варіантно-куплетна форма виникла внаслідок імпровізаційної творчості, співу “на 

відомий наспів”, під час якого кожний співак вносить свої зміни і доповнення у відомий зразок. 

Вдалі варіанти закріплюються в колективній пам'яті як елементи форми пісні. Надалі пісня 

виконується разом із своїми найбільш вдалими варіантами. Зміни можуть стосуватися ритму, 

звуковисотності, тривалості куплету, різноманітного підголоскового викладення  

Остинатні варіації - одна з ранніх варіаційних форм в професійній композиторській 

творчості. Розрізняють: варіації на кантус фірмус, на остинатний бас, на сопрано-остинато.  

Варіації на кантус фірмус виникли у поліфонії вільного стилю. Основна тема викладалася в 

тенорі одночасно з іншими голосами і не вирізнялася на їх фоні. Вона повторювалася стільки разів, 

скільки було необхідно для завершення варіювання в інших голосах. В якості теми 

використовувалися як релігійні мелодії, так і світські. Часто основна мелодія викладалася дуже 

великими тривалостями, стаючи суто конструктивною основою твору. 

Варіації на остинатний бас (basso ostinato) або на незмінну функціонально-гармонічну 

послідовність поширилися у XVI–XVІІІ ст. у чаконах і пасакаліях. Теми їх переважно будувалися 

на основі оспівування І і V щаблів ладу або нисхідного хроматичного/діатонічного руху від Т до Д. 

і були пов’язані з музикою трагічного характеру. Індивідуальність твору обумовлювалася 

процесом варіювання і формувалася як поліфонічна і гармонічна розробка супроводжуючих 

голосів, а сама тема проводилася весь час без змін (можлива була тільки заміна ладу на 

однойменний). Розташовувалися варіації за принципом ускладнення фактури. Форма набула 

актуальності в музиці ХХ ст. Теми варіацій на basso ostinato в ХХст. відрізняються інтонаційною 

свободою, індивідуалізованістю. 

Варіації soprano ostinato точно повторюють мелодію теми, зміни відбуваються в супроводі 

(як фактурні так і гармонічні), збагачуючи провідну мелодію. Такий вид варіацій поширився у 

вокальній творчості і отримав назву куплетно-варіаційна форма (форма варійованої строфи). 

Зміни супроводу узгоджені з розвитком тексту. Така форма часто використовується в обробках 

народної пісні. 

В музиці ХХ століття виник тип поліостинатних варіацій, які також можуть бути названі 

ритмомелодикоостинатною формою або варіаціями на остинатну мелодію і остинатний ритм. В цій 

формі написані “Болеро” М.Равеля і епізод фашистської навали в першої частини симфонії №7 

Д.Шостаковича.  

У ХVІІІ ст. розповсюджуються строгі варіації з переважаючим значенням фактурного 

перетворення теми. У них незмінними залишаються основні мелодичні контури теми, її структура, 

гармонічний план, тональність (можлива зміна ладу на однойменний). Теми строгих варіацій 

мають нескладну гармонічну мову, чітку структуру, завершену будову. Форма тем - одночастинна 

або двочастинна. Поширені засоби варіювання мелодії: орнаментація, розспівування і варіативне 

перетворення.  

Для посилення єдності варіаційного циклу композиторами використовуються: послідовне 

ускладнення варіаційного викладення теми, послідовне фігуративне ускладнення мелодії теми 

включно до оновлення її інтонаційної першооснови, поступове прискорення руху шляхом 

дімінуювння і активних ритмічних зворотів, посилення контрасту між варіаціями в міру 

віддалення від теми, зіставлення варіацій з різними типами викладення, введення елементів 

початкового викладення теми в останню або передостанню варіацію (ефект репризи), набуття 

останньою варацією функцій коди.  
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Вільні варіації з’являються у ХІХ. В них можливими стають зміни форми, гармонії, 

тональності, жанру теми. У варіаційному циклі підвищується роль принципу контрастності, 

наближаючи його до сюїти. 

Тема вільних варіацій може бути складною за мовою і розімкненою за формою. Серед 

прийомів розвитку: використання фрагментів теми, їх ритмічні перетворення, варіювання як 

власне теми, так і її похідних, варіювання форми та структури, побудова циклу за контрастом, 

посилення ролі фіналу.  

Особливою формою вільних варіацій є варіації з темою наприкінці. В такому циклі в 

різних варіаціях розробляються різні інтонаційні звороти теми, а сама вона повністю проводиться 

лише в останньому розділі твору (С.Губайдулліна “Роздум на хорал Й.С.Баха “І ось я перед троном 

Твоїм””).  

Багатотемні варіації найчастіше бувають подвійними. Цикл подвідних варіацій може 

будуватися як послідовне (М.Глінка, “Камаринська”) або поперемінне (Й.Гайдн, симфонія №103, ч 

2) варіювання тем. Так долається типовий для варіаційної форми монотематизм, створюючи 

можливість співставлення контрастних тем одночасно з розвитком кожної з них. 

Використання. Варіації можуть бути самостійними творами, частиною циклічного твору, 

використовуватися як розділ у складій тричастинної композиції (Бетховен, симфонія №9, ч.3 )  

Сонатна форма.  
Сонатна форма використовується як композиційна основа увертюр, різних частин сонатно-

симфонічних циклів. Основні теми сонатної форми представлені в експозиції, підлягають 

інтенсивному розвитку в розробці і постають у новому співвідношенні в репризі. 

Суть експозиції (а також і сонатності) полягає в протиставленні в одному розділі форми 

двох різних образно-інтонаційних сфер – головної і побічної партії, у яких викладаються основні 

теми сонатної форми. Головна й побічна теми контрастні і втілюють протиставлення двох образів 

– активного, діючого, енергійного (головна партія) і ліричного, споглядального (побічна партія). 

Крім того, у кожній з партій виділяється особливий підрозділ – зв’язуюча (сполучна) частина в 

головній і заключна частина в побічній. 

Тема головної партії (провідна тема сонатної форми) викладається в головній тональності 

твору. Тема побічної партії стверджує в експозиції нову тональну сферу. Перехід від головної теми 

до побічної здійснюється у зв’язуючій частині; у заключній закріплюється і стверджується нова 

тональність.  

Головна партія в класичних сонатах традиційно викладається у структурі періоду різних 

типів, часто ненормативних. Головні теми можуть бути замкнутими і розімкнутими. 

Сполучна частина переключає дію зі сфери головної партії в сферу побічної. При замкнутих 

темах зв’язуюча частина часто починається як доповнення до головної.  

Нормативом для класичної сонати є використання для побічної партії – у мажорних творах 

тональності домінанти, у мінорних – паралельного мажору, у рідкісних випадках – тональності 

мінорної домінанти. 

В основній частині побічної партії викладається побічна тема (або декілька тем), якій може 

передувати ввідна частина. Важливим етапом розвитку побічної партії є  „прорив головної партії”. 

Цей момент часто стає кульмінацією експозиції, яку завершує заключна частина, закріплюючи 

тональність побічної партії. 

Розробка присвячена розвитку тематичного матеріалу експозиції. Головною її ознакою є 

нестійкість. Посилюється роль модуляційного розвитку, теми експозиції подаються і розвиваються 

окремими мотивами. Значне місце займають прийоми поліфонічного розвитку матеріалу. 

Розробка традиційно складається з трьох розділів: 
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- ввідного (часто починається в тональностях, однойменних до початку або кінця експозиції, 

що драматизує звучання відчуттям різкого повороту; 

- центрального (активне модулювання й уникання основної тональності, рух у 

субдомінантову сферу) на матеріалі інтонацій теми головної партії. Тема побічної партії в 

розробці, як правило, участі не бере, іноді її появу можна охарактеризувати, як варійоване 

перевикладання. У розробці може використовуватись і новий матеріал. Образно він часто 

пов’язаний з побічною партією, маючи ліричний або лірико-драматичний характер. 

- домінантового предкту до репризи. 

Реприза – повторення експозиції, при якому побічна партія викладається в основній 

тональності. Головна партія в репризі часто розімкнена, іноді скорочена. Зв’язуюча частина 

скорочується або повністю відсутня. Оформлення побічної партії змінюється рідко. 

Реприза може бути нормативною (повторення матеріалу експозиції із тональними змінами), 

варійованою і динамічною. Найбільш глибокі зміни притаманні варійованій і динамічній репризі. 

Варійовану репризу характеризують зміни в оформленні і викладенні тематичного матеріалу 

(фактура, динаміка, оркестровка). 

Динамічна реприза пов’язана із суттєвим переосмисленням тематизму, з його значною 

образною трансформацією і є результатом розвитку, який відбувся в розробці. 

До особливих видів реприз відносяться: 

- неповна – пропускається головна партія; 

- дзеркальна – має зворотну, у порівнянні з експозицією, послідовність появи основних тем; 

- симультанна (теми головної і побічної партій викладені у контрапункті). 

Останнім розділом сонатної форми може бути кода. Існує два типи код в сонатних формах: 

кода-розробка (своєрідна відповідь на розробку, нагадує її за будовою і засобами розвитку) і кода-

заключення (представлена як розширена заключна частина).  

Сонатна форма, у якій є три розділи – експозиція, розробка й реприза – називається повною 

(нормативною). У деяких випадках розробка може бути відсутньою, виникає сонатна форма без 

розробки. Такий різновид форми зустрічається в повільних частинах інструментальних циклів і в 

увертюрах. У музичній літературі зустрічається сонатна форма, у якій розробку замінено викладом 

і розвитком нової самостійної теми – епізодом замість розробки. Зустрічаються і випадки 

поєднання епізоду і розробки. 

Особливості і види сонатної форми пов’язані з її місцем в циклі. Сонатні форми перших 

частин інструментальних циклів відрізнються внутрішньою нестійкістю та імпульсивністю. 

Сонатні форми фіналів мають тенденцію до врівноваженості, підсумовування попререднього 

розвитку. Для сонатних форм повільних частин циклів є типовими варійовані репризи та 

відсутність розробки. В увертюрах сонатні форми мають переважно експозиційний розвиток. 

Описані вище закономірності зустрічаються в класичному варіанті сонатної форми у 

творчості Й.Гайдна, В.Моцарта, Л.Бетховена. 

Сонатна форма в післякласичний період зазнала суттєвих змін. Розширилися масштаби, 

збільшилися розділи форми, основні теми часто викладаються в розгорнутій двочастинній або 

тричастинній формі. Почастішали динамічні репризи. Розширилася образно-жанрова сфера 

тематизму, збільшилася яскравість контрасного співставлення головної і побічної тем. З’явилися 

нові жанрові різновиди драматургічного рішення форми – епічний, ліричний. Сонатна форма 

відчула на собі вплив оперної драматургії і принципів програмності. 

Різновиди сонатної форми.  
Сонатна форма в І частинах інструментального концерту втілює принцип діалогічності, 

ідею „змагання” соліста й оркестру (solo і tutti), що призвело до появи подвійної експозиції. В 

експозиції солюючого інструмента можуть з’являтися нові теми. У такому випадку в розробці 
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беруть участь теми обох експозицій. У цілому, перша частина класичного інструментального 

концерту має віртуозний характер і містить каденцію солюючого інструменту перед кодою, іноді – 

всередині коди або перед репризою. До Бетховена каденцію не вписували в нотний текст, а 

виконавцю давали можливість для творчої фантазії (вільна імпровізація на основі тем І частин 

концерту). Починаючи з Бетховена, каденції пишуть самі композитори. Форма інструментального 

концерту еволюціонувала. У концертах епохи романтизму спростовується оркестрова експозиція. 

Каденція соліста переміщується в кінець розробки (Ф. Мендельсон. Концерт для скрипки b-moll), а 

іноді зливається з великими розділами сонатної форми – зі вступом (Й. Брамс. Подвійний концерт 

І ч.), з розробкою (Я. Сибеліус. Концерт для скрипки І ч.), з репризою (С. Прокоф’єв. Концерт для 

фортепіано №1), а в деяких випадках утворює окрему частину циклу (Д. Шостакович. Концерт для 

віолончелі з оркестром №1). Зустрічаються концерти без каденції (фортепіанні концерти Ф. Ліста, 

Ф. Шопена). 

Рондо-соната виникла й використовується як форма фіналів інструментальних циклів, 

поєднуючи притаманне рондо ствердження рефрену, і характерний для сонатної форми наскрізний 

розвиток. 

Узагальнена схема рондо-сонати: 

Сонатна форма ГП ПП ЗП (на матеріалі ГП) розробка ГП ПП ЗП (на матеріалі ГП) 

рондо А В А С А В А 

 

Сонатна форма у вокальній музиці. 

Сонатна форма зустрічається у вокальній музиці рідко, невелика за розмірами, а розділи 

мають більш завершений характер. Розробка часто відсутня або відрзняється стислим викладом. 

Основні теми експозиції мають мелодичну основу і є близькими. Закономірності сонатної форми 

виявляються поряд з рисами куплетної, строфічної, двочастинної. 

На особливості вокальної сонатної форми впливає значення поетичного слова, специфіка 

вокального звучання в різних регістрах, фізичні можливості голосу людини. 

Сонатна форма у вокальній музиці початково з’явилась в оперних аріях. Для композиторів 

ХVІІ століття це була єдина „велика” розгорнута форма, яка давала можливість в межах однієї 

композиції поєднувати різний тематичний матеріал не тільки за принципом співставлення, як це 

було в формах da capo, але й на основі поступового переходу від одного до іншого (арія Цариці 

Ночі з опери В. А. Моцарта „Чарівна флейта”, арія Руслана з опери М. І. Глінки „Руслан і 

Людмила”, каватина Володимира з опери Бородіна „Князь Ігор”). 

Вільно трактована сонатна форма або рондо-сонатна форма часто стає основою для 

побудови оперних ансамблів і великих розділів багаточастинних циклічних композицій у творах 

кантатно-ораторіального жанру.  

Сонатна форма як композиційна основа самостійних вокальних творів з’явилася в ХІХ ст. 

Одним із ранніх зразків такого типу є пісня Бетховена „Нова любов, нове життя” на слова Гете. 
 

Контрольні запитання 
Що називається формою рондо? 

Яка ознака є визначальною для форми рондо? 

Які ролі виконують рефрен та епізоди? 

Чим відрізняються від рондо форми з елементами рондоподібності? 

Які властивості є спільними для творів, написаних у формі рондо? 

Що означають терміни: варіювання, варіаційний розвиток? 

