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ПЕРЕДМОВА
У системі професійної підготовки педагогів-музикантів важливу роль
відіграє комплекс музично-теоретичних дисциплін, який становить цілісну
систему знань про розвиток та еволюцію музичного мистецтва.
Ефективність музичного виховання і навчання школярів залежить від
особистості вчителя, його професійної підготовки та культури, виняткової
компетентності у галузі мистецтва та педагогічного таланту. Організація різних
видів музичної діяльності школярів (проведення уроків мистецтв, підготовка
свят та позакласних заходів, музично-просвітницька робота) набагато
ускладнюється за відсутності відповідних музично-теоретичних знань, умінь і
навичок,

необхідного

рівня

фахової

компетентності,

які

визначають

професіоналізм вчителя музики.
Підготовка висококваліфікованих учителів музики, які мають всебічну
музично-виконавську, вокально-хорову, музично-теоретичну та методичну
підготовку, здійснюється у процесі навчання на музично-педагогічних та
мистецьких факультетах педагогічних вузів.
Курс

"Теорія

музики"

поряд

з

іншими

музично-теоретичними

дисциплінами спрямований на виховання та навчання висококваліфікованих
педагогів музики для загальноосвітніх шкіл. Програма курсу "Теорія музики"
за вимогами кредитно-модульної системи складена з метою вдосконалення
музично-теоретичної підготовки студентів. Курс "Теорія музики" займає чільне
місце серед музично-теоретичних дисциплін, що вивчаються на мистецьких та
музично-педагогічних факультетах педагогічних університетів. Ця дисципліна
у навчальному плані входить до циклу музично-теоретичних дисциплін і є
науково-практичним підґрунтям для подальшого вивчення таких предметів як
історія західноєвропейської, української, російської та сучасної музики;
гармонія, поліфонія, аналіз музичних творів.
Анотація змісту та основні розділи дисципліни "Теорія музики" містить у
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собі дві самостійних та взаємопов’язаних дисципліни – музичну грамоту та
основи теорії музики і цілком пов’язана з основною дисципліною для
педагогів-музикантів сольфеджіо. Ці дисципліни музично-теоретичного циклу
є фундаментальними дисциплінами, вважаються базою, на якій будується
подальше вивчення усіх спеціальних дисциплін, які вивчаються на музичнопедагогічних та мистецьких факультетах вищих педагогічних навчальних
закладів.
Навчально-методичний посібник розроблений за вимогами кредитномодульної системи. Програма дисципліни "Теорія музики",

заснована

на

загальноприйнятій тематиці курсу в класичній послідовності: "звук", "ритм і
метр", "лади", "тональності", "гами", "інтервали", "акорди", які об’єднані за
загальним змістом у окремі розділи: "Музична фонетика", "Нотна графіка",
"Музична морфологія". В основі методики покладений підхід циклічного та
послідовного вивчення зазначених тем. Таким чином, студент має можливість
вивчати основні теми курсу не лише послідовно, з тривалими зупинками на
кожній з них, а циклічно, повертаючись до вивченого раніше на новому
якісному рівні пізнання та практичних навичок. Завдяки такому підходу у
студента складається цілісна панорама знань, усі частини якої взаємопов’язані,
а не ізольовані, як при тривалому та скрупульозному вивченні кожної з них.
Запропонована методична ідея відповідає фундаментальному положенню
педагогіки, як перехід від простого до складного. Даний посібник спрямований
на накопичення й удосконалення музично-теоретичних знань та умінь
студентів, а також на їхній інтелектуально-естетичний та емоційнопсихологічний розвиток.
Навчально-методичний посібник складений за вимогами кредитномодульної системи з урахуванням різних рівнів довузівської підготовки.
Посібник містить два розділи. Перший розділ висвітлює актуальні питання
музично-теоретичної

підготовки

студентів

музично-педагогічних

та

мистецьких факультетів вищих педагогічних закладів.
Матеріал другого розділу представляє програму курсу "Теорія музики",
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складену за вимогами кредитно-модульної системи. Курс вивчається протягом
одного року (двох семестрів) та розділений на сім змістових модулів. Тематика
першого семестру (1-4 змістових модулів) взаємопов’язана з тематикою
другого (5-7 змістових модулів), зміцнює, удосконалює його, з поступовими
ускладненням матеріалу та контрольних завдань. Така побудова курсу дає
змогу викладати матеріал у порядку зростання складності основних тем на
кожному етапі навчання: перший семестр – "Музична фонетика" та "Нотна
графіка", другий семестр – "Музична морфологія".
ПРОГРАМА КУРСУ “ТЕОРІЯ МУЗИКИ”
(ЗА ВИМОГАМИ КРЕДИТНО-МОДУЛЬНОЇ СИСТЕМИ)
ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
Курс

"Теорія

музики"

поряд

з

іншими

музично-теоретичними

дисциплінами спрямований на виховання та навчання висококваліфікованих
педагогів музики для загальноосвітніх шкіл. Програма курсу "Теорія музики"
за вимогами кредитно-модульної системи складена з метою вдосконалення
музично-теоретичної підготовки студентів.
Курс "Теорія музики" займає чільне місце серед музично-теоретичних
дисциплін,

що

вивчаються

на

мистецьких

та

музично-педагогічних

факультетах педагогічних університетів. Ця дисципліна у навчальному плані
входить до циклу музично-теоретичних дисциплін і є науково-практичним
підґрунтям