Що таке варіація? 

Який розвиток є варіантним? 
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Дайте визначення варіаційної форми. 

Які є типи варіацій? 

З яких розділів складається сонатна форма? 

Охарактеризуйте в цілому експозицію сонатної форми 

Порівняйте особливості будови рондо-сонати і форми рондо? 

Порівняйте особливості будови рондо-сонати і сонатної форми? 

Якою може бути структура головної партії? 

 

Практичні завдання. 
1. Складіть схему-структуру творів, написаних в формі рондо, вказавши: розділи, такти, 

тональності. Складіть описання даної форми за зразком: 

 

розділ А В А С А 

структура аbа сd aba ef aba 

такти 1-8, 

9-16, 

17-24 

25-32, 

33-40 

41-48, 

49-56, 

57-64 

65-72, 

73-80 

81-88, 

89-96, 

97-104 

тональності c-g-c Es c-g-c f c-g-c 

Твір написаний в формі простого (5-частинного) рондо. Рефрен (А) однотональний, 

написаний в простій тричастинній формі. Усі проведення рефрену відбуваються без змін. Перший 

епізод (В) написаний в простій двочастинній контрастній формі, містить тональний і ладовий 

контраст з рефреном. Другий епізод (С) також написаний у простій двочастинній контрастній 

формі, тонально контрастний, ладово-ні. 

Перелік творів для аналізу за темою “Рондо”: 

 О.Даргомижський романс “Ночной зефир” 

 О.Даргомижський “Песнь рыбки” 

 С.Прокоф’єв, балет “Ромео и Джульєтта” “Джульєтта-дівчинка” 

 С.Прокоф’єв марш з опери “Любовь к трем апельсинам” 

 С.Прокоф’єв, балет “Ромео и Джульєтта” танець лицарів 

 М.Глінка опера “Руслан і Людмила” рондо Фарлафа 

 М.Глінка, опера “Іван Сусанін”, рондо Антоніди 

 Й.Гайдн соната Ре-мажор 3ч. 

 Л.Бетховен “Елізі” 

 Л.Бетховен, Соната №20 Соль-Мажор, 2ч. (Ф-но 4 кл, с.24) 

 

2. Складіть схему-структуру творів, написаних в формі варіацій, вказавши: структуру і 

характеристику теми, засоби виразності, що змінюється у кожній варіації порівняно із темою та 

попередніми варіаціями: 

 І.Беркович Варіації на тему грузинської народної пісні «Світлячок»  

 С.Майкапар Варіації на російську тему  

 В.Зірінг Варіації  

 О.Гедіке Тема з варіаціями  

 К.Сорокін Тема з варіаціями  

 Д.Кабалевський Легкі варіації на тему словацької народної пісні  

 Л.Лукомський Варіації  

 М.Сільванський. Варіації на тему української народної пісні  
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 Ю.Щуровський Тема з варіаціями  

 І.Беркович, Варіації на українську тему  
 

3. Складіть схему-структуру творів, написаних в сонатній формі вказавши: розділи, основні 

теми, такти, тональності. Складіть описання даної форми за зразком: 

Назва твору ____________________________________________________- 

 

розді-

ли 

Вступ Експозиція Розроб-

ка 

Реприза Кода 

партії Нова 

тема 

Голов-

на 

Спо-

лучна 

Побіч-

на 

Зак-

люч-

на 

Голов-

на, 

побічна 

Голов

-на 

Спо-

лучна 

Побіч-

на 

Зак-

лючна 

Голов-

на, 

тема 

вступу 

тональ

ності 

a moll A dur A dur, 

fis 

moll, 

H dur 

е moll E dur fis moll, 

h moll, 

cis moll, 

D dur, E 

dur 

A dur A dur A dur A dur A dur 

такти 1-16 17-25 26-34 35-51 52-60 61-90 91-98 99-108 109-

117 

118-

124 

125-

140 

 

 Твір написаний в сонатній формі із вступом і кодою. Тема вступу — повільна, зосереджена, 

риси хоралу. Тема головної партії — активна, вольова рішуча, стрімка. Тема пібчної партії — 

наспівна, з елементами голосінь. Заключна частина — з елементами траурного маршу. В розробці 

розвиваються ритмо-інтонації тем головної та побічної партії у напрямку активізації інтонацій 

побічної партії. Реприза — нормативна, усі теми проходять в основній тональності. Тема побічної 

партії втрачає скорботні елементи Заключна партія скорочена. Кода — на інтонаціях теми головної 

партії і теми вступу. Загальний піднесений характер звучання. 

 Д.Скарлатті. Соната фа мажор  

 Д.Чімароза. Соната соль мажор  

 Д.Бортнянський. Соната до мажор  

 М.Клементі. Сонатіна ре мажор  

 В.Моцарт. Сонатіна до мажор  

 Ф.Кулау. Сонатіна ля мажор (ор.59, №1)  

 А.Скулте. Сонатіна до мажор  

 В.Кікта Андрійкова сонатіна  

 К.Вебер Сонатіна до мажор  

 Д.Грациоллі Соната 

 

Завдання для самостійної роботи  
▪ Законспектувати: рондо (композиційні та художні особливості творів рондальної 

форми); варіації (класифікація, принципи варіювання). 

▪ 2. Скласти схему-структуру і опис форми твору:  

 К.Дакен «Зозуля» 

 Г. Гендель «Пасакалія» 

 Й.Витвицький «Українська», «Чумак», «У сусіда хата біла» 

3. Охарактеризувати особливості процесів варіювання  та імпровізації. 
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4. Законспектувати: принципи будови і розвитку в сонатній формі. 

5. Вивчити історико-стильові різновиди сонатної форми та особливі виразні можливості 

музичної драматургії сонатної форми. 

6. Виділити експозицію, розвиток, репризу у музичних творах:  

 Л.Бетховен. Соната №8 (Патетична), ч.І;   

 Ф. Мендельсон.  Концерт для скрипки з оркестром E-moll, ч.І;  

 Б.Лятошинський. Український квінтет, ч.І. 

7. Прослухати Увертюру до опери “Тарас Бульба” М.Лисенка. Виявити ознаки сонатності у 

цьому творі. 

8. Дайте відповіді на наступні запитання: 

Що, крім форми, може означати термін „рондо”? 

Які особливості має старовинне рондо? 

Чим класичне рондо відрізняється від старовинного? 

У якому напрямку розвивається післякласичне рондо, які нові властивості воно має? 

Що означає термін basso ostinato? 

З якими жанрами пов'язаний тип варіацій basso ostinato? 

У музиці якого стилю виникли строгі варіації? 

Якими є основні принципи варіювання строгих варіацій? 

Якими є засоби варіювання мелодії у строгих варіаціях? 

У чому може проявлятись наскрізний розвиток у формі рондо? 

Яку функцію виконує сполучна частина головної партії? 

Охарактеризуйте типові особливості побічної партії 

З яких розділів складається розробка? 

Які основні ознаки розробки? 

Які зміни можуть відбуватися в репризі сонатної форми? 

 

9. Складіть схему-структуру творів, написаних в формі рондо, вказавши: розділи, такти, 

тональності. Складіть описання даної форми 

Перелік творів для аналізу за темою “Рондо”: 

 Ю.Рожавска, Сонатіна Ля-Мажор, 3ч.  

 Л.Бетховен Соната № 21 “Аврора”, 3 ч. 

 Л.Бетховен Соната № 17, 3ч. 

 А.Діабеллі, Сонатіна №1, 3ч.  

 Л.Бетховен, Сонатіна Фа-Мажор, 3ч.  

 Р.Шуман Соната для юнацтва, 4ч. “Маленьке рондо”  

 Й.Гайдн, Соната мі-мінор, 3ч.  

 В.Моцарт Соната №11 Ля-Мажор, 3 ч. 

 Ф.Е.Бах, Рондо з сонати сі-мінор  

 Н.Раков, Сонатіна, 3 ч.  

 

10. Складіть схему-структуру творів, написаних в формі варіацій, вказавши: структуру і 

характеристику теми, засоби виразності, що змінюється у кожній варіації порівняно із темою та 

попередніми варіаціями: 

 К.Вебер Анданте з варіаціями  

 М.Любарський Варіації на тему російської народної пісні  

 О.Гнесіна Тема і 6 маленьких варіацій  

 А.Стоянов Варіації на тему Добрі Хрістова  
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 Д.Кабалевський Легкі варіації на тему російської народної пісні  

 І.Беркович, Варіації на українську тему  

 В.Зірінг Варіації  

 І.Беркович Варіації на тему грузинської народної пісні «Світлячок»  

 Ю.Щуровський Тема з варіаціями  

 Д.Кабалевський Легкі варіації на тему словацької народної пісні  
 

11. Складіть схему-структуру творів, написаних в сонатній формі вказавши: розділи, основні 

теми, такти, тональності. Складіть описання даної форми. 

 Ф.Е.Бах. Сонатіна №6 ре мінор  

 Г.Гендель. Соната до мажор  

 В.Моцарт. Сонатіна №4 сі-бемоль мажор  

 Р.Шуман. Соната соль мажор (1 часть)  

 Є.Коласинський. Сонатіна соль мажор  

 К.Рейнеке. Маленька сонатіна до мінор 

 П.Ліціте. Сонатіна ре мажор  

 Ю.Щуровський. Українська сонатіна  

 А.Лемба. Легка сонатіна ля мажор 

 А.Жилінський Сонатіна соль мінор  

12. Питання до самостійного опрацювання з історії розвитку сонатної форми. 

 Сонатна форма: роль ораторської диспозиції 

 Сонатна форма у композиторів-імпресіоністів 

 Сонатна форма у композиторів-експресіоністів 

 Сонатна форма у композиторів-романтиків 

 Сонатна форма в творчості українських композиторів  

 

Тести для перевірки теоретичних знань 
1. Тема повинна зберегти впізнавані риси — це: 

А) загальне правило варіювання         Б) загальне правило поліфонічного розвитку 

В) загальне правило роботи з темою   Г) загальне правило симфонічного мислення 

2. Поява ряду варіантів мелодії наспіву, що виникають у процесі виконання пісні, приводить 

до формування: 

А) куплетної форми                               Б) варіантно-куплетної (строфічної) форми  

В) куплетно-варіаційної форми            Г) розвиненої одночастинної форми 

3. До якого типу варіацій належать варіації на кантус фірмус? 

А) вільних         Б) строгих            В) Остинатних           Г) багатотемних 

4. Пасакалія і чакона пишуться у формі: 

А) варіацій на басо-остинато           Б) варіацій на сопрано-остинато 

В) варіацій на кантус фірмус           Г) варіацій на гармонічну послідовність 

5. Менует і скерцо пишуть у формі: 

А) складній тричастинній     Б) складній двочастинній     В) варіацій      Г) рондо  

6. Фактурні, орнаментальні, фігураційні — це: 

А) вільні варіації      Б) строгі варіації      В) остинатні варіації      Г) жанрові варіації 

7. Тип композиції, в основі якої лежить принцип рефреноподібного повтору: 

А) соната       Б) варіація            В) рондо            Г) фуга 

8. Коротка теа, використання їїелементів в епізодах, незначни тональний розвиток, незначна 

міра контрасту рефрену і епізодів, умовна програмність — це характерні ознаки: 

А) класичного рондо          Б) романтичного рондо  
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В) рондо-сонати                 Г) старовинного рондо 

9. П’ятичастинність, використання простих 2-3 частинних форм для побудови рефренів та 

епізодів, значний контраст тематизму, введення сполучних побудов, кульмінація в 2 епізоді — 

характерні ознаки: 

А) старовинного рондо              Б) класичного рондо  

В) романтичного рондо              Г) рондо-сонати 

10. Пропуск рефренів, проведення їх у побічних тональностях, яскраві контрасти, 

калейдоскопічність — це характерні ознаки: 

А) старовинного рондо             Б) класичного рондо  

В) романтичного рондо            Г) рондо-сонати 

11. Парне рондо — це: 

А) рондо яке починається з епізоду      Б) рондо в якому парна кількість епізодів 

В) рондо, яке завершується епізодом   Г) рондо, яке танцюється в парах 

12. Характеристика: зіставлення двох тематичних сфер, репризне повторення принаймні 

однієї партії, симетрійне перетворення, розвиток і розробка тематичного матеріалу — відноситься 

до: 

А) сонатної форми   Б) циклічної форми   В) варіаційної форми   Г) наскрізної форми  

13. Експозиція, розробка, реприза — назви частин: 

А) симфонії     Б) фуги      В) рондо     Г) сонатної форми 

14. Головна, побічна, сполучна, заключна партії — структурні компоненти: 

А) сонатної форми    Б) симфонії    В) фуги    Г) рондо  

15. Аналог драматичного твору в музиці: 

А) варіації   Б) сонатна форма   В) симфонія   Г) опера 

16. Цей композитор перетворив коду сонатної форми на другу розробку: 

А) Малер     Б) Шостакович      В) Бетховен     Г) Лятошинський 

17. Подвійна експозиція та імпровізаційна каденція в партії сольного інструмента в сонатній 

формі характерні для: 

А) симфонії       Б) сольної сонати     В) квартету     Г) інструментального концерту 

18. Коли головна і побічна партії в сонатній формі не контрастні одна одній, виникає: 

А) сонатна форма без розробки       Б) сонатна форма з епізодом замість розробкиї 

Г) старовинна сонатна форма          В) сонатна форма з епізодом і розробкою 

19. В ній пишуться: увертюри, інструментальні концерти, частини симфоній, вона може бути 

частиною іншої форми і формою вищого порядку для опер та кантат: 

А) варіаційна форма    Б) сонатна форма     В) рондо     Г) строфічна форма 

20. Музичні форми класицизму: 

А) контрастно-складена, да капо, концертна     Б) сонорні, алеаторні, серіальні 

В) сонатна, варіації, рондо.                                  Г) віреле, бар, наскрізна з ритурнелем 

21. Тип варіацій, який склався в творчості російських композиторів: 

А) подвійні варіації             Б) варіації на basso-ostinato  

В) вільні варіації                 Г) варіації на soprano-ostinato. 

22. Яка музична форма склалася в творчості віденських класиків: 

А) форма рондо Б) варіаційна форма  В) сонатна форма Г) складна тричастинна форма 

23. Музична форма, в якій варіюється супровід, а мелодія залишається незмінною (або 

майже незмінною): 

А) куплетна    Б) куплетно-варіаційна   В) наскрізна  Г) наскрізна строфічна  

24. Визначте назву музичної форми зі схемою: авасада ... 