для

подальшого

вивчення

таких

предметів

як

історія

західноєвропейської, української, російської та сучасної музики; сольфеджіо,
гармонія, поліфонія, аналіз музичних творів.
Анотація змісту та основні розділи дисципліни "Теорія музики" містить у
собі дві самостійних та взаємопов’язаних дисципліни – музичну грамоту та
основи теорії музики і цілком пов’язана з основною дисципліною для
педагогів-музикантів сольфеджіо. Ці дисципліни музично-теоретичного циклу
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є фундаментальними дисциплінами, вважаються основою, на якій будується
подальше вивчення усіх спеціальних дисциплін, які вивчаються на музичнопедагогічних та мистецьких факультетах вищих педагогічних навчальних
закладів.
Навчально-методичний посібник розроблений за вимогами кредитномодульної системи. Програма дисципліни "Теорія музики",

заснована

на

загальноприйнятій тематиці курсу в класичній послідовності: "звук", "ритм і
метр", "лади", "тональності", "гами", "інтервали", "акорди", які об’єднані за
загальним змістом у окремі розділи: "Музична фонетика", "Нотна графіка",
"Музична морфологія". В основі методики покладений підхід циклічного та
послідовного вивчення зазначених тем. Таким чином, студент має можливість
вивчати основні теми курсу не лише послідовно, з тривалими зупинками на
кожній з них, а циклічно, повертаючись до вивченого раніше на новому
якісному рівні пізнання та практичних навичок. Завдяки такому підходу у
студента складається цілісна панорама знань, усі частини якої взаємопов’язані,
а не ізольовані, як при тривалому та скрупульозному вивченні кожної з них.
Запропонована методична ідея відповідає фундаментальному положенню
педагогіки, як перехід від простого до складного. Даний посібник спрямований
на накопичення й удосконалення музично-теоретичних знань та умінь
студентів, а також на їхній інтелектуально-естетичний та емоційнопсихологічний розвиток.
У програмі поєднані теорія і практичні навички у процесі вивчення курсу
"Теорія музики" на основі принципів доступності, цілеспрямованості та
послідовності навчання. Відповідно, виділено сім змістових модулів згідно з
кількістю семестрів і навчальної програми. Курс вивчається протягом одного
року (двох семестрів). Тематика першого семестру (1-4 змістових модулів)
взаємопов’язана з тематикою другого (5-7 змістових модулів), зміцнює,
удосконалює його, з поступовими ускладненням матеріалу та контрольних
завдань. Така побудова курсу дає змогу викладати матеріал у порядку
зростання складності основних тем на кожному етапі навчання: перший
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семестр – "Музична фонетика" та "Нотна графіка", другий семестр – "Музична
морфологія".
У програмі вказані:
 завдання курсу "Теорія музики";
 теоретичні знання і практичні навички, якими повинен оволодіти кожний
студент у процесі засвоєння змістових модулів;
 завдання на модульні контролі;
 приклади типових завдань поточного і підсумкового контролю рівня
засвоєння кожного змістового модуля;
 завдання для самостійної роботи;
 приклади контрольних робіт;
 тести для самоконтролю студентів;
 термінологічний словник;
 форми і методи навчання і оцінювання;
 критерії оцінювання;
 структура залікових модулів;
 рекомендована література;
 додатки;
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ОПИС ТА СТРУКТУРА ПРОГРАМИ ТА ЗАЛІКОВГО КРЕДИТУ
НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ “ТЕОРІЯ МУЗИКИ ТА СОЛЬФЕДЖІО ”
1. ОПИС ПРЕДМЕТА НАВЧАЛЬНОГО КУРСУ "ТЕОРІЯ МУЗИКИ ТА
СОЛЬФЕДЖІО"
Курс: І

Напрям, спеціальність,

Характеристика

(підготовка бакалаврів)

освітньо-кваліфікаційний

навчального курсу

рівень
Кількість кредитів,

Шифр та назва напряму:

Рік підготовки:

відповідних

0202

1рік

ECTC: 4,5

"Мистецтво"

Семестр: 1 – 2

Нац. Кредитів: 3

Шифр та назва спеціальності:

Лекції:

Модулів за видами роботи: 3

6.020204

планом не передбачено

Змістових модулів: 7

"Музичне мистецтво"

Семінари:

Загальна кількість годин: 162

Спеціалізації:

планом не передбачено

Тижневих годин:

"Художня культура"

Лабораторні заняття:

Освітньо-кваліфікаційний

52 годин

рівень:

Самостійна робота:

(бакалавр)

110 години

І семестр – 2 години на
тиждень
ІІ семестр – 1година на
тиждень

Види контролю:
І семестр – екзамен
ІІ семестр -екзамен

ЗМІСТ ПРОГРАМИ
На засвоєння курсу "Теорія музики" навчальним планом відводиться 162
години, з них: 52 – лабораторні заняття, 110 – самостійна робота. Кількість
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кредитів, відповідних ECTC: 4, 5 національних кредитів: 3. Модулів за видами
роботи: 3. Змістових модулів: 7. Заняття проводяться з 1 по 3 семестр, екзамен
– у 1, 2 семестрах.
Структура дисципліни складається з відповідних форм навчальних
занять:

лабораторні

практичні

заняття,

консультації

з

предмету

та

індивідуальні практичні самостійні заняття.
Теорія музики – перший систематичний курс у циклі музичнотеоретичних дисциплін, який надає студенту основу для подальшого
музичного розвитку, це сходинка до розуміння та усвідомлення музичного
мистецтва. Зміст курсу теорії музики є вивчення основ засобів музичної
виразності – "ритм і метр", "лад", "тональності", "гами", "інтервали", "акорди",
"фактура", "форма", "жанр", "стиль".
Зміст дисципліни "теорія музики" включає:
а) надати систему знань та навичок, необхідних для розуміння основних
засобів музичної виразності;
б) виробити елементарні музично-технічні навички, необхідні як у
процесі навчання, так і для подальшого музичного розвитку;
в) закласти реалістичні основи музичного виховання та освіти, надати
направлення музично-естетичним уподобанням і смакам студентів (А.
Островський).
А також знання основних теоретичних положень з теорії музики, музичних
явищ, елементів музичної мови та їх взаємодію на основі метроритму,
ладотональності і музичної форми; знання засобів музичної виразності,
музично-теоретичних визначень, точне формулювання правил з музичної
грамоти, основ теорії музики та загальної теорії музики; знання найкращих
музичних прикладів зі скарбниці народної, класичної та сучасної