А) сонатна  Б) варіації   В) рондо    Г) куплетна 
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25. Вища музична форма інструментальної музики - це 

А) варіаційна   Б) сонатна   В) сюїта   Г) наскрізна 

 

Орієнтовні завдання для контрольної роботи  
1. Дайте відповіді на наступні запитання: 

1.Яку сферу використання має форма рондо? 

2. Якими є прийоми варіювання фактури у строгих варіаціях? 

3. Що таке подвійні варіації? 

4. У якому стилі сформувалися вільні варіації? 

5. Що таке жанрові варіації. 

6. Охарактеризуйте прийоми розвитку теми вільних варіацій? 

7. Якими є основні риси варіацій на soprano ostinato? 

8. Яку функцію виконує сполучна частина головної партії? 

9. Охарактеризуйте типові особливості побічної партії 

10. З яких розділів складається розробка? 

11. Які основні ознаки розробки? 

12. Які зміни можуть відбуватися в репризі сонатної форми? 

13. Які є особливі види реприз сонатної форми? 

14. Якою є роль коди? 

15.Яка сонатна форма називається повною? 

16.Які розділи сонатної форми можуть бути відсутні? 

17.Які видозміни відбулися в сонатній формі в післякласичний період? 

18.Якими є особливості сонатної форми в перших частинах класичного концерту? 

19.За якими принципами в концертах втілюється принцип змагання? 

20.Риси яких форм об’єднує рондо-соната? 

21.Які є спільні риси між рефреном рондо-сонати і головною партією сонатної форми? 

22.Порівняйте роль епізоду «В» рондо-сонати і побічної патії сонатної форми. 

23.Якими є особливості епізоду «С» рондо-сонати? 

24.У яких випадках в епізоді «С» відбувається розробка тематичного матеріалу попередніх 

розділів рондо-сонати? 

25.Якими є особливості репризи рондо-сонати? 

 

2. Складіть схему-структуру творів, написаних в формі рондо, вказавши: розділи, такти, 

тональності. Складіть описання даної форми. 

 В.Моцарт, соната №3, 3 ч.  

 В.Моцарт, соната №7, 3 ч.  

 В.Моцарт, соната №10, 3 ч.  

 В.Моцарт, соната №18, 2 ч.  

 В.Моцарт, соната №13, 3 ч.  

 

3. Складіть схему-структуру творів, написаних в формі варіацій, вказавши: структуру і 

характеристику теми, засоби виразності, що змінюється у кожній варіації порівняно із темою та 

попередніми варіаціями: 

20. К.Вебер Анданте з варіаціями  

21. О.Гедіке Тема з варіаціями  

22. К.Сорокін Тема з варіаціями  

23. Л.Лукомський Варіації  
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24. М.Сільванський. Варіації на тему української народної пісні  
 

4. Складіть схему-структуру творів, написаних в сонатній формі вказавши: розділи, основні 

теми, такти, тональності. Складіть описання даної форми. 

40. А.Глазунов. Сонатіна ля мінор  

41. А.Глазунов. Легка сонатіна соль мажор  

42. І.Станіслав. Сонатіна “Назустріч новим часам”  

43. Я.Сібеліус. Сонатіна сі-бемоль мінор  

44. А.Гречанінов. Сонатіна мі мінор  

 

 

Тема 5. Змішані форми. 

 

Кючові поняття: концентрична форма, варіаційний принцип розвитку, сонатний принцип 

розвитку, принцип наскрізного розвитку,принцип репризності 

 

Теоретичні відомості 
З другої чверті ХІХ століття набули поширення змішані форми. 

Це одночастинні (нециклічні) форми, у яких взаємодіють композиційні принципи різних 

форм з метою повнішої відповідності індивідуальному (часто програмному) змісту кожного 

окремого твору. 

У змішаних формах часто пишуться симфонічні поеми, увертюри, фантазії, рапсодії, балади, 

іноді – окремі частини циклічних творів. 

Найважливіші шляхи утворення змішаних форм: 

1. Варіаційний принцип розвитку: 

а) вільна варіаційна форма, окремим частинам якої надається індивідуальний характер і 

будова, що наближується до сюїти; 

б) варіаційність у поєднанні з дво-, тричастинністю: проведення в середній частині крупних 

елементів з першої частини, динамізація репризи; 

в) варіаційність при видозміненому повторенні (подвійні форми): а в а1 в1 а2; 

г) варіаційність у сонатній формі: монотематична будова експозиції, варійоване проведення 

у розробці великих розділів тем експозиції, зміни елементів репризи. 

2. Сонатний принцип поєднується у зовнішньому співставленні з іншими принципами: 

складна тричастинна форма, крайні частини якої – у сонатній формі, повній (скерцо з Дев’ятої 

симфонії Л.Бетховена) або неповній (скерцо з Другої симфонії О.Бородіна); складна тричастинна 

форма, крайні частини якої у подвійній тричастинній формі, середня — у сонатній формі із 

дзеркальною репризою і епізодом взамін розробки (Увертюра до опери „Тангейзер” Р.Вагнера). 

3. Взаємодія сонатної одночастинності і контрастної циклічності виражається в утворенні 

крупних одночастинних самостійних форм, в яких наявні риси тематичних і темпових контрастів 

циклічної форми (Соната h moll Ф.Ліста). 

У музичній літературі зустрічаються різноманітні змішані форми. Вони зазвичай близькі до 

якого-небудь широковживаного типу (тричастинного, рондо, сонатного і т. п.), іноді – циклічного.  

Кожна індивідуальна форма відповідає наступним умовам: 

 кількість тем обмежена і вони всі (чи частково) повторюються в тому чи іншому порядку; 

 є головна тональність, що достатньо виражена в заключенні; 

 частини пропорційні. 

У вокальних творах взаємодіють і доповнюють один одного композиційні принципи різних 
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форм. Передусім, це принцип наскрізного розвитку і принцип репризності. Їх взаємодія приводить 

до утворення змішаних форм на основі:  

 куплетної і наскрізної;  

 куплетної і варійованої строфічної;  

 наскрізної і тричастинної.  

Куплетна чи куплетно-варіантна форма також може бути використана і як однин з розділів 

наскрізної композиції („Полководець” з циклу „Пісні і танці смерті” Мусоргського). 

Серед поширених змішаних форм, утворених на основі вказаних принципів назвемо: 

 тричастинну форму з трансформованою репризою,  

 багастрофну тричастинну форму,  

 наскрізну строфічну форму з обрамленням,  

 тричастинну форму з багатострофною серединою. 

Концентричною називається багаточастинна форма з непарною кількістю частин (не менше 

п’яти), які розташовані симетрично відносно центральної частини:  

 АВСВА,  

 АВСDСВА.  

Дзеркальна симетрія в розташуванні частин надає формі цільності, впорядкованості, 

завершеності. 

Принцип концентричності зустрічається і в інших формах: 

 у проміжній між простою та складною тричастинною (з середньою частиною в простій 

тричастинній формі): А-ВСВ-А 

 у сонатній формі з дзеркальною репризою: 

А  В  С  В  А 

головна партія побічна партія  

розробка 

побічна партія головна партія 

експозиція реприза 

 

 у простій тричастинній формі зі вступом та заключенням на одному матеріалі: 

А В С В А 

вступ І ІІ  ІІІ заключення 

 

У них принцип концентричності є наявним, але не є ведучим. У власне концентричній формі 

принцип концентричності є визначальним, частини в ній відносно рівнозначні за розмірами, 

будова частин: період, проста форма, нестійка побудова; тип та ступінь контрасту між частинами 

індивідуальний. Симетрія поєднується з наскрізним розвитком (безперервність руху, відсутність 

чітких цезур), динамічними репризами.  

Форма застосовується у програмній інструментальній музиці (розповідно-епічні (балади) або 

картинно-мальовничі твори), у вокальній музиці (аріях, камерних творах). Може бути формою 

окремого твору, або входити до складу більш крупної форми. 

Поширилася концентрична форма у творчості композиторів ХІХ століття (Ф.Шопен, 

М.Римський-Корсаков, М.Мусоргський), хоча прояв концентричного принципу є і в музиці Й.Баха. 

Приклади в музиці ХХ століття: С.Прокоф’єв, Соната № 7, фінал; Б.Барток, „Музика для струнних, 

ударних та челести”, Adagio). 
 

Контрольні запитання 
1. Що таке концентрична форма? 



360 

2. Які різновиди репризних змішаних форм зустрічаються у вокальних творах? 

3. Яка можливість в образній сфері приманна концентричній формі? 

4. Що надає концентричній формі цільності? 

5. Що відрізняє концентричну форму від інших форм, в яких також присутній принцип 

концентричності? 

6. Яку будову мають частини концентричної форми? 

7. В чому може проявлятись наскрізний розвиток у концентричній формі? 

8.Що таке змішані форми? 

9.У чому різниця між варіаційним та сонатним принципом розвитку у змішаних формах? 

10.Що характерно для змішаних форм у вокальній музиці? 

 

Практичні завдання.  
Складіть схему-структуру твору, визначте принципи, які беруть участь у її створенні. 

1.Ф.Ліст. Угорська рапсодія №2 

2. Е.Віла-Лобос. Прелюдія №1 

3. М.Глінка. Арагонська хота 

 

Завдання для самостійної роботи.  
1.Дайте відповіді на наступні запитання: 

1. Вільна і мішана форми: визначте міру тотожності та відмінності цих понять. 

2. Обґрунтуйте культурно-історичну зумовленість появи вільних і мішаних форм. 

3. Які принципи формоутворення залишаються обов’язковими для вільних і мішаних музичних 

форм? 

4. Які характерні особливості розвитку музичного матеріалу у творах вільних і мішаних форм? 

2.Складіть схему-структуру твору, визначте принципи, які беруть участь у її створенні. 

1.В.Гомоляка. Закарпатські ескізи 

2. Ф.Шопен. Балада G-moll 

3. М.Метнер. Казка для ф-но 

 

Тестові завдання: 
1. Рондо-сонатна, сонатно-циклічна, рондально-сюїтна типи композиції утворюють: 

А) варіаційну форму  

Б) вільну форму  

В) синтетичну (мішану) форму  

Г) циклічну форму  

2. Які два принципи розвитку лежать в основі утворення мішаних форм? 

А) Варіаційний і сонатний 

Б) рондальний і сонатний 

В) рондальний і варіаційний 

Г) сонатний і сюїтний 

 

Орієнтовні завдання для контрольної роботи  
▪ За якими композиційно-структурними ознаками можна класифікувати Угорську 

рапсодію № 2 Ф. Ліста як твір вільної форми? Назвіть ще приклади творів вільної форми. 

2. Як взаємодіють принципи сонатності та варіативності у творі М.Глінки «Арагонська 

хота»? Назвіть ще приклади творів мішаної форми. 

3.Складіть схему-структуру твору, визначте принципи, які беруть участь у її створенні. 
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1. Я.Степовий. Прелюд пам’яті Т.Г.Шевченка 

2. В.Підгорний. Фантазія на тему білоруської народної пісні «Перепілонька». 

3. О.Скрябін. Поема вогню. 

4.О.Нежигай. Концерт для ударних із ф-но. ч.1. 

 

 

Тема 6. Циклічні форми. 

 

Кючові поняття: старовинна сюїта, нова сюїта, сонатно-симфонічний цикл, соната, 

сонатіна, інструментальний концерт, камерно-вокальний цикл, вокально-симфонічний цикл, 

ораторія, кантата, пасіон, меса, реквієм. 

 

Теоретичні відомості 

Циклічною називається форма, що складається частин, самостійних за формою, 

контрастуючих за характером (темпом), але пов’язаних єдиним задумом. При виконанні всієї 

циклічної форми тривають перерви в звучанні, величина яких не фіксується в нотному записі, а 

визначається безпосередньо виконавцем.  

В інструментальній музиці склались два основні види циклічних форм: сюїта та сонатно-

симфонічний цикл. 

Сюїта 
Сюїта – це циклічний твір з різнохарактерних п’єс, пов’язних між собою єдиним задумом, 

але не об’єднаних єдиною лінією послідовного розвитку. Прийнято розрізняти старовинну та нову 

сюїти.  

Старовинна сюїта (ХVІ-ХVІІІ ст.) складається з танців, що звучать в одній тональності і 

викладаються в старовинній двочастинній (рідше – у старовинній сонатній) формі. Контрастування 

частин сюїти визначається відмінностями між танцями, їх темпом, метроритмом та ін. Старовинна 

сюїта складається з чотирьох основних (обов’язкових) танців в такій послідовності: 

1.Алеманда – помірно-повільний, урочистий, величавий та поважний чотиридольний танець 

німецького походження у поліфонічній фактурі. 

2.Куранта – помірно-швидкий, рухливий фігурний тридольний танець французького 

походження, виконується парою танцюристів, пишеться у поліфонічній фактурі, був поширений у 

придворному побуті. 

3.Сарабанда – дуже повільний, суворо-скорботно зосереджений тридольний танець-соло 

іспанського походження. Її джерела, як і алеманди, лежать не в танці, а в траурно-поховальній 

процесії. Для ритму цього танцю характерна зупинка на другій долі такту; фактура акордова, часто 

переходить у гомофонну. 

4.Жига – швидкий комічний колективний танець ірландського походження з тріольним 

ритмом та фугованим викладом. 

Танці слідують один за одним зі зростаючою темповою контрастністю. Це сприяло єдності й 

цілісності всього циклу. 

Між сарабандоню та жигою могли бути введені менует, гавот, бурре, пасп’є, полонез та 

п’єси нетанцювального характеру (арія, рондо, скерцо). Розпочинати сюїту могла прелюдія, 

увертюра; іноді йшли два однойменні танці підряд. 

Нова сюїта (друга половина ХІХ-ХХ століття) переважно програмна, розвиває принцип 

контрасту всіх частин циклу вживанням різних (іноді далеких) тональностей, використанням 

різних жанрів і форм для окремих частин. Значне місце в новій сюїті займає танець (вальс, 

полонез, мазурка, тарантела, болеро) та інші жанри – марш, елегія, ноктюрн, скерцо, романс. 
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Кількість частин – від трьох до десяти і більше. Нова сюїта залучає масштаби і елементи 

драматургічного розвитку сонатно-симфонічного циклу. 