музики;

знання координаційних методичних прийомів; усвідомлення цілісної системи
тісного взаємозв’язку теорії музики з сольфеджіо та іншими дисциплінами;
усвідомлення специфіки музичного мистецтва, інтонаційно-звукової природи
музики, широкого кола музично-теоретичних проблем; знання науково-
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теоретичної та методичної бази, що дає можливість емоційно-усвідомлено
сприймати музику, орієнтуватися в її окремих виражальних засобах і
об’єднувати їх у єдину систему, що відповідає художньо-естетичним законам
часу і нормам конкретних жанрів і стилів. Широке науково обгрунтоване
осмислення виражальних засобів із сучасних позицій, а також розвиток
музично-аналітичної уяви, уміння ціннісної орієнтації в музичному потоці,
формування практичних фахових навичок:
 уміння визначати ладо-функціональний розвиток музичного твору:
(тональний план, структуру і функції акордів, типи відхилень та
модуляцій, каденції тощо), уміння запам’ятовувати й відтворювати їх
голосом чи на фортепіано;
 уміння визначати структуру акорду та його розташування;
 розуміти структуру мелодії;
 мати розвинене ладове почуття;
 уміння читати ноти з аркуша та вміти транспонувати;
 уміння запам’ятовувати та відтворювати певні музичні комплекси.
 уміння

розрізняти

типи

фактури,

визначати

музичну

форму,

класифікувати жанр та стиль у музичних творах;
 творчі уміння: імпровізації, акомпанемент, аранжування, стилізації;
 уміння підбирати необхідний музичний матеріал для музичного монтажу
шкільних свят та вистав;

СТРУКТУРА НАВЧАЛЬНОЇ ПРОГРАМИ

І курс І семестр
Розділ 1. МУЗИЧНА ФОНЕТИКА
Тема 1. Музичний звук.
Одним з найважливіших завдань викладача з теорії музики є ознайомлення
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студентів з основними музично-теоретичними поняттями, необхідними для
свідомого розуміння музичного мистецтва. До них на початковому етапі
належать відомості про такі явища як музичний звук, його властивості,
обертони, резонанс, музичну акустику. Розглядати ці теми бажано у площині
наукового фокуса.
Тема 2. Музична система.
Паралельно з освоєнням вокально-хорового репертуару, ведеться робота
над вивченням основ музичної грамоти, теоретично окресленої як структурно
важливий елемент уроку музики чи уроку мистецтв у загальноосвітній школі.
Необхідними для майбутніх учителів є знання про найважливіші поняття з теорії
музики: діапазон, регістри, звукоряд, октави. Важливим для вчителя музики є
уміння запису звуків за літерною системою, знання знаків альтерації, похідних
ступенів, походження діатонічних і хроматичних півтонів та цілих тонів, а також
відомості про енгармонізм звуків. Всі ці питання містить тема "Музична
система".
Тема 3. Музичний стрій.
Утворення рівномірної 12-тонової музичної шкали стало результатом
тривалого розвитку не лише музики, а й математики. Важливими для загальної
музично-теоретичної ерудиції, розуміння життєздатності сучасної музичної
системи та існуючого темперованого музичного строю є тема "Музичний стрій"
та його еволюція: від піфагорійського і гармонічного до темперованого та
хроматико-енгармонічного строїв, а також відомості про історію виникнення
пристрою камертон. Студенти повинні знати, що стрій – абсолютна висота
звуків музичної системи, виражена в конкретних математичних величинах. Види
математичних строїв: піфагорійський, чистий, рівномірно-темперований. Їх
застосування: перший придатний для одноголосно-мелодичного звучання,
другий – для багатоголосно-акордового, третій – для всіх видів музичних
фактур.
Тема 4. Інтервал.
Першою "будівельною цеглинкою" гармонії є співвідношення двох
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музичних звуків – інтервал. Спочатку це співвідношення усвідомлювалося по
горизонталі, тобто у мелодичний спосіб. Кожен мелодичний інтервал
закріплювався у музиці як носій певної емоційно-смислової якості. Початок
"гармонічно" історії відбувся з усвідомлення інтервалу, тому тема "Інтервал" є
базовою для музиканта-педагога. У розділі "Музична фонетика" студент
повинен засвоїти такі базові теми як інтервал, осягнути інтерваліку мелодії,
структуру акордів гармонії, усвідомити важливість застосування простих та
складених інтервалів, мелодичних і гармонічних, консонансів і дисонансів,
діатонічних і хроматичних, їх обернення та розв’язання,

енгармонізм

інтервалів.
Тема 5. Акорд.
Акорд є одним з найважливіших засобів виразності у теорії музики і
гармонії, це більш високий рівень гармонічного узгодження звуків, що
поглинає інтервальні співвідношення. Складання уявлення про акорд як певну
логічну цілісність уможливлюється усвідомленням значення як самостійної
структурної одиниці музичного тексту. Тому вивчення теми "Акорд" є
важливою та необхідною. Студенти повинні оволодіти навичками швидкого
будування акордів різної будови, уміннями аналізувати структурні особливості
акордів, класифікувати їх, визначати склад акордів терцієвої та не терцієвої
будови, їх обернення та розв’язання, функціональне значення, набути уміння
з’єднувати акорди у гармонічні послідовності, а також отримати знання з тем
альтерація та енгармонізм акордів. На початковому етапі можливо зупинити
свою увагу на темах: акорди терцієвої та нетерцієвої будови. Тризвуки. Види
тризвуків. Обернення тризвуків. Головні та побічні тризвуки. Гармонічні
звороти. Тризвуки в мажорі та мінорі.
Розділ 2. НОТНА ГРАФІКА
Тема 1. Історія розвитку нотації.
У розділі "Нотна графіка" студент повинен оволодіти знаннями з історії
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розвитку музичної нотації, уміти їх класифікувати, аналізувати та знаходити
відмінності, відчувати еволюцію та позитивні зміни у розвитку нотації. Тому
спочатку доцільно зосередити увагу на історії розвитку літерних нотацій та
невмів. Особливу увагу студентів потрібно зупинити на реформі Гвідо
Аретинського, давньоруській знаменній нотації, мензуральній та цифровій
нотаціях, їх позитивних і негативних сторонах.
Тема 2. Нотне письмо.
Набуття фахових навичок майбутнього вчителя музики уможливлюється
за допомогою базових знань про основні елементи музичної мови,
"будівельного матеріалу музики" як: ноти, паузи, тривалості, знаки збільшення
тривалостей. Студент повинен вільно оперувати цими поняттями, які чітко
викладені у темі "Нотне письмо".
Тема 3. Нотний стан. Ключі. Партитура.
У Вузі обов’язковою умовою навчання є застосування міжпредметних
зв’язків. Навчання студентів, особливо з таких дисциплін як оркестр,
диригування, хоровий клас неможливе без знань таких тем як: нотний стан,
різновиди ключів. Особливо важливим є

відомості про форму запису

багатоголосної музики, в якій зведені на один лист партії інструментів та
голосів – партитуру,

види партитур (ансамблеві, хорові, оркестрові),

ансамбль, види ансамблів (дует, тріо, квартет, квінтет, секстет, септет, октет і
т.д.)
Тема 4. Знаки скорочення та спрощення нотного письма.
У продовження попередньої теми важливим доповненням є вивчення
знаків скорочення та спрощення нотного письма, без яких студент не зможе
грамотно прочитати музичний текст і партитуру (оркестрову та хорову). При
поясненні цієї теми важливо ілюструвати розповідь музичними прикладами,
доцільним буде використання принципу наочності.
Розділ 3. МУЗИЧНА МОРФОЛОГІЯ. РИТМ.
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Тема 1. Ритм. Метр. Розмір. Акцентуація. Ритмічний рисунок.
В процесі вдосконалення специфічних музичних здібностей школярів
вирішальну роль мають відігравати почуття ладу, метро-ритму та музичної
форми. Саме від них залежить те, чому більшість дослідників з проблем
музичного сприйняття відводить перше місце – емоційний відгук на музику. Для
успішного розвитку зазначених базових навичок учитель має чітко уявляти собі
джерело тих первісних протилежних сил, які містять у собі такі музичнотеоретичні поняття та явища як ритм, метр, розмір (прості, складні, мішані
розміри). А також темп, класифікація темпів, ритмічний рисунок, акцентуація,
різновиди ритмічних фігурацій, їх застосування та виражальна функція у
музичних творах різних композиторів. Доцільним доповненням до викладення
теми стануть відомості про універсальність поняття "ритм" та виразне уявлення
про ритмосмислову інтерпретацію у поезії, художній прозі, живопису, музиці, а
також формотворчу роль ритму у музичних творах.
Тема 2. Пунктирний ритм. Синкопа. Види синкоп.
Особливе місце у переліку основних тем з розділу "Музична морфологія"
посідають теми пунктирний ритм (довгий та короткий), синкопа, види синкоп,
правила

групування. Застосування

пунктирного

ритму та

синкопи

як

виражальних ритмічних засобів у музичних творах різних композиторів.
Тема 3. Групування тривалостей у розмірах 2/4, 3/4, 4/4, 3/8, 6/8.
Однією з головних вимог для вчителя музики є знання правил групування
тривалостей у різних розмірах. На початковому етапі студент повинен знати
правила групування тривалостей у розмірах 2/4, 3/4, 4/4, 3/8, 6/8 та винятки при
групуванні.
Тема 4. Особливі види ритмічного ділення. Схеми диригування.
У Вузі існує система міжпредметних зв’язків – теорія музики надає фахові
базові знання, без яких студент не зможе осягнути такі дисципліни як вокал,
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диригування, основний музичний інструмент, зарубіжна музична література.
Після вивчення попередніх тем додаються такі музично-теоретичні відомості:
особливі види ритмічного ділення, групування в вокальній та інструментальній
музиці, винятки групування, мелізми, схеми диригування.

Розділ 4. МУЗИЧНА МОРФОЛОГІЯ. ЛАД.
Тема 1. Лад. Тональність. Гами. Паралельні, однойменні, однотерцієві,
енгармонічно рівні тональності.
Лад – специфічний музичний засіб, аналога якому не існує в інших видах
мистецтва. Саме з ладом (а точніше, з умінням під час співу "утримувати лад")
пов’язане унікальне поняття "музикальність", що характеризує здатність людини
до музичного навчання і музикальної діяльності. Отже, у музиці почуття ладу –
основне для педагога-музиканта. Тому тема "Лад" відноситься до основних
базових тем з курсу "Теорія музики".
Студент повинен знати опорні музично-теоретичні поняття та сформувати
практичні фахові уміння з тем: лад, тональність, гама. Стійкі та нестійкі ступені,
ладове тяжіння, головні та побічні ступені. Мажорний та мінорний лад. Види
мажору і мінору. Ладові функції. Головні та побічні функції. Назви ступенів в
ладу. Функціональні звороти. Основні та змінні функції. Паралельні, одноіменні,
однотерцієві, енгармонічно рівні тональності. Визначення ладу й тональності у
творі. Транспозиція. Виражальна роль ладу.
Тема 2. Тональності мажоро-мінорної системи. Квінтове коло. Тональності з
числом знаків більше семи. Споріднені та неспоріднені тональності.
Студент повинен отримати знання з таких опорних тем з розділу "Музична
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морфологія": квінтове коло тональностей (бемольні та дієзні тональності).
Паралельні тональності. Тональності з числом знаків більше семи. Тональності І
ступеня

спорідненості.