Композитори різних національностей створювали сюїти на основі народних пісень і танців 

(М.Лисенко «Українська сюїта у формі старовинних танців на основі народних пісень», В.Косенко 

«11 етюдів у формі старовинних танців», „Закарпатські ескізи” В.Гомоляки, Маленька партита 

Ю.Іщенка, партити М.Скорика, «Українська народна сюїта» К.Данькевича, «24 дитячі п’єси» 

В.Косенка, «Сюїта для струнного оркестру» В.Бібіка, «Казкова сюїта для оркестру» Л.Дичко).  

Особливим різновидом сюїти є твір з окремих номерів великого твору (сюїта з музики до 

драми „Арлезіанка” Ж.Бізе, сюїта з музики до драми „Пер Гюнт” Е.Гріга, сюїти з балетів 

„Лебедине озеро” П.Чайковського, „Ромео і Джульєтта” С.Прокоф’єва, сюїта з «Камінного 

господаря» В.Губаренка, «Лілеї» К.Данькевича. 

Сонатно-симфонічним циклом називається твір, у якому, як правило, хоча б одна частина 

(типово – перша) написана в сонатній формі. 

Слід розрізняти сонатну форму і сонату як жанру інструментального твору. 

Соната як жанр є циклічним твором, що складається з декількох самостійних частин, різних 

за змістом та характером. Частини сонатного циклу є фазами розкриття концепції твору.  

Іноді зустрічаються сонатно-симфонічні цикли, частини яких не написані в сонатній формі, 

але відзначаються значимістю та єдністю твору (Бетховен. Соната №12 для фортепіано, Моцарт. 

Соната №12 для фортепіано). 

Різновиди сонатного циклу: 

1. Соната – твір для одного чи двох інструментів, складається з 2-4 частин.  

2. Сонатіна – соната невеликого розміру. Таку назву діставали і твори, чиї перші частини 

написані в сонатній формі без розробки. 

3. Тріо, квартет, квінтет, секстет, септет, октет, нонет – це твори сонатного типу для 

камерних ансамблів з відповідним числом виконавців (від трьох до дев’яти).  

4. Інструментальний концерт – твір сонатного типу (як правило, тричастинний) для 

інструменту з оркестром, специфічною особливістю якого є принцип змагання сольної та 

оркестрової партій. 

5. Сонатно-симфонічний цикл класичного стилю зазвичай три- чи чотиричастинний. 

Тричастинний цикл особливо характерний для фортепіанної музики (сонати Гайдна, Моцарта, 

частково Бетховена), чотиричастинний – для симфоній. 

Чотиричастиннний сонатно-симфонічний цикл вміщує наступні типові для його окремих 

частин жанри, форми, драматургічне знчення (Таблиця 5.6): 

Таблиця 5.6. 

Структура сонатно-симфонічного циклу 

№ 

части

ни 

назва форма тональність драматургічне знчення 

І ч.  Сонатне 

Allegro 

сонатна форма головна дієва, активна, 

контрастна, 

драматична, іноді 

конфліктна 

ІІ ч.  Andante, 

Adagio  

складна тричастинна; 

сонатна без розробки; 

варіації; рондо. 

субдомінантова, 

однойменна, 

паралельна  

лірична, споглядальна 

ІІІ ч.  Менует 

(скерцо) 

складна тричастинна  Головна жанрово-побутова 
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IV ч. Фінал Сонатна; рондо 

рондо-соната;  

Головна, при 

мінорній І частині — 

однойменний мажор 

Танцювальна, 

урочиста, епічна, 

святкова, героїчна  

 

У такому циклі крайні частини – швидкі; друга – повільна; менует – помірно швидкий; 

скерцо — швидке, стрімке. Іноді третя частина не замикається, а безпосередньо (attacca) 

переходить у фінал, внаслідок чого ці частини об’єднуються наскрізним рухом.  

Тричастинний сонатно-симфонічний цикл найчастише складається із сонатного Allegro, 

повільної частини та фіналу.  

У двочастинному циклі перша частина пишеться в сонатній формі, друга – у варіаційній чи у 

формі рондо (наприклад, Моцарт. Соната №5; Бетховен. Сонати №19, 20, 27, 32). 

У музичній практиці існують п’ятичастинні сонатно-симфонічні цикли, що складаються або 

з двох скерцо, або з двох повільних частин, або з частин, які є вступом до „нормативних” частин 

циклу (Бетховен. Квартет cis-moll, симфонія №6). 

До циклічних форм відносяться камерно-вокальні цикли, що об’єднують у єдине ціле 

самостійні, закінчені за формою пісні, романси. Головну роль в їх об’єднанні відіграє контрастне 

зіставлення; інтонаційні та тематичні зв’язки між окремими піснями чи романсами. Принципи 

об’єднання частин в камерно-вокальному циклі: 

 сюжетний („Чарівна млинарка” Ф.Шуберта, „Любов і життя жінки”, „Любов поета” 

Р.Шумана.)  

 тематичний („Зимовий шлях” Ф.Шуберта; „Пісні й танці смерті”, „Без сонця”, „Дитяча” 

М.Мусоргського).  

 музично-драматургічний („Вечорок” В.Гавриліна). 

Музична драматургія вокального циклу – це загальна лінія розвитку змісту, виражена у 

співвідношенні кульмінацій і тематичних зв’язках. Вона може будуватись по-різному, ступінь 

зв’язку номерів циклу також може бути різноманітним. 

Серед розмаїття типів побудов вокальних циклів можна видилити два найпоширеніші: 

сюїтний і сюжетий.  

Число номерів, форми і послідовність темпів не передбачаються заздалегідь, не 

регламентуються.  

Камерні вокальні цикли найчастіше створюються для одного голосу у супроводі фортепіано.  

До циклічних форм відносяться вокально-симфонічні цикли, що призначені для концертного 

виконання. Це ораторії, кантати, пасіони, меси, реквієми. 

Ораторія (лат. oro – молю) – великий вокально-симфонічний твір для солістів, хору, 

оркестру (органу), в якому втілюється значна ідея в героїчному, епічному чи драматургічному 

плані. Цим, а також циклічною будовою (наявністю оркестрових номерів, арій, речитативів, 

ансамблів, хорів) ораторія близька до опери, але не передбачає сценічної дії, декоративного 

оформлення і впливає на слухачів лише музично-поетичними засобами. 

Кантата – крупний вокально-інструментальний твір для одного чи декількох солістів, хору 

й оркестру. Вона менш масштабна й драматична, ніж ораторія. Кантати різноманітні за змістом, 

об’ємом, виконавськими засобами та формою (одночастинні та багаточастинні). Найбільшого 

поширення дістали багаточастинні кантати, написані у циклічній формі. Частини кантати об’єднані 

загальною ідеєю. Єдності циклу сприяють тематичні й тональні зв’язки, поєднання частин за 

принципом контрасту чи репризності та узагальнюючий фінал. 

Українські композитори створили ряд творів ораторіально-кантатного жанру, різноманітних 

за своєю будовою та змістом. Серед них ораторії: „Дума про дівку-бранку” М.Вериківського, 

„Живи і пам’ятай” Г.Жуковського, „Голос матері” М.Скорульського; „І нарекома ім’ям Київ” 



364 

Л.Дичко; кантати: „Гнів слов’ян”, „Микола Лисенко” (співавтор Козицький) М.Вериківського; 

„Заповіт” М.Вербицького; „Радуйся, ниво неполитая” М.Лисенка; „Шевченкові” К.Стеценка; „В 

Карпатах” Г.Жуковського; „Заповіт” Б.Лятошинського; „Хустина” Л.Ревуцького; Кавказ”, 

„Заповіт”, „Наймит” С.Людкевича; „Весна” М.Скорика; „Червона калина”, „У Києві зорі”, „Чотири 

пори року”, „Сонячне коло”, „Весна” Л.Дичко; кантата на слова Шевченка В.Сильвестрова та інші. 

Кантати створювали також Й.Гайдн (на духовні тексти), В.А.Моцарт („До сонця” й інші), 

Л.Бетховен („Морська тиша і щасливе плавання” і інші), Ф.Шуберт („Переможна пісня Міріам”), 

Ф.Мендельсон („Перша вальпургієва ніч”), Ф.Ліст („Угорщина”), Й.Брамс („Пісня долі”), 

М.Римський-Корсаков („Світезянка”), С.Танєєв („Іоан Дамаскін”), С.Рахманінов („Дзвони”), 

П.Чайковський („Москва”). 

Пасіони (від лат. passio – страждання) – це циклічні музичні твори, в основі яких лежить 

текст євангельських розповідей про страждання Ісуса Христа.  

Меса – циклічний вокальний чи вокально-інструментальний твір на латинський текст 

однойменного головного богослужіння католицької церкви. У традиційну месу (missa ordinarim) 

входять п’ять постійних піснеспівів, що утворюють єдиний цикл:  

 Kyrie eleison (грец. Господи, помилуй),  

 Gloria (лат. Слава), (Gloria in excelsis Deo - Слава в вишніх Богу),  

 Credo (Вірую), (Credo in unum Deum - Вірую в єдиного Бога),  

 Sanctus. Benedictus (Святий. Благословенний ), (Sanctus dominus Deus Sabaoth - Святий 

Господь Бог Саваоф). Benedictus (Benedictus qui venit in nomine Domini — Благословенний, 

що йде в ім'я Бога),  

 Agnus Dei (Агнець Божий). (Agnus Dei, qui tollis peccata mundi - Агнець Божий, що взяв на 

себя гріхи світу). 

У короткій месі (missa brevis), що виконувалась у протестантській церкві, 

використовувались, як правило, перші два розділи. 

Реквієм (від початкових слів лат. тексту Requiem aeternam) – це траурна меса (missa pro 

defunctis – меса за померлими) із заміною деяких частин і додаванням нових. Так, введено вступ 

Introitus, Requiem aeterman dona eis (Спокій вічний даруй їм), із закінченням Kyrie eleison. Взамін 

Gloria і Credo виконується велика частина Dies irae (День гніву) на текст середньовічної секвенції 

про Страшний суд. Введені також молитви за померлих – офферторій Domine Jesa (Господи Ісусе), 

Libera me (Звільни мене) і інші. 

До циклічних музичних творів ораторіально-кантатного типу належать і інші культові 

твори, зокрема: Magnificat, Stabat Mater, Te Deum. 

Magnificat (від початкових слів лат. тексту Magnificat arima mea Dominum – Величить душа 

моя Господа) – пісня про подяки Діви Марії (за Євангелієм від Луки).  

Stabat Mater (від лат. тексту Stabat Mater dolorosa – Стояла мати в скорботі) – піснеспів на 

слова середньовічної секвенції. 

Te Deum (від лат. тексту Te Deum laudamus – Тебе, Бога, хвалимо) – урочистий гімн подяки, 

відомий з ІІІ-ІV століть. З ХVІІ століття набув вигляду святкової кантати, що складається з 

контрастних розділів, поліфонічного й гармонічного викладу (у Й.Гайдна, В.А.Моцарта і ін.). 

 

Контрольні запитання

1.Що спільного між багаточастинними та циклічними формами? Чим вони відрізняються? 

2.З яких танців складалася старовинна сюїта? 

3.Які нетанцювальні частини входили до старовинної сюїти? 

4.За якими принципами будуються програмні сюїти? 

5.Що означають поняття «сонатна форма» та «соната»? 
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6.У чому полягає різниця між сонатою та тріо, квартетом, квінтетом? 

7.Як називається твір сонатного типу для інструменту з оркестром, специфічною особливістю 

якого є принцип змагання сольної та оркестрової партій? 

8.Яку структуру має класична симфонія? 

9.Що спільного між сонатою та симфонією? Чим вони відрізняються? 

10.Чим відрізняються ораторії від кантат? 

11. У чому суть сюжетного та тематичного принципу об’єднання пісень, романсів у камерно-

вокальних циклах? 

12.Що спільного між пасіоном, месою та реквіємом? Чим вони відрізняються? 

13.Як називається піснеспів на слова середньовічної секвенції? 

14.Які циклічні музичні твори ораторіально-кантатного типу ви знаєте? 

15. Яка структура католицької меси? 

 

Практичні завдання  
1.На основі отриманих теоретичних знань, текстів підручників з історії музики, відповідних 

нотних текстів, створити схему-структуру твору, вказати інтонаційно-тематичні зв'язки: 

1. В.А. Моцарт «Реквієм” 

2. Е.Гріг “Пер Гюнт” 

К.Сен-Санс "Карнавал тварин" 

3. Й.Бах Органна токата і фуга ре мінор 

4. П.Чайковський "Дитячий альбом" 

5. П.Чайковський "Пори року" 

6. Б.Лятошинський "Відображення" 

7. Д.Шостакович Симфония №8 

8. М.Мусоргський "Без сонця" 

9. М.Мусоргський "Пісні та пляски смерті" 

10. Ф.Шуберт "Чарівна млинарка" 

 

Завдання для самостійної роботи  
1. Законспектувати: класифікація творів циклічної форми в інструментально-оркестровій 

музиці. 

2. Вивчити: типи сонатно-симфонічних циклів (за структурою, музичною драматургією, 

стилістикою тощо). 

3. Охарактеризувати змістовно-драматургічні можливості творів великих композиційно-

структурних форм. 

4. Законспектувати: класифікація основних видів творів циклічної форми у вокально-хоровій 

музиці. 

5.Обґрунтувати: значення творів великої форми для розвитку професійної музики. 

6. На основі отриманих теоретичних знань, текстів підручників з історії музики, відповідних 

нотних текстів, створити схему-структуру твору, вказати інтонаційно-тематичні зв'язки: 

1. М.Лисенко Українська сюїта у формі старовинних танців на основі народних пісень 

2. Л.Дичко Казкова сюїта для оркестру. 

3.Л.Бетховен Соната №8. 

4. Г.Берліоз "Фантастична симфонія" 

5. П.Чайковський Симфонія №5. 

6. Б.Лятошинський Симфонія №3. 

7. В.Косенко "11 етюдів у формі старовинних танців" 
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8. Р.Шуман "Карнавал" 

9. М.Мусоргський "Картинки з виставки" 

10. М.Римський-Корсаков "Щехеразада" 

 

Тести для перевірки теоретичних знань 
1. Прелюдія і фуга, дивертисмент, вокальний цикл — різновиди: 

А) варіацій    Б) вільних форм   В) мішаних форм   Г) сюїти 

2. Який новий тип сюїти виник в масовій музиці в другій половині ХХ ст: 

А) концептуальний альбом    Б) попурі    В) дивертисмент    Г) вокальний цикл  

3. Назвіть перший концептуальний альбом в масовій музиці та його авторів. 