Відхилення.

Модуляція.

Виражальні

можливості

відхилення та модуляції у творах композиторів різних епох. Енгармонічна
модуляція. Особливості виражальних засобів композиторів 20-21 сторіч.
Політональність. Атональність.
А також ознайомитися з методичними порадами щодо гармонічного
аналізу основних засобів музичної виразності на прикладі фрагментів творів
різних композиторів,
Тема 3. Лади народної та професійної музики.
Після вивчення класичної мажоро-мінорної системи для повного
освоєння

та

розуміння

теми

"Лад"

майбутньому

вчителю

потрібні

фундаментальні знання з таких тем як: лади народної та професійної музики.
Пентатоніка (мажорна, мінорна). Геміоліка: двічі гармонічні лади. Змінні лади
(паралельно-перемінний лад та мажоро-мінор). Індивідуалізовані лади. Штучні
звукоряди. Додекафонія. У цій темі доцільно конкретизувати основні історичні
типи формування і розвитку ладових систем, з якісними ускладненнями
ладової структури:


Доладова форма звукової організація



Первинні ладові утворення



Пентатоніка



Гексахорд



Діатоніка як 7-ступенева система



Геміоліка



Хроматика



Змішані ладові системи



Індивідуалізовані лади

Тема 4. Хроматична гама. Ладова альтерація.
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Студент повинен отримати знання з таких тем: Хроматизм. Хроматична
гама. Правила написання хроматичної гами у мажорі та мінорі. Альтерація.
Відмінності ладової альтерація у мажорі та мінорі.

І курс ІІ семестр
Розділ 5. ІНТЕРВАЛ
Тема 1. Інтервал. Інтервали на ступенях натуральних і гармонічних ладів.
Розв’язання дисонуючих інтервалів.
Початок "гармонічної" історії відбувся з усвідомлення інтервалу, тому
тема "Інтервал" є базовою для музиканта-педагога. У доповнення теми з
першого розділу "Музична фонетика" є теми: інтервали на ступенях
натурального і гармонічного мажору, інтервали на ступенях натурального і
гармонічного

мінору,

розв’язання

дисонуючих

інтервалів,

розв’язання

збільшених та зменшених дисонуючих інтервалів, енгармонізм інтервалів.
Тема 2. Тритони. Характерні інтервали.
Однією з головних тем у розділі "Інтервал" є тема: тритони та характерні
інтервали. Студент повинен оволодіти знаннями та практичними навичками
будування тритонів та характерних інтервалів у тональностях до 7 ключових
знаків, будування від заданого звуку, розв’язання тритонів та їх колористична
виразність.
Тема 3. Альтеровані інтервали.
Ладова альтерація, порушуючи стабільну форму діатонічного звукоряду,
розширила систему енгармонічних інтервалів. Тому важливою у цьому розділі
є висвітлення теми: альтеровані інтервали, до яких належать зменшена терція,
збільшена секста з розв’язанням. А також будування та розв’язання інтервалів:
двічі збільшеної прими, двічі зменшеної октави, двічі збільшеної кварти та
двічі зменшеної квінти. В альтерованих ладах на різних ступенях утворюються
збільшена квінта, зменшена кварта, тритони, збільшена секунда та зменшена
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септима. Вони відрізняються від аналогічних інтервалів гармонічних ладів
місцеположенням та розв’язанням.
Розділ 6. АКОРД
Тема 1. Септакорди та їх обернення. Альтерація акордів.
Акорд є одним з найважливіших засобів виразності у гармонії, це більш
високий рівень гармонічного узгодження звуків, що поглинає інтервальні
співвідношення. Складання уявлення про акорд як певну логічну цілісність
уможливлюється усвідомленням значення як самостійної структурної одиниці
музичного тексту. Тому вивчення теми "Акорд" є важливою та необхідною для
педагога-музиканта.

Студенти

повинні

оволодіти

навичками

швидкого

будування акордів різної будови, уміннями аналізувати акорди, класифікувати
їх, визначати склад септакордів, уміти грамотно виконувати обернення та
розв’язання, внутрішньо функціональне розв’язання септакордів, набути
уміння з’єднувати септакорди у гармонічні послідовності, а також набути
знання з тем альтеровані акорди, енгармонізм септакордів, їх функціональне
значення та виражальна роль: фонічна (темброве забарвлення), яка залежить
від інтервального складу та ладова (функціональна), яка залежить від ролі
акорду у ладу.
Тема 2. Домінантовий септакорд та його обернення.
Студент повинен оволодіти знаннями про склад та будову домінант
септакорду, обернення та розв’язання Д7 у тональності, функціональне
значення, з’єднання Д7 у гармонічні послідовності. А також набути навички
будування Д7 з оберненнями від звуку та визначення тональності. Виражальні
можливості Д7 у творах композиторів різних епох.
Тема 3. Увідні септакорди. Септакорд ІІ ступеня. Іх обернення та
розв’язання.
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Студент повинен оволодіти знаннями про склад увідних септакордів та
септакорду ІІ ступеня. Обернення та розв’язання септакордів у тональності.
Функціональне значення. З’єднання септакордів у гармонічні послідовності.
Внутрішньо функціональне розв’язання увідного септакорду та ІІ7 у Д7 та
його обернення з послідуючим розв’язанням у тоніку. Будування септакордів
від звуку та визначення тональності. Виражальні можливості септакордів у
творах композиторів різних епох.