А) “Стіна” (Пінк Флойд) 

Б) “Оркестр “Клубу самотніх сердець” сержанта Пеппера” (Бітлз)  

В) “Володар ляльок” (Металіка) 

Г) “Гаряча п’ятірка” (Луї Армстронг) 

4. Форма, що складається з самостійних музичних композицій, об’єднаних на основі певних 

жанрових принципів та єдиного музично-драматургічного задуму: 

А) варіаційна   Б) сонатна   В) циклічна   Г) індивідуальна 

5. В класичному варіанті — чотиричастинний циклічний твір для симфонічного оркестру в 

якому хоча б одна частина (найчастіше — перша) написана в сонатній формі: 

А) симфонія   Б) концерт   В) квартет   Г) соната 

6. Частина симфонії, в якій скерцо замінило менует у Бетховена: 

А) 1   Б) 2   В) 3   Г) 4 

7. Монотематизм, лейттематизм, ремінісценції — це: 

А) принципи тематичного зв’язку частин циклічної форми 

Б) типи тематичного розвитку 

В) типи тонального розвитку 

Г) принципи симфонічного мислення 

8. Інтонаційна спорідненість тем різних частин: 

А) лейттематизм   Б) монотематизм,   В) ремінісценції   Г) алюзії 

9. Коротка, яскраво індивідуалізована мелодична побудова: 

А) ремінісценція   Б) лейттема (лейтмотив)   В) монотема   Г) алюзія 

10. Повторення в даній частині тем з інших частин: 

А) Монотематизм   Б) лейттематизм,   В) ремінісценції   Г) алюзії 

11. Як називається циклічний твір, в якому хоча б одна частина написана в сонатній формі? 

А) симфонія   Б) сонатина   В) опера   Г) соната 

12. Як називається твір для оркестру, в якому хоча б одна частина написана в сонатній 

формі? 

А) ораторія   Б) кантата    В) симфонія   Г) сонатина 

13. До церковної музики православного обряду відносяться жанри: 

А) меса, реквієм                         Б) літургія, обідня, всеношна 

В) пасіони, магніфікат, хорал   Г) ода, гімн, елегія 

14. До церковної музики католицького обряду відносяться жанри: 

А) меса, реквієм                         Б) літургія, обідня, всеношна 

В) пасіони, магніфікат, хорал   Г) ода, гімн, елегія 

15. До церковної музики протестантського обряду відносяться жанри: 

А) меса, реквієм                       Б) літургія, обідня, всеношна 

В) пасіони, магніфікат, хорал  Г) ода, гімн, елегія 
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Творчі вправи 
1. Проаналізувати Симфонію g-moll, ор.5 П.Сокальського (композиційна структура, 

тематизм, особливості музичної мови, художнє значення, засоби об'єднання частин у сонатно-

симфонічний цикл). 

2.Прослухати симфонічний твір М.Римського-Корсакова «Шахерезада». Виявити, за якими 

ознаками цю сюїту можна вважати наближеною до форми симфонії. 

3. Охарактеризувати художній зміст, особливості композиції та музичної мови «Реквієму» 

В.А.Моцарта. 

4. Проаналізувати кантату-поему Л.Ревуцького «Хустина» на вірш Т.Г. Шевченка. Вивчити 

принципи поєднання контрастних поетичних образів у цілісному музичному творі. 

5. Прослухати вокальний цикл Г.Свиридова «Поема пам’яті Сергія Єсеніна». Виявити 

драматургію і засоби об'єднання номерів у цикл, зв’язок поетичних і музичних інтонацій. 

 

Орієнтовні завдання для контрольної роботи.  
1.Поясніть терміни: цикл, циклічність, циклічна форма. 

2.За якими принципами об’єднуються частини сюїти у єдиний цикл 

3.Історичне походження та етапи розвитку і становлення форми сюїти. 

4.Які структурні та композиційні особливості має «Українська сюїта у формі старовинних 

танців на основі народних пісень” М.Лисенка. Чому ця сюїта називається Українською? 

5. Чи можна назвати фортепіанний цикл М.Мусоргського «Картинки з виставки» або 

вокальний цикл Ф.Шуберта «Чарівна млинарка» програмною сюїтою? 

6.Які ви знаєте вокально-хорові твори, що створені у формі сюїти? 

7.На основі отриманих теоретичних знань,  текстів підручників з історії музики, відповідних 

нотних текстів, створити схему-структуру твору, вказати інтонаційно-тематичні зв'язки: 

1. М.Скорик. Партити для ф-но 

2. А.Дворжак. Слов’янські танці (Е.Гріг. Норвезькі танці, Й.Брамс. Угорські танці) 

3.В.Косенко.11 етюдів у формі старовинних танців 

4. Ф.Шуберт "Зимовий шлях" 

5. Л.Бетховен Симфонія №9. 

6. П.Чайковський Симфонія №4. 

7. Г.Свірідов "Пісні на слова Роберта Бернса", “Поема пам’яті Сергія Єсеніна” 

8. Р.Шуман "Любов поета" 

9. Ф.Шопен "24 прелюдії і фуги" 

10. Й.Бах "Добре темперований клавір" 

 

 

Тема 7.Поліфонічні форми 

 

Кючові поняття: поліфонія, типи поліфонічного багатоголосся, імітація, фуга, фугета, 

інвенція, канон, поліфонічні варіації, фугато, поліфонія строгого стилю, поліфонія вільного стилю, 

прелюдія, тема, відповідь, протискладення, стретта, контрекспозиція, хоральна обробка. 

 

Теоретичні відомості 
Поліфонія – вид багатоголосся, оснований на одночасному звучанні двох і більше 

самостійних голосів, об'єднаних ладотональними та гармонічними співвідношеннями. Історично 

сформовані три типи поліфонічного багатоголосся:  

17. імітаційний,  



368 

18. контрастний, 

19. підголосковий. 

Музичні форми й жанри, які використовуються для творів поліфонічного складу: фуга, 

фугета, інвенція, канон, поліфонічні варіації. Поліфонічні епізоди (фугато) зустрічаються і в 

рамках інших форм. 

Поліфонію прийнято поділяти на два види: строгу та вільну. 

Поліфонія строгого стилю переважала у вокальній (a caрpella) музиці ХV–ХVІ ст. Вона 

була підпорядкована цілому ряду обмежень: 

1. Мелодика діатонічна, натуральноладова. Переважав плавний рух окремих голосів, 

уникались стрибки на септіму, на збільшені, зменшені та складені інтервали. 

2. Ритміка плавна, без різких сполучень тривалостй, без вживання дрібних тривалостей, 

дрібних синкоп і т.ін. 

3. Гармонія консонуюча, на основі мажорних та мінорних тризвуків та  секстакордів, 

дисонанси: плавно введені прохідні та допоміжні звуки на слабких долях, приготовлені низхідні 

затримання на сильних та відносно сильних долях. 

Поліфонія вільного стилю (ХVІІ-ХХ ст.) використовує всі гармонічні засоби, властиві 

епохам, що охоплюються цими межами. 

Найбільш розвинуті й самостійні поліфонічні форми відносяться до імітаційної поліфонії. 

Суть імітації (від лат. imitatio – "наслідування") в тому, що мелодичний зворот, викладений в 

одному голосі ("propost'ою"), далі відтворюється іншим чи декількома голосами ("rispost'ами"). 

Попередній голос під час імітації продовжує свій рух, утворюючи протискладення. Невелика дво- 

чи триголосна інструментальна п'єса, побудована на основі імітаційного розвитку, називається 

інвенцією (від лат. inventio – "вигадка") чи прелюдією. 

Часто імітація проводиться безперервно, тобто іншим голосом або іншими голосами 

імітується вся мелодія в цілому, причому голоси, що імітують, вступають раніше закінчення 

мелодії в початковому голосі. Така форма імітації називається каноном (канонічною імітацією). Всі 

види імітації застосовуються і в каноні, однак найбільш часто зустрічається канон з імітацією у 

прямому русі 

Характеристика імітації ґрунтується на визначенні трьох параметрів її структури інтервалу 

вступу імітуючого голосу, напрям вступу, відстань. Наприклад: імітація у верхню октаву зі зсувом 

на два такти.  

Перетворення теми в імітуючому голосі призводять до виникнення особливих різновидів 

імітації: в оберненні, збільшенні, зменшенні, ракоході. Різноманіття видів і ефектність звучання 

роблять імітацію одним з найпоширеніших контрапунктичних прийомів музики різних епох і 

стилів. На імітації засновані численні форми, в тому числі канони, фуги, фугети, фугато, а також 

такі специфічні прийоми, як стретта, канонічна секвенція, нескінченний канон та ін. 

Форми вживання канонів: основа викладу теми твору, стретні проведення тем, інтермедії в 

фугах, як одна з варіацій у варіаційних циклах, в операх – втілення однакової психологічної реакції 

різних дійових осіб на одну й ту ж подію. 

Фуга 

Фугою називається імітаційно-поліфонічний твір, оснований на багаторазовому проведенні 

та розвитку теми (чи декількох тем) у всіх голосах. Розрізняють прості фуги (на одну тему) та 

складні (подвійні – на дві, потрійні – на три, і т. д.). 

Фуга є найбільш розвинутою формою імітаційної поліфонії. 

За будовою фуга ділиться на три розділи: експозицію, розвивальну і заключну частину. Іноді 

в фузі відсутні чіткі межі між розробкою та заключною частиною і вона складається з двох 

розділів: експозиції та вільної частини. 
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Перша частина починається з одноголосного викладу теми у головній тональності фуги. 

Тема фуги – це яскрава, відносно завершена, суцільна за змістом, визначена за ритмічною та 

ладо – функційною структурою мелодія, яка звучить у першому зі вступаючих голосів. Різна 

тривалість тем (1-10 тактів) залежить від темпу та виконавських засобів. 

Теми поділяються на однорідні та контрастні, однотональні та модулюючі. У однорідних 

темах розрізняють основне тематичне ядро (іноді відокремлене паузою), розвивальну (переважно 

на основі секвенцій) частину та закінчення. Якщо тема закінчується до початку відповіді, то для її 

поєднання з протискладненням вводиться кодета. 

Імітація теми в тональності домінанти чи субдомінанти (значно рідше) називається 

відповіддю (супутником). Відповідь, що точно відтворює тему (її ступеневу, а також часто тонову 

величину), називається реальною. Відповідь, що подається із незначними змінами, які сприяють 

єдності цілого, пом’якшенню переходу в тональність домінати, називають тональною. 

Експозиція складається з послідовного проведення теми у всіх голосах. 

Протискладнення у фузі – це контрапункт до відповіді. Якщо дане протискладнення 

супроводжує тему при подальших її проведеннях, воно називається утриманим. Протискладнення 

переважно контрастує з темою, і в систематичному показі такого контрасту полягає головний 

смисл його утримання. 

Стрета – це імітаційне проведення теми фуги, у якій імітуючий голос вступає до моменту 

закінчення теми в початковому голосі. У стреті може бути використана проста або канонічна 

імітація. 

Кінець експозиції фуги – достатньо умовна межа. Єдиною його ознакою є закінчення теми в 

останньому із включених по черзі голосів. Умовність розділів типова для всіх частин твору. 

Експозиція є найбільш стабільною, тонально стійкою частиною форми. 

Часто за експозицією звучить одне чи декілька проведень теми в тональностях тоніки та 

домінанти. Оскільки ці проведення не розвивають тонального плану фуги, їх відносять до 

експозиційної частини і називають додатковими. Додаткові проведення теми у всіх голосах 

утворюють контрекспозицію. 

Інтермедія у фузі – це побудова, що звучить між проведеннями теми. Значення інтермедій 

полягає в тому, що в них вміщується тематичний розвиток фуги, адже проведення теми статичні. 

Інтермедія відтінює вступ майбутньої теми, сприяє загальній плинності й безперервності форми. 

Розрізняють: інтермедії, що пов’язують проведення теми (зазвичай, всередині розділу) і 

безпосередньо розвивальні проведення. Інтермедії будуються на мотивах теми – початковому 

(фуга c-moll з першого тому „ДTK” Й.С.Баха) чи заключному (фуга c-moll з другого тому „ДTK” 

Й.С.Баха), а також часто на матеріалі протискладнення (фуга Es-dur з першого тому „ДTK” 

Й.С.Баха). 

Розділ фуги, що звучить після експозиції, називають розвитковим (розвивальним). В ньому 

використовуються контрапунктичні і тонально – гармонічні засоби розвитку теми. Розвитковий 

розділ – це нестійка побудова, що вміщує ряд проведень теми в тональностях, відсутніх в 

експозиції. Порядок введення тональностей є довільним, в музиці до початку ХХ століття 

переважали тональності першого ступеня спорідненості. 

Ознакою заключного розділу фуги є повернення основної тональності. Голоси в заключному 

розділі, як правило, не включаються; у деяких випадках ущільнення фактури виражається в 

заключному акордовому викладі (фуги D-dur і d-moll з першого тому „ДTK” Й.С.Баха). 

Особливий різновид складають фуги, у яких не виключаються відхилення та модуляції, але 

проведення теми й відповіді звучать лиш в основній та домінантовій, іноді – у заключному розділі 

– у субдомінантовій тональностях. Такі фуги іноді називаються однотональними (органна фуга c-
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moll Й.С.Баха, BWV 549, фуга fis-moll з першого тому „ДTK”). Основу розвитку в них складають 

різні контрапунктичні комбінації, перегармонізація і перетворення теми. 

Крім однотемних, існують також фуги на дві, рідше на три або чотири теми. Серед 

подвійних розрізняють фуги з спільною і роздільною експозицією тем.  

Фуга виникла як інструментальна форма; проникла у французьку увертюру (Ж.Б.Люллі); 

об’єдналась з прелюдією, пасакалією, токатою (Д.Букстехуде); вживалась у месах, кантатах; 

об’єднувалась (іноді разом з прелюдіями) у великі цикли; може бути  фінальною частиною 

сонатно-симфонічного або вокально-хорового циклу, в ряді випадків замінює сонатне Allegro 

(Друга симфонія К.Сен-Санса).  

Фугета – маленька фуга на просту тему, яка розвивається нескладними засобами, менше 

проведень тем, відсутня середня частина і т. д.  

Фугато – незакінчена фуга (лише експозиція, що далі переходить у побудову гомофонного 

складу) ( Andante із Симфонії №1 Л.Бетховена, подвійне фугато на початку розробки першої 

частини Симфонії №6 П.Чайковського). 

Токата – інструментальна п’єса моторного характеру з включенням фугованих епізодів. 

Хоральні обробки наспівів (cantus firmus) були розповсюджені в середньовічній католицькій 

музиці. Найважливіші типи хоральних обробок (за застосованими засобами):  

 хорал супроводжується контрапунктичними голосами з наданням кожному особливого 

індивідуального рисунка;  

 голоси, що супроводжують хорал, імітують один одного;  

 фуга на хорал;  

 хоральна мелодія проводиться канонічно;  

 частина хоральної мелодії вибирається в якості теми для фуги чи фугетти;  

 хорал в акордовій гармонії стає темою поліфонічних варіацій (партита).  

 

Контрольні запитання  

 Що таке інвенція? 

 Що таке фуга? 

 Що таке фугета? 

 Що таке фугато? 

 Що таке тема фуги? 

 Що таке відповідь фуги? 

 Як називається контрапункт до теми фуги? 

 В яких функціональних співвідношеннях викладається тема в експозиції фуги? 

 Яка експозиція фуги називається нормативною? 

 Що таке контрекспозиція? 

 Що таке експозиція з додатковими проведеннями теми? 

 Які два типи відповідей бувають? 

 Які бувають теми за інтонаційною будовою? 

 Які бувають теми за тональним планом? 

 Назвіть вимоги до теми фуги. 

 Що таке інтермедія? 

 Скільки основних частин має фуга? 

 Назвіть основний показник появи розвиваючої частини фуги. 

 Що таке утримане протискладення? 
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 Назвіть основний показник появи заключної частини фуги 

 Що таке стретта? 

 Що таке однотональна фуга? 

 Який рiзновид контрапункту використовується в розвиваючих частинах фуг? 

 Як називається фуга на дві теми? 

 Як можуть експонуватися теми в складних фугах? 

  

Практичні завдання  
1.Проаналізувати теми фуг з першого тому "Добре темперованого клавіру" Й.С.Баха.  

 Методичні вказівки щодо аналізу теми фуги. 

 Встановіть точні межі теми. 

 Встановіть внутрішню структуру теми: 

◦ однорідність чи контрастність елементів, 

◦ наявність-відсутність точної або варіативної повторності, 

◦ використання відхилень, модуляцій, яскравих мелодичних і ритмічних зворотів,  

◦ виявіть моменти прихованого голосоведіння. 

 Визначте загальний характер теми. 

2. Здійснити аналізу будови фуг з першого тому “Добре темперованого клавіру” Й.С.Баха. 

 

Завдання для самостійної роботи  
1. Зробити структурний аналіз поліфонічного твору (інвенції, фуги, фугети будь-якого 

композитора). 

2. Законспектувати визначення наступних поліфонічних термінів та понять: поліфонія 

строгого стилю, поліфонія вільного стилю, інвенція, фуга, фугетта, фугато, тема фуги, відповідь 

фуги, протискладення фуги, кодетта, інтермедія, канон, канонічна секвенція, нескінченний канон, 

імітація, експозиція фуги, контрекспозиція, стретта, подвійна фуга, класифікація контрапункту. 

3. Тестові запитання: 

1.До якого різновиду контрапункту відноситься з'єднання голосів, яке містить в собі 

можливість спільного звучання тих же самих незмінних голосів в будь-якому іншому порядку: 

А) до простого контрапункту  Б) до складного контрапункту 

В) до рухомого контрапункту  Г) до перетворюючого контапункту 

2. Похідне з'єднання, отримане в результаті зміни висотних інтервалів між незмінними 

голосами, відноситься до розряду: 

А) оборотного контрапункту   Б) горизонтально-рухомого контрапункту 

В) вертикально-рухомого контрапункту Г) перетворюючого контапункту 

3. Похідне з'єднання, отримане в результаті зміни часу вступу голосів, відноситься до 

розряду: 

А) оборотного контрапункту           Б) горизонтально-рухомого контрапункту 

В) вертикально-рухомого контрапункту       Г) перетворюючого контапункту 

4. Як називається різновид контрапункту, пов'язаний зі змінами висотного інтервалу і часу 

вступу голосів? 

А) горизонтально-рухомий контрапункт Б) подвійний контрапункт 

В) подвійно-рухомий контрапункт  Г) вертикально-рухомий контапункт 

 

Тести для перевірки теоретичних знань,  
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 1.У склад імітації входять 

А) акомпанемент і мелодія    Б) тема і відповідь 

В) протискладення і ріспоста    Г) органум і триплум 

 2. У кожної імітації визначаються її параметри: 

А) напрямок та інтервал    Б) темп і характер 

В) час і місце     Г) метроритм і розмір 

 3.Точна (реальна), тональна, перетворена, вільна - це 

А) типи фактури   Б) види імітаціі 

В) види поліфонії   Г) типи реприз 

 4.Протискладення — це контрапункт 

А) до відповіді   Б) до теми 

В) до інтермедії   Г) до стрети 

 5. В фузі- джерело і стимул розвитку всього твору, має низку істотних властивостей: образна 

змістовність, жанрова приналежність, інтонаційна яскравість (рельєфність), тональна і гармонійна 

визначеність та ін. 

А) імітація  Б) тема  В) інтермедія  Г) контрапункт 

 6.Канон- це форма 

А) поліфонічної музики   Б) монодичної музики 

В) гомофонно-гармонічної музики Г) немає правильної відповіді 

 7.Найвища з форм імітаційної поліфоніі- це 

А) інвенція  Б) фуга  В) річерката   Г) симфонія 

 8. Який стиль поліфонічного письма реалізується переважно в вокально-хоровій музиці: 

А) строгий стиль Б) вільний стиль В) і строгий, і вільний  Г) лінеарний стиль 

 9. Який стиль поліфонічного письма допускає секвенції в мелодиці: 

А) строгий стиль Б) вільний стиль В) і строгий, і вільний Г) ніякий 

 10. У якій тональності найчастіше пишеться відповідь фуги? 

А) основній  Б) доминантовій В) субдомінантовій Г) не має значення 

 11. Що таке інтермедія? 

А) музичний матеріал між проведеннями теми фуги  

Б) заключний розділ фуги  В) середній розділ фуги  

Г) музичний матеріал, що супроводжує кожне проведення теми фуги 

 12. Яка фуга називається подвійною? 

А) фуга, в якій є контрекспозіція Б) фуга, в якій дві теми 

В) фуга з двох розділів   Г) двохголосна фуга 

 13. Відповідь, в якій здійснюється точна транспозиція теми в іншу тональність, називається: 

А) тональна  Б) реальна  В) точна  Г)транспонована 

 14. Як називається протискладення, яке супроводжує кожне проведення теми? 

А) не утримане Б) тематичне  В) утримане  Г) вільне 

 15. Який тональний план характерний для експозиційного розділу фуги? 

А) чергування тональностей тоніки і домінанти 

Б) тільки тоніка 

В) тональності тоніки, домінанти і субдомінанти 

Г) чергування тональностей тоніки і субдоминанти 

 16 Які фуги називаються однотональними? 

А) в яких тональний план охоплює тональності першого ступеня споріднення 

Б) в яких тональний план обмежується тоніко-домінантовими проведеннями теми. 
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В) в яких тональний план охоплює тональності тоніки, домінанти і субдомінанти. 

Г) яких тема проводиться тільки в основній тональності 

 17. Яким терміном в поліфонії позначається імітуючий голос? 

А) proposta  Б) risposta  В) stretto  Г) dux 

 18. Яка кількість основних розділів фуги? 

А) три розділи Б) два розділи В) чотири розділи Г) один розділ 

 19. Що таке стретта? 

А) проведення теми фуги в тональності домінанти 

Б) канонічне проведення теми в фузі 

В) додаткове проведення теми фуги 

Г) проведення теми фуги в тональності субдомінанти 

 20. Протискладення поділяються на: 

А) контрастні та неконтрастні;   Б) строгі та вільні; 

В) утримані та неутримані;  Г) прості та складні. 

 

Інтонаційні та метроритмічні вправи  
Інтонувати наступні фрагменти, зробивши попередній аналіз використаних поліфонічних 

прийомів, інтервалів, напрямку та точності імітації: 

а) ансамблем 

б) один голос співати, інші — грати на фортепіано 

1. 

2. 

 

 

3. 
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4. 

 

5. 

 

6. 
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7. 

 

8. 
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9. 
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10. 

 

 

Творчі вправи 
Індивідуальне науково-дослідне завдання:  

 Велика поліфонічна форма. Пасакалья і чакона. 

 Використання поліфонічних засобів в творчості композиторів-романтиків.  

 Лінеарна поліфонія ХХ ст. 

 Народно-пісенна підголоскова поліфонія: загальна характеристика. 

 Параметрова (сонорика, експресія, ритміка, звуковисотність, фактура, серія) поліфонія. 

 Поліфонічні форми в симфонічній музиці.  

 Поліфонія в музиці ХХІ ст. 

 Початкові форми багатоголосся. 

 Синтез принципів формоутворення (фуга-соната, інструментальний концерт).  

 Форма фуги в циклі "прелюдія і фуга". 

 

Орієнтовні завдання для контрольної роботи  



378 

1.Здійснити аналіз теми однієї з фуг з другого тому “Добре темперованого клавіру” 

Й.С.Баха. 

2. .Здійснити аналіз будови однієї з фуг з другого тому “Добре темперованого клавіру” 

Й.С.Баха. 

3.Тестові завдання:

 1. Імітація в поліфонії – це: 

А) переклики голосів;  Б) повторення мелодії всіма голосами; 

В) канон; Г) повторення мелодії іншим голосом при контрапунктуванні першого.

 2. Голос, який починає імітацію та голос, що її продовжує, мають назву: 

А) кантус фирмус та контрапункт;   Б) перший та другий контрапункти; 

В) пропоста та ріспоста;   Г) тема та протискладнення. 

 3. Протискладення у фузі – це: 

А) контрапункт до відповіді та проведень теми;  Б) різновид зміненої теми; 

В) змінена відповідь;     Г) вид канонічної техніки. 

 4. Інтервал імітації визначає: 

А) зсув у часі між голосом, який починає імітацію та голосом, що її продовжує;  

Б) перший інтервальний хід у голосі, який починає імітацію; 

В) перший інтервальний хід у голосі, який продовжує імітацію; 

Г) висотний зсув між голосом, який починає імітацію та голосом, що її продовжує. 

 5. Відстань імітації визначає: 

А) зсув у часі між голосом, який починає імітацію та голосом, що її продовжує;  

Б) перший інтервальний хід у голосі, який починає імітацію; 

В) перший інтервальний хід у голосі, який продовжує імітацію; 

Г) висотний зсув між голосом, який починає імітацію та голосом, що її продовжує. 

 6. Проста та канонічна імітація відрізняються між собою: 

А) наявністю чи відсутністю канону;   Б) кількістю пропост; 

В) кількістю ріспост;    Г) тривалістю імітування. 

 7. Строга та вільна імітація відрізняються між собою: 

А) точністю імітування;   Б) кількістю пропост; 

В) кількістю ріспост;  Г) тривалістю імітування.

 8. Імітація, у якій усі висхідні інтервали заміняються низхідними та навпаки, має назву: 

А) імітація у збільшенні;     Б) імітація у зменшенні; 

В) імітація у протирусі (інверсії);  Г) імітація у зворотному русі (ракоході). 

 9. Нескінченний канон – це такий різновид канона, в якому: 

А) імітація проводиться безупинно;  

Б) ріспоста точно повторює пропосту; 

В) пропоста та ріспоста повертаються до свого початку; 

Г) пропоста та ріспоста повертаються до свого початку на новому висотному рівні. 

 10. Канонічна секвенція – це : 

А) тональна імітація;  

Б) нескінченний канон, в якому пропоста та ріспоста повертаються до свого початку на новому 

висотному рівні; 

В) імітація в противорусі; 

Г) імітація зі вступом ріспости до завершення теми в пропості.

 11. Кожна фуга містить два обов’язкових розділи, а саме: 

А) тему та інтермедію;     Б) розробку та репризу; 

В) експозицію та вільну частину;  Г) імітацію та стрету.
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 12. Простою називаєься фуга, побудована: 

А) як тема з поліфонічними варіаціями;  

Б) без особливих контрапунктичних ускладнень; 

В) на простій темі; 

Г) на одній одноголосній темі. 

 13. Відповідь у фузі – це: 

А) повторення теми;    Б) контрапункт до теми; 

В) друге проведення теми;  Г) початок вільної частини.

 14. Реальною називається відповідь, яка: 

А) починається з I щабля;    Б) починається з V щабля; 

В) зберігає висотний рівень теми;  Г) зберігає усі інтервали теми. 

 15. Тональною називається відповідь, яка: 

А) зберігає тональний рівень теми;   Б) починається з I ступеню; 

В) починається з V ступеню;   Г) змінює інтерваліку теми. 

 

Орієнтовні диктанти за темою.  
1.Ф.Мендельсон.Фуга для органа 

2. М.Іванов-Радкевич. Вісім двохголосних поліфонічних п'єс 

3.Й.С,Бах.Маленька прелюдія 
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4.Г.Гендель. Месія 

5.А.Лядов.Канон 

20.А.Лядов.Канон 

7.М.Ладухін, №854 

3.М.Мясковський. Фуга 
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8.М.Ладухін, №875 

9.Й.С.Бах. “Добре темперований клавір”,фуга №16. 

10.М.Мясковський. Фуга 
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11.М.Іванов-Радкевич. Вісім двохголосних поліфонічних п'єс 

12.М.Глінка. Двохголосна фуга 

13.М.Іванов-Радкевич. Вісім двохголосних поліфонічних п'єс 

14.М.Мясковський. Фуга 

15.Й.С,Бах.Меса F-dur 
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16.Г.Пахульський. Двохголосна фуга 

 

17.Й.С.Бах.Фугетта 

 

18.Й.С.Бах.Двохголосна інвенція 

 

19.Л.Бетховен.Соната 
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КЛЮЧІ ДО ТЕСТІВ 
Кредит 1. Музична фонетика. 

Тема 1. Музичний звук 

Тест 1: 1б, 2г, 3в, 4а, 5б, 6а,б, 7г, 8а, б, г. 