Розділ 7. ЗАСОБИ МУЗИЧНОЇ ВИРАЗНОСТІ. МУЗИЧНА ФОРМА
Тема 1. Поняття про основні засоби виразності в музиці. Музичний
синтаксис.
Особливого значення для майбутнього вчителя музики є розуміння
семіотики музичного твору. Тому важливим є набуття знань про важливі засоби
музичної виразності, яке надасть усвідомлене розуміння музичного твору та
можливість інтерпретувати його та самовиразитися. Студент повинен
оволодіти знаннями з тем: Мелодія. Вокальна та інструментальна мелодія.
Структура мелодії. Принципи розвитку мелодії. Кульмінація. Темп. Динаміка.
Музичний синтаксис.
Тема 2. Музична форма. Музична фактура.
У системі професійної підготовки педагогів-музикантів важливу роль
відіграє комплекс музично-теоретичних дисциплін, який становить цілісну
систему знань про розвиток та еволюцію музичного мистецтва. Однією ланкою
з засобами музичної виразності є ознайомлення з поняттям музична фактура та
музична форма. Фактура – художнє оброблення звукового матеріалу в музиці,
інтонаційно-усвідомлена звукова тканина музичного твору. Фактура належить
до неспецифічних музичних засобів, що спираються на весь життєвий досвід
людини і на закони конкретно-чуттєвого сприйняття музики. Важливим є
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висвітлення питань формотворної ролі фактури, яка повинна розглядатися
багатоаспектно. Студент повинен отримати знання з таких тем: музична форма.
Класифікація музичних форм. Фактура. Різновиди фактур. Гармонічний аналіз
видів фактур у заданих фрагментах творів різних композиторів. Виражальні
можливості фактури. Роль музичної форми для архітектоніки музичного твору.
Система взаємодії елементів музичної мови, що розкриває художній
зміст твору становить музичну форму. В процесі розгортання музичної форми
утворюються різні побудови. Їх послідовність, співвідношення та пропорції
визначають тип музичної форми. Студенти повинні отримати знання про
музичну фактуру та форму, сформувати навички аналізу музичної палітри з
використанням зазначених понять.
Тема 3. Музичний жанр. Музичний стиль.
На заняттях зі старшокласниками вчитель музики має приділяти більше
уваги систематизації музичних знань про епохи, стилі, напрямки, жанри,
творчість окремих композиторів. Майбутній вчитель музики повинен
оперувати такими важливими музично-теоретичними поняттями як жанр та
стиль, для того, щоб допомогти школярам різного віку у сприйнятті музичного
мистецтва, сприяти вірним уподобанням та розвитку естетичного смаку,
формуванні асоціативного мислення та художнього відтворення музичних
творів.
Студенти повинні отримати знання основних теоретичних положень.
Жанр – одна із засадових категорій музики, яка визначає класи, типи, роди й
різновиди творів, об’єднаних спільністю життєвого призначення й змісту,
умовами виконання і сприйняття. Музичний стиль – це коло музичних образів
та засоби їх втілення, що відбивають систему музичного мислення епохи
(наприклад, стиль бароко), національної музичної культури (стиль української
класики) або композитора (стиль Й. С. Баха). До поняття стилю обов’язково
входить зміст твору і особливості музичної мови. Ці поняття розглядаються у
контексті гармонічного аналізу музичного твору.
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При аналізі творів композиторів різних епох студент повинен оперувати
поняттями музичний жанр, музичний стиль, класифікація жанрів, різновиди
музичних стилів, набути уміння робити гармонічний аналіз музичного твору з
застосуванням знань різних жанрів та стилів, а також при характеристиці
засобів виразності акцентувати увагу на виражальних можливостях і ролі
музичного стилю та жанру для архітектоніки музичного твору. При вивченні
теми доцільно використовувати творчі завдання такого типу: скласти період у
будь-якому жанрі та стилі композитора.

ПРОГРАМА КУРСУ "ТЕОРІЯ МУЗИКИ"
№

Найменування лабораторних занять

Кількість годин

34

Семестр

I

І курс І семестр
ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 1
МУЗИЧНА ФОНЕТИКА

1.

2.

Музичний звук.
1. Теоретичний матеріал:
Висота звука. Властивості музичних звуків.
Резонанс. Акустика.
2. Практичні завдання.
Музична система.
1. Теоретичний матеріал:
Діапазон. Регістри. Звукоряд. Октави. Запис
звуків за літерною системою. Знаки
альтерації. Похідні ступені. Діатонічні та
хроматичні
півтони
та
цілі
тони.
Енгармонізм звуків.
2. Практичні завдання.

2

2
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3.

Музичний стрій.
1. Теоретичний матеріал:
Музичний стрій. Піфагорійський стрій.
Гармонічний стрій. Темперовані строї.
Хроматико-енгармонічний стрій. Камертон.
2. Практичні завдання.

4.

Інтервал.
1. Теоретичний матеріал:
Інтервал. Прості інтервали. Складені
інтервали.
Мелодичні
і
гармонічні
інтервали.
Діатонічні
та
хроматичні
інтервали.
Обернення
інтервалів.
Енгармонізм інтервалів.
2. Практичні завдання.

2

5.

Акорд.
1. Теоретичний матеріал:
Акорд. Акорди терцієвої та нетерцієвої
будови.
Тризвуки.
Види
тризвуків.
Обернення тризвуків. Головні та побічні
тризвуки. Гармонічні звороти. Тризвуки в
мажорі та мінорі.
2. Практичні завдання.

2

2

МОДУЛЬНИЙ КОНТРОЛЬ
ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 2
НОТНА ГРАФІКА

1.

2.

3.

4.