Тест 2: 1а, 2а, 3а, 4а, б, в, г, 5б, 6в, 7б, 8а, 9а, 10в, 11г, 12в, 13в, 14г, 15а. 

 

Тема 2. Музична система, музичний стрій  

Тест 1: 1б, 2в, 3б, 4а, 5в, 6г, 7б, в, 8А, г, 9Б, г, 10А, в. 

Тест 2: 1а, 2б, 3а, 4а, 5в, 6б, 7а, 8б, 9в, 10б, 11г, 12а, 13г, 14б, 15г, 16г, 17г, 18г, 19г, 20г 

 

Тема 3. Інтервали 

Тест 1: 1г, 2а, 3а, 4А, б, 5б, 6в, 7г, 8а, 9б, 10б, 11б, 12а, 13а, 14в, 15г, 16а, 17б, 18в, 19б, 20Б,в, 21а, 

22г, 

  23а, 24б, 25б, 26А, б, 27а, 28б, 29а,30б. 

Тест 2:1а, 2б, 3г, 4б, 5в, 6в, 7А, б, в, 8а, в. 

 

Тема 4. Акорди. 

Тест 1: 1г, 2а, 3б, 4в, 5г, 6а, 7б, 8в, 9а, 10б, 11г, 12в, 13а, 14б, 15г, 16а, 17в, 18г, 19а, 20б, 21а, 22а, 

23г, 24г,  25б, 26в, 27б, 28г, 29в, 30в, 31д, 32б, 33а, 34б, 35а, 36б, 37а, 38в, 39б, 40б. 

 

Кредит 2. Нотна графіка. 

Тема 1. Нотне письмо. Нотний стан. Ключі.  

Тест 1:1в, 2в, 3б, 4в, 5в, 6г, 7а, 8б, 9в, 10г, 11б, 12а, 13а, 14а, 15а, 16в, 17б, 18в, 19а, 20в, 21б, 22г, 

23а,  24б, 25а, 26б, 27б, 28в, 29б, 30А, б. 

 

Тема 2. Знаки спрощення та скорочення нотного письма. 

Тест 1: 1б, 2б, 3г, 4б, 5а, 6а, 7б, 8а, 9б, 10г, 11б, 12г, 13А, в, 14б, 15г, 16г, 17:1-2, 2-3, 3-4, 4-1, 18:1-

4, 2-1,  3-3, 4-2, 19а, 20а. 

 

Тема 3. Темп. 

Тест 1: 1г, 2б, 3а, 4б, 5б, 6в, 7б. 

Тест 2: 1г, 2в, 3в, 4в. 

 

Тема 4. Динаміка 

Тест 1: 1г, 2в, 3б, 4б, 5в, 6а, 7б, 8г, 9Б, в, 10г. 

 

Кредит 3. Музична морфологія 

Тема 1. Ритм. Метр. Тактовий розмір. 

Тест 1: 1г, 2б, 3в, 4а, 5д, 6б, 7г, 8а, 9в, 10в, 11б, 12г, 13а, 14в, 15б, 16в, 17д, 18г, 19в, 20а, 21в, 22д, 

23а,  24д, 25б 

Тест 2: 1г, 2а, 3г, 4б, 5а, 6б, 7в, 8б, 9г, 10в, 11г, 12а, 13г, 14в, 15г, 16в, 17в, 18а, 19б, 20в, 21б, 22Б, г, 

23б,  24б, 25б, 26г, 27в, 28а, 29б, 30а. 

 

Тема 2. Лад. Ладогармонічна система 

Тест 1: 1г, 2д, 3а, 4в, 5в, 6д, 7в, 8в, 9б, 10б, 11д, 12а, 13д, 14б, 15д. 

Тест 2: 1г, 2в, 3а, 4б, 5а, 6в, 7в, 8г, 9д, 10г, 11в, 12д, 13в, 14б, 15а, 16б, 17в, 18: 1-г, 2-а,3-в, 4-г, 19б, 

20г. 
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Тема 3. Інтервали і акорди в ладогармонічній системі. 

Тест 1: 1д, 2в, 3б, 4г, 5г, 6б, 7д, 8д, 9б, 10б, 11а, 12г, 13б, 14д, 15а, 16в, 17а, 18г, 19г, 20в, 21в, 22д, 

23г,  24д, 25б, 26б, 27а, 28б, 29б, 30г. 

 

Тема 4. Системи спорідненості тональностей. Хроматика 

Тест 1: 1б, 2г, 3А, в, 4в, 5а, 6А, б, 7в, 8в, 9б, 10д, 11Б, г, 12г, 13А, б, в, 14б, 15В, г, 16в, 17г, 18в, 

19б, 20в,  21в, 22Б, 23а, 24б, 25а, 26а, 27б, 28в, 29а. 

 

Кредит 4. Музичний синтаксис. 

Тема 1. Мелодія. Період. 

Тест 1: 1а, 2б, 3б, 4б, 5а, 6а, 7в, 8б, 9б, 10г, 11а, 12г, 13г, 14а, 15г. 

 

Тема 3. Музичний склад, фактура 

Тест 1: 1а, 2а, 3г, 4в, 5в, 6А, 7б, 8а, 9а, 10в, 11в, 12в, 13а, 14б, 15г, 16б, 17б, 18а, 19в, 20г, 21г, 22а,  

23а, 24а, 25а, 26в, 27г, 28г, 29в, 30б. 

 

Кредит 5. Музичні форми. 

Тема 1.Основні властивості й принципи музичної композиції. 

Тест 1: 1а, 2б, 3б, 4б, 5а, 6а, 7в, 8б, 9б, 10г, 11а, 12г, 13г, 14а, 15г. 

Тест 2: 1б, 2а, 3в, 4а, 5в, 6а, 7а, 8а, 9б, 10а, 11а, 12б, 13в, 14а, 15а. 

 

Тема 2.Прості форми. 

Тест 1: 1а, 2а 3а, 4а, 5а, 6а, 7а 

 

Тема 4.Багаточастинні форми. 

Тест 1: 1а, 2б, 3в, 4г, 5а, 6б, 7в, 8г, 9б, 10в, 11а, 12а, 13г, 14а, 15б, 16б, 17г, 18а, 19б, 20в, 21г, 22в, 

23б,  24в, 25б. 

 

 Тема 6.Циклічні форми. 

Тест 1: 1г, 2а, 3б, 4в, 5а, 6в, 7а, 8б, 9б, 10в, 11г, 12в, 13б, 14а, 15в 

 

Тема 7.Поліфонічні форми 

Тест 1:1в, 2в, 3б, 4в 

Тест 2: 1б, 2а, 3б, 4а, 5б, 6а, 7б, 8а, 9б, 10б, 11а, 12б, 13б, 14в, 15д, 16б, 17б, 18а, 19б, 20в. 

Тест 3: 1г, 2в, 3а, 4г, 5а, 6г, 7а, 8в, 9в, 10б, 11в, 12г, 13в, 14г, 15г. 
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СЛОВНИК МУЗИЧНИХ ТЕРМІНІВ  

Акорд (від іт. accordo - узгодженість, злагодженість) - сукупність кількох (не менше трьох) 

різних за висотою звуків, що звучать одночасно. Найбільш поширеним видом є А. терцієвої 

будови, складові звуки якого розташовані або можуть бути розташовані по терціях. А. терцієвої 

будови, який складається з трьох звуків, називається тризвук, з чотирьох - септакорд, з п'яти – 

нонакорд, з шести - ундецимакорд. Кожний звук А. має свою назву: нижній - основний тон або 

прима (позначається цифрою I). Решта звуків (по терціях вгору) - терцієвий тон, або терція (3), 

квінтовий тон, або квінта (5), септимовий тон, або септима (7), нона (9). Кожний звук можна 

перенести в іншу октаву або подвоїти, потроїти і т. ін. При цьому А. залишає свою назву, крім тих 

випадків, коли основним тоном стає середній або верхній голос (див. Обернення акорду).  А. 

терцієвої будови є основним елементом гармонії.  

Альт (від лат. altus - високий) - 1. Співацький низький жіночий або дитячий голос. 2. Партія 

в хорі або в шкільному ансамблі.  

Альтерація (від лат. altero - змінювати) - підвищення або пониження будь-якого ступеня 

ладу на півтону або цілий тон за допомогою знаків альтерації без зміни назви ступеня.  

Аналіз музичних творів - наукове дослідження музичних творів як художнього цілого: їх 

змісту, стилю, форми, музичної мови та її елементів.  

Аранжування (від фр. arranger – привести до ладу, упорядкувати) -  

1. Перекладення музичного твору для іншого складу виконавців.  

2. Обробка мелодії для виконання на музичному інструменті або для голосу із супроводом.  

3. Полегшений виклад музичного твору для виконання на тому ж інструменті.  

Багатоголосся - склад музики, заснований на поєднанні трьох і більше самостійних голосів 

(поліфонія) чи на поєднанні мелодії з акомпанементом або акордовим супроводом (гомофонія). 

Часто зустрічається третій вид багатоголосся, що поєднує ознаки гомофонного і поліфонічного 

викладу.  

Бас (від іт. basso - низький) - 1. Низький чоловічий голос. 2. Найнижчий звук акорду, т.в. 

базова основа. 3.Нижній голос у багатоголосному творі.  

Буквене позначення звуків - умовне позначення буквами звуків, яке вживалось ще у 

стародавній Греції, з X ст. застосовується латинський алфавіт: А (ля), В (сі-бемоль), Н (сі), С (до). 

D (ре), Е (мі), F (фа), G (соль).  

Увідний тон - нестійкий звук ладу, що розташований на ступінь вище або нижче від тоніки і 

гостро тяжіє до неї.  

Увідний септакорд - септакорд, побудований на VII ступені.  

Верхні голоси - у творі багатоголосного складу - всі голоси, крім нижнього (баса).  

Відхилення - короткочасний перехід із головної тональності у побічну.  

Гармонічна функція - роль акорду в гармонічній системі мажору і мінору. Г.ф. з проявом 

ладової функції в акордах.  

Гармонічний мажор – натуральний мажорний лад з пониженим на півтон VI ступенем.  

Гармонічний мінор - натуральний лад з підвищеним на півтон VII ступенем.  

Гармонія (від гр. harmonia - співзвучність, розмірність частин цілого) - засіб виразності в 

музиці. 1. Закономірне поєднання тонів у одночасному звучанні, 2. Наука про акорди, їх зв'язки і 

послідовність при утворенні різних музичних побудов.  

Головна тональність - 1.Тональність, у якій викладається і, як правило, закінчується 

музика будь-якої п’єси. 2.Тональність, від якої відбувається відхилення, тобто тимчасовий перехід 

в іншу (побічна тональність).  

Головні ступені - перший, четвертий і п'ятий ступені ладу (тобто тоніка, субдомінантна і 

домінанта). Побудовані на цих ступенях акорди мають важливе значення у мажоро-мінорній 
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системі ладів.  

Головні тризвуки - тризвуки, побудовані на І, IV, V ступенях мажору та мінору.  

Голосоведення - 1. Рух кожного голосу в багатоголосному творі. 2. Співвідношення двох 

або кількох голосів, що рухаються одночасно.  

Діатонічна гама - ступенева послідовність основних звуків будь-якого діатонічного ладу.  

Діатонічні інтервали - інтервали, які утворюються між двома діатонічними, тобто не 

зміненими хроматично (альтерацією), ступенями ладу.  

Домінанта ( від іт. dominanta - буквально: панівна, переважаюча) - п'ятий ступінь мажорного 

або мінорного ладу, один з головних ступенів цих ладів, що знаходиться на квінту вище від юшки; 

позначається римською цифрою V або буквою Д (рос.): чи D (лат.). У гармонії - назва тризвуку, 

побудованого на V ступені мажору або мінору.  

Домінантсептакорд - септакорд, побудований на V ступені мажору та гармонічного мінору. 

Складається з мажорного тризвуку та малої терції вгорі. Позначається D7.  

Елементарна теорія музики - навчальна дисципліна, яка вивчає принципи нотопису та 

основних елементів музики: звукоряду, інтервалів, акордів, ладів, тональностей, ритму, метра 

тощо. Е.т.м. вивчають у музичних навчальних закладах.  

Енгармонізм (від гp. enharmonios - узгоджений, збіжний) - однакове за висотою звучання 

двох різних за назвою звуків (напр. фа-дієз і соль-бемоль) у рівномірно-темперованому звукоряді. 

У музиці існують енгармонічні рівні:   

1. Інтервали (напр., збільшена кварта і зменшена квінта). 2. Акорди (напр., зменшений 

септакорд при енгармонічній заміні окремих складових звуків перетворюється на одне з трьох 

обернень інших зменшених септакордів). 3. Тональності - дві тональності (мажорні або мінорні), 

тоніки яких енгармонічно рівні. Гами цих тональностей звучать однаково, а написання їх різне 

(напр., ребемоль мажор і до-діез мажор).  

Жанр (від фр. genre - рід, тип, манера) - різновидності музичних творів, що визначаються за 

різними ознаками (змістом, структурою, засобами виразності, особливостями виконання, складом 

виконавців тощо).  

Затримання - збереження окремого звука попереднього акорду в новому акорді, для якого 

цей звук є стороннім і надалі переходить у найближчий акордовий тон (на секунду вгору або вниз). 

Затримання поділяється на три складові частини: 1. Підготовка (попередній акорд); 2. Власне 

затримання; 3. Розв'язання (перехід у акордовий тон).  

Збільшений тризвук - тризвук, який у стислому розташуванні (тобто по терціях) має дві 

великі терції, що складають збільшену квінту.  

Зменшений септакорд - акорд, що складається з трьох малих терцій і містить зменшену 

септиму між нижнім і верхнім звуками.  

Зменшений тризвук - тризвук, який у стислому розташуванні (тобто по терціях) має дві 

малі терції, що складають зменшену квінту.  

Змінний лад - 1. Лад, у якому значення опорних тонів та тоніки тимчасово набувають то 

одні, то інші його ступені, тобто відбувається тимчасова мелодична модуляція. Особливо 

поширеним у музичній практиці паралельно-перемінний лад, у якому поєднуються мажор і 

паралельний до нього мінор. 2. Лад, який змінюється без зміни тоніки, тобто відбувається 

відхилення в однойменну тональність. 3. Лад, дуже поширений в народних піснях.  

Інструментовка - виклад музичного твору для певного інструментального або вокально-

інструментального складу, наприклад, оркестру (симфонічного, духового та ін.) або ансамблів.  