Історія нотного письма.
1. Теоретичний матеріал:
Літерні нотації. Невми. Реформа Гвідо
Аретинського. Давньоруська знаменна
нотація. Мензуральна нотація. Цифрові
нотації.
2. Практичні завдання.
Нотне письмо.
1. Теоретичний матеріал:
Ноти. Паузи. Тривалості. Знаки збільшення
тривалостей.
2. Практичні завдання.
Нотний стан. Ключі. Партитура.
1.Теоретичний матеріал:
Нотний стан. Ключі. Партитура.
2. Практичні завдання.
Знаки скорочення та спрощення нотного
письма.
1. Теоретичний матеріал:
Знаки скорочення та спрощення нотного
письма.
2. Практичні завдання.

2

2

2

2
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МОДУЛЬНИЙ КОНТРОЛЬ
ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 3
МУЗИЧНА МОРФОЛОГІЯ
РИТМ

1.

Ритм. Метр. Розмір. Акцентуація. Темп.
1. Теоретичний матеріал:
Ритм. Метр. Розмір. Такт. Затакт. Прості,
складні,
мішані
тактові
розміри.
Ритмосклади.
2. Практичні завдання.

2.

Пунктирний ритм. Синкопа. Види синкоп.
1.Теоретичний матеріал:
Пунктирний ритм. Синкопа. Види синкоп.
2. Практичні завдання.

3.

Групування
тривалостей
у
розмірах
2/4,3/4,4/4,3/8,6/8.
1. Теоретичний матеріал:
Групування у простих, складних, мішаних
розмірах. Групування в інструментальній
та вокальній музиці. Винятки групування
тривалостей.
2. Практичні завдання.

4.

Особливі види ритмічного ділення. Схеми
диригування.
1. Теоретичний матеріал:
Особливі види ритмічного ділення. Схеми
диригування.
2. Практичні завдання.

2

2

2

2

МОДУЛЬНИЙ КОНТРОЛЬ
ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 4
МУЗИЧНА МОРФОЛОГІЯ
ЛАД

1.

Лад. Тональність. Гами. Паралельні,
одноіменні, однотерцієві, споріднені,
енгармонічно рівні тональності.
1. Теоретичний матеріал:
Мажорний та мінорний лад. Види мажору і
мінору. Ладові функції (головні та побічні).
Назви ступенів у ладу. Паралельні,
одноіменні, однотерцієві, енгармонічно рівні
тональності.
2. Практичні завдання.

2.

Квінтове коло. Тональності з числом знаків
більше семи. Споріднені та неспоріднені
тональності. Відхилення. Модуляція.
Політональність.

2
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1. Теоретичний матеріал:
Квінтове коло. Тональності з числом знаків
більше семи. Споріднені та неспоріднені
тональності. Відхилення. Модуляція.
Політональність.
2. Практичні завдання.

3.

4.

Лади народної та професійної музики.
1. Теоретичний матеріал:
Лади народної музики. Пентатоніка. Двічі
гармонічні лади. Змінні лади (паралельноперемінний
лад
та
мажоро-мінор).
Індивідуалізовані лади. Додекафонія.
2. Практичні завдання.
Хроматична гама. Ладова альтерація.
Транспозиція.
1. Теоретичний матеріал:
Хроматизм. Хроматична гама. Альтерація.
Ладова альтерація. Транспозиція.
2. Практичні завдання.

2

2

2

КОНТРОЛЬНА РОБОТА
МОДУЛЬНИЙ КОНТРОЛЬ
ЕКЗАМЕН
Найменування лабораторних занять
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ІІ

І курс ІІ семестр
ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 5
ІНТЕРВАЛ

1.

2.

3.

Інтервали на ступенях натуральних і
гармонічних ладів. Розв’язання дисонуючих
інтервалів.
1. Теоретичний матеріал:
Інтервали на ступенях натуральних і
гармонічних ладів. Розв’язання дисонуючих
інтервалів.
2. Практичні завдання.
Тритони. Характерні інтервали.
1. Теоретичний матеріал:
Тритони (зб. 4, зм. 5).
Характерні інтервали (зб2, зм.7, зб.5, зм. 4).
2. Практичні завдання.
Альтеровані інтервали.
1. Теоретичний матеріал:
Альтеровані інтервали (зм. 3, зб. 6, дв. зб. 1,
дв. зм. 8).
Тритони та характерні інтервали в
альтерованих ладах.
2. Практичні завдання.

2

2

2

МОДУЛЬНИЙ КОНТРОЛЬ
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ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 6
АКОРД

1.

2.

3.

Септакорди та їх обернення. Альтерація
акордів.
1. Теоретичний матеріал:
Септакорд. Класифікація септакордів.
Обернення септакордів. Альтерація
акордів.
2. Практичні завдання.
Домінантовий септакорд та його
обернення.
1. Теоретичний матеріал:
Домінантовий септакорд та його обернення.
Розв’язання Д7.
2. Практичні завдання.
Увідні септакорди. Септакорд ІІ ступеня. Іх
обернення та розв’язання.
1. Теоретичний матеріал:
Увідні септакорди. Септакорд ІІ ступеня та
його обернення. Іх обернення та
розв’язання. Внутрішньо функціональне
розв’язання у Т через акорди Д7.
2. Практичні завдання.

2

2

2

МОДУЛЬНИЙ КОНТРОЛЬ
ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 7
ЗАСОБИ МУЗИЧНОЇ ВИРАЗНОСТІ
МУЗИЧНА ФОРМА

1.

2.

3.

Поняття про основні засоби виразності в
музиці. Музичний синтаксис.
1. Теоретичний матеріал.
Мелодія. Вокальна та інструментальна
мелодія. Структура мелодії. Принципи
розвитку мелодії. Кульмінація. Темп.
Динаміка.
2. Практичні завдання.
Музична фактура. Музична форма.
1. Теоретичний матеріал:
Фактура. Різновиди фактур. Музична
форма Класифікація музичної форми.
2. Практичні завдання.
Музичний жанр. Музичний стиль.
1. Теоретичний матеріал:
Поняття музичний жанр. Класифікація
жанрів.
Музичний
стиль.
Різновиди
музичних стилів.
2. Практичні завдання.

2

2

2

КОНТРОЛЬНА РОБОТА
МОДУЛЬНИЙ КОНТРОЛЬ
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ЕКЗАМЕН

СТРУКТУРА ЗАЛІКОВОГО КРЕДИТУ КУРСУ
"ТЕОРІЯ МУЗИКИ"

Тема

Тема 1.
Музичний звук.
Тема 2.
Музична система.

Кількість годин, відведених на:
Лабора Самостійна Контрольні Інші можливі
форми роботи
торні
робота
заходи
(практичні, лазаняття
бораторні, інд.
навч.- досл.
завдання та ін).
І КУРС І СЕМЕСТР
Змістовий модуль 1
МУЗИЧНА ФОНЕТИКА
2

2

2

2

Тема 3.
Музичний стрій.

2

2

Тема 4.
Інтервал.

2

2

Тема 5.
Акорд.

Всього годин

Тема 1.
Історія нотного
письма.
Тема 2.
Нотне письмо.
Тема 3.
Нотний стан.
Ключі. Партитура.

2
10

4
12
Змістовий модуль 2
НОТНА ГРАФІКА

2

4

2

2

2

2

Тема 4.

26

Знаки скорочення
та спрощення
нотного письма.

2

Всього годин

8

Тема 1.
Ритм. Метр. Розмір.
Тема 2.
Пунктирний ритм.
Синкопа. Види
синкоп.
Тема 3.
Групування
тривалостей у
розмірах
2/4,3/4,4/4,3/8,6/8.
Тема 4.
Особливі види
ритмічного
ділення.
Схеми
диригування.

Всього годин

ТЕМА 1.
Лад. Тональність.
Гами.
Тема 2.
Квінтове коло.
Тональності з
числом знаків
більше 7.
Споріднені та
неспоріднені
тональності.
Тема 3.
Лади народної та
професійної
музики.
Тема 4.
Хроматична гама.
Ладова альтерація.
Транспозиція.

Всього годин

2

10
Змістовий модуль 3
МУЗИЧНА МОРФОЛОГІЯ. РИТМ
2

1

2

4

2

4

2

2

8

11
Змістовий модуль 4
МУЗИЧНА МОРФОЛОГІЯ. ЛАД
2

2

2

4

2

4

2

4

8

14

27

Всього годин

Тема 1.
Інтервали на
ступенях
натуральних і
гармонічних ладів.
Розв’язання
дисонуючих
інтервалів.
Тема 2.
Тритони.
Характерні
інтервали.
Тема 3.
Альтеровані
інтервали.

Всього годин
Тема 1.
Септакорди та їх
обернення.
Альтерація
акордів.
Тема 2.
Домінантовий
септакорд та його
обернення.
Тема 3.
Увідні
септакорди.
Септакорд ІІ
ступеня. Іх
обернення та
розв’язання.
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47
І КУРС ІІ СЕМЕСТР
Змістовий модуль 5
ІНТЕРВАЛ

2

7

2

7

2

7

6

21
Змістовий модуль 6
АКОРД

2

7

2

7

2

7

Всього годин

6

Тема 1.
Поняття про
основні засоби
виразності в
музиці. Музичний
синтаксис.

2

21
Змістовий модуль 7
ЗАСОБИ ВИРАЗНОСТІ
МУЗИЧНА ФОРМА

7

Тема 2.
28

Музична форма.
Музична
фактура.
Тема 3.
Музичний жанр.
Музичний стиль.

2

7

2

7

Всього годин
Всього годин

18
52

63
110

Дисципліна вивчається упродовж 2-х семестрів на І курсі.
Обсяг годин – 162;
лабораторних – 52 годин;
самостійна робота – 110 годин;
Форма семестрового контролю:
І семестр – екзамен;
ІІ семестр – екзамен;
І семестр
Лабораторних 34
Самостійна робота 47
Всього 81

ІІ семестр
Лабораторних 18
Самостійна робота 63
Всього 81

ТЕМИ І ЗМІСТ ЛАБОРАТОРНИХ ЗАНЯТЬ
І курс І семестр
ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 1
МУЗИЧНА ФОНЕТИКА

29

Тема 1. Музичний звук.
Висота звука. Властивості музичних звуків. Резонанс. Акустика.
Тема 2. Музична система.
Діапазон. Регістри. Звукоряд. Октави. Запис звуків за літерною системою. Знаки
альтерації. Похідні ступені. Діатонічні та хроматичні півтони та цілі тони.
Енгармонізм звуків.
Тема 3. Музичний стрій.
Музичний стрій. Піфагорійський стрій. Гармонічний стрій. Темперований стрій.
Хроматико-енгармонічний стрій. Камертон.
Тема 4. Інтервал.
Інтервал. Прості інтервали. Складені інтервали. Мелодичні і гармонічні
інтервали. Діатонічні та хроматичні інтервали. Енгармонізм інтервалів.
Обернення інтервалів. Енгармонізм інтервалів
Тема 5. Акорд. Акорди терцієвої та нетерцієвої будови. Тризвуки. Види
тризвуків. Обернення тризвуків. Головні та побічні тризвуки. Гармонічні
звороти. Тризвуки в мажорі та мінорі.
Перелік всіх тем змістового модуля 1
Тема 1. Музичний звук.
Тема 2 Музична система.
Тема 3. Музичний стрій.
Тема 4. Інтервал.
Тема 5. Акорд.
Лабораторні заняття – 10 годин
Самостійна робота