Інтервал (від лат. intervallum - відстань) - співвідношення двох звуків за їх висотою. Нижній 

звук І. називається його основою, верхній – вершиною. Назва І. визначається кількістю ступенів 

звукоряду, які до нього входять (див. Кількісна величина інтервалу). Вимірюється І. кількістю 
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тонів і півтонів, що складають І. (див. Якісна величина інтервалу).  

Каденція (від іт. cadenza - закінчення) - мелодичний або гармонічний зворот (послідовність 

акордів), який закінчує музичний твір, його частину або окрему побудову (речення, період) і 

встановлює певну тональність.  

Квартсекстакорд - акорд, що являє собою друге обернення тризвуку, тобто такий його вид, 

коли басовою опорою є квінтовий тон. Між басом К. і його основним тоном утворюється кварта, а 

між крайніми звуками - секста, звідси назва акорду.  

Квінтсекстакорд - акорд, що являє собою перше обернення септакорду, тобто такий його 

вид, коди басовою опорою с терцієвий тон. Назва походить від інтервалів квінти і сексти, що 

утворюються між басом і відповідно септимою та основним тоном акорду.  

Кількісна (ступенева) величина інтервалу - визначається кількістю ступенів, що входять 

до складу інтервалу від його основи до вершини включно. Назва інтервалу визначається саме 

К.с.в.і. (прима, секунда терція, кварта, квінта секста, септима, октава).  

Кульмінація (від лат. culmen - вершина) - момент найбільшої емоційної напруги в 

музичному творі або його частині.  

Лад - внутрішня структура звукоряду, що визначається певною системою взаємозв'язків 

його ступенів. Структура ладу відображає національно - історичні особливості розвитку музичного 

мистецтва.  

Ладова функція – інтонаційний зв'язок окремого ступеня ладу з тонікою або іншими 

ступенями чи акордами.  

Мажор, мажорний лад (від іт. maggiore - великий) - лад, в основу якого покладено великий 

тризвук (між I і V ступенями). Різновидами М. є: а) натуральний М., б) гармонічний М., в) 

мелодичний М.  

Мажорна гама - мелодична послідовність усіх ступенів мажорного ладу: від І до VIII при 

русі вгору і від VIII до І - при русі вниз.  

Мажорний тризвук - тризвук, який у стислому розташуванні послідовно має велику і малу 

терції, що утворюють чисту квінту. Інша назва - великий тризвук.  

Медіанта (від лат. media - середня) – 1. третій звук вгору від тоніки; 2. третій ступінь 

мажорного або мінорного ладу.  

Мелодія (від гр.. melodia - спів, пісня) - музична думка, образнопоетичний зміст якої 

викладений одноголосно. Один з основних виражальних засобів музики.  

Метр (від гр. metron - міра) - система організації музичного ритму, яка полягає у відтворенні 

послідовності сильних і слабких наголосів (акцентів), долей. М. є важливим засобом організації 

музичної мови і має виняткове велике виражальне значення.  

Мінор, мінорний лад (від іт. міпоrе – м’який) - лад, в основу якого покладено малий тризвук 

(між I і V ступенями). Різновидами мінору є: а) натуральний М., б) гармонічний М., в) мелодичнмй 

М.  

Мінорна гама - мелодична послідовність усіх ступенів мінорного ладу: від І до VIII при русі 

вгору і від VIII до І при русі вниз.  

Мінорний тризвук – тризвук, який у стислому розташуванні послідовно має малу і велику 

терції, що утворюють чисту квінту. Інакше - малий тризвук.  

Модуляція (віл лат. modulatio - розміреність, мірність) - зміна головної основної тональності 

на іншу.  

Музична форма – 1. Цілісна, організована система виражальних засобів музики (мелодії, 

ритму, гармонії тощо), за допомогою яких зміст музичного твору втілюється ідейно-образний 

зміст. 2. Побудова, структура музичного твору, співвідношення його частин. Складовими 

елементами М.ф. є: мотив, фраза, речення, період. Різні способи розвитку і співставлення 
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елементів М.ф. призвели до утворення різноманітних М.ф.  

Народна музика - пісенне і музично-інструментальне народне мистецтво, яке спирається на 

народні традиції, що складаються історично й постійно розвиваються, і передається усно від 

покоління до покоління, від виконавця до виконавця. Н.м. набуває досконалих форм і 

завершеності. Н.м. є основою національного стилю, головним джерелом творчості композиторів.  

Неакордові звуки - звуки мелодії, які не належать акорду, що їх супроводжує. До них 

відносять допоміжні, прохідні, затримання, предком. Н.з. не використовуються одночасно з 

акордовими в одному регістрі, за винятком випадків, коли мелодія та акорди мають істотно 

відмінні тембри.  

Нестійкі ступені ладу - звуки ладу, які тяжіють до стійких ступенів ладу. У ладах мажоро-

мінорної системи нестійкими є II, IV, VI, VII ступені, тобто ті, які не належать до складу тонічного 

тризвуку.  

Нова тональність - тональність, у яку здійснюється модуляція зі старої (попередньої) 

тональності.  

Нонакорд - акорд, який складається з п'яти різних звуків, розташованих по терціях. Між 

нижнім і верхнім звуками такого акорду утворюється інтервал - нона, звідси і назва акорду.  

Обернення акорду - такий вид акорду терцієвої побудови, у якому нижнім є: не основний 

тон, а інший складовий звук акорду. Існують такі О.а.:  

а) перше О. - нижнім є терцісвий тон (секстакорд, квінтсекстакорд); б) друге О.а. - нижнім є 

квінтовий тон (квартсекстакорд, терцквартакорд) в) третє О.а. - нижнім є септимовий тон 

(секундакорд).  

Одноіменні тональності – тональності, які мають однакові тоніки, але різну ладову будову.  

Основний тон - звук акорду, який при стислому розташуванні є найнижчим, інакше - прима 

акорду.  

Паралельні тональності - у мажоро-мінорній системі ладів - дві тональності (мажорна і 

мінорна), які мають однакові ключові знаки. Мінорні П.т. будуються від VI cryпеня мажорних 

тональностей. Напр., до-мажор і лямінор тощо.  

Перечення - помилка у голосоведенні, коли в різних голосах двох суміжних акордів 

трапляються звуки одного ступеня у хроматично зміненому вигляді. Звучить гостро, часом 

фальшиво.  

Період (від. гр. periodos - проміжок часу) - найменша музична побудова, у якій викладено 

відносно закінчену музичну думку. П. звичайно складається із двох подібних за структурою речень 

(кожне з 4 або 8 тактів), які завершуються різними каденціями (8-тактове - повністю). Інколи у 

формі П. будуються цілі музичні твори (романси, прелюдії, невеликі п’єси).  

Побічна тональність - тональність, у яку здійснюється відхилення від основної тональності.  

Побічні ступені – II, Ш, VI, VII ступені в мажорі та мінорі.  

Побічні тризвуки - тризвуки, які побудовано на побічних ступенях мажору і мінору.  

Предйом - поява окремого звука акорду раніше акорду в цілому. П. виникає на слабкій долі 

такту, утворюючи дисонанс із попереднім акордом.  

Прохідний звук - неакордовий звук, який з'являється між двома акордовими звуками під час 

гамоподібного руху вгору або вниз.  

Ритм (від гр. rhythmos) - чергування і співвідношення довгих і коротких долей та акцентів. 

Засобом вимірювання P. є метр.  

Розв'язання - 1. Перехід нестійкого звука ладу до стійкого або відносно стійкого на основі 

ладового тяжіння. 2. Перехід дисонуючого інтервалу у консонуючий. З. Перехід дисонуючого 

акорду у консонуючий.  

Розмір (тактовий) - метрична будова такту, (записується як дріб, у якому числівник показує 
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кількість, а знаменник - тривалість долей, що утворюють такт).  

Розташування акорду - положення акорду терцієвої побудови (або септакорду) відносно 

октавного звукоряду. Р.а. у чотириголосному викладі може бути: а) тісним, коли інтервал між 1 і 3 

голосами не перевищує октави; б) мішаним, коли інтервал 1 і 3 голосами дорівнює октаві; в) 

широким, коли інтервал між 1 і 3 голосами перевищує октаву.  

Секстакорд - акорд, який являє собою перше обернення тризвуку, тобто такий його вид, 

коли басовою опорою є терцієвий тон (див. Обернення акорду). Між басом та основним тоном 

(крайні звуки акорду) утворюється секста, звідси  назва акорду.  

Секундакорд - акорд, що являє собою третє обернення септакорду, тобто такий його вид, 

коли басовою опорою є септимовий тон. Назва походить від інтервалу секунди між басом акорду і 

його основним тоном.  

Септакорд - акорд, який складається із чотирьох різних звуків, розташованих по терціях. 

Складові звуки С. називаються: основним тоном (1), терцієвим тоном (3), квінтовим тоном (5), 

септимовим тоном (7). С. позначається цифрою 7. С. з основним тоном у басі називається 

основним видом С. Перше обернення С. називається квінтсекстакордом (позначається 6/5); друге 

обернення - терцквартакордом (4/3); третє обернення - секундакордом (2). Існують: великі С. - із 

великою септимою; малі С. - із малою септимою С., що складається з трьох малих терцій, 

називається зменшеним. Основними різновидами С. за ладовим положенням є: домінантсептакорд 

(на V ступені), увідний С. (на VII ступені), субдомінантсептакорд (на II ступені). Назва С. 

походить від інтервалу септими, що утворюється між крайніми звуками акорду.  

Сопрано (від. іт. soprano - верхній, вищий) 1. Високий жіночий голос. 2. У навчальному 

курсі гармонії - назва верхнього (першого) голосу. З. Партія у хорі чи вокальному ансамблі, яка 

складається з високих жіночих або дитячих голосів.  

Співзвуччя - одночасне звучання кількох звуків. Основні види С. такі: а) унісон – одночасне 

звучання кількох звуків однієї висоти; б) інтервал - одночасне звучання двох звуків різної висоти; 

в) акорд - одночасне звучання трьох або більше звуків різної висоти.  

Спільний акорд - акорд, який трапляється на різних ступенях двох (інколи трьох-чотирьох) 

тональностей.  

Спорідненість тональностей - співвідношення двох тональностей, яке визначається 

кількістю і значенням загальних акордів (тобто тих акордів, які складаються зі звуків, спільних для 

обох тональностей).  

Стійкі ступені ладу - звуки ладу, на яких можна завершувати музичний рух. Найбільш 

стійким є 1 ступінь (тоніка); у мажорно-мінорній системі стійкими є також Ш і V ступені.  

Ступінь - порядкове місце звука в гамі, якому надано одну з складових назв (до, ре, мі, фа, 

соль, ля, сі) або відповідних буквених позначень (с, d, e,  f, g, a, h). С. входить до складу гами, ладу, 

звукоряду.  

Субдомінанта (від лат. subdominanta - нижня, панівна) – У гармонії - назва тризвуку, 

побудованого на IV ступені ладу.  

Субдомінантсептакорд - септакорд, побудований на IV ступені ладу.  

Субмедіанта - третій звук униз від тоніки, шостий стутнь мажорного або мінорного ладу.  

Темп  (від іт. tетро - час) - швидкість, з якою виконується музичний твір. Точно Т. можна 

визначити за допомогою метронома.  

Темперація (від лат. temperatio - розмірність) - встановлення системи висотного 

співвідношення звуків. Рівномірна Т. - поділ октави на 12 однакових відрізків (півтонів).  

Тенор (від іт. tenore, від лат. тeпеrе - тримати, спрямовувати) -1. Високий чоловічій голос. 2. 

Партія в хорі чи вокальному ансамблі.  

Терцквартакорд - обернення септакорду, у якого квінтовий тон знаходиться знизу (бас).  
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Терцієвий тон – той звук акорду терцієвої побудови, який у стислому розташуванні є 

другим знизу, інакше - терція акорду.  

Тісне розташування – таке розташування чотириголосного акорду, коли інтервал між 

першим і третім голосами не перебільшує октави (відстань між третім голосом і басом до уваги не 

береться).  

Тональність - звуковисотне положення ладу. Назва тональності визначається назвою тоніки 

і ладу.  

Тоніка (від іт. tonica, від гp. tonos - наголос) –  1. Головний стійкий звук ладу, до якого 

тяжіють усі інші звуки і який викликає почуття закінченості мелодії. 2. Основний акорд ладу 

(мажорний або мінорний тризвук), побудований на I ступені ладу.  

Тризвук - основний вид акорду, що будується по терціях і складається з основного, 

терцієвого і квінтового тонів. Залежно від складових інтервалів Т. буває: великим (мажорним), 

малим (мінорним), збільшеним або зменшеним.  

Ундецимакорд - акорд із 6 звуків, розташованих по терціях. Інтервал між верхнім і нижнім 

звуками У. в основному вигляді дорівнює ундецимі.  

Фактура (від лат. factura –  обробка, побудова) - 1. Скупність  засобів виразності, конкретне 

оформлення музичної тканини. Елементами Ф. є мелодія, гармонія, супровід, акорди, голоси, 

поліфонія, тембр, регістри, голосоведіння, фігурація, протиставлення. Основні типи Ф.: 

гомофонічна, акордово-гармонічна, поліфонічна. 2. Спосіб виконання: вокальна, інструментальна, 

хорова, органна, оркестрова Ф. тощо.  

Хроматична гама - висхідна або нисхідна 12-ступенева гама, яка утворюється при 

заповненні цілих тонів діатонічної гами підвищеними або пониженими ступенями. У висхідному 

мажорі підвищуються І, II, IV, V ступені, понижується, а потім відновлюється VII ступінь. У 

нисхідному мажорі понижуються VII, VI, Ш, II ступені, підвищується і відновлюється IV cтупінь. 

У висхідному і нисхідному мінорі підвищуються Ш, IV. VI, VII ступені і понижується П ступінь.  

Цілотонна гама - шестиступенева гама, яка складається лише з цілих тонів.  

Чотириголосний склад - багатоголосся, яке утворюється чотирма голосами (сопрано, альт, 

тенор, бас). Ч.с. є основою навчального курсу гармонії.  

Широке розташування - таке розташування акорду в чотириголосному складі, коли 

інтервал між першим і третім голосами перебільшує октаву. Інтервал між басом і тенором не 

впливає на розташування акорду.  

Якісна (тонова) величина інтервалу - визначається кількістю тонів і півтонів, із яких 

складається інтервал. Є додатком до визначення кількісної величини інтервалу і поз 
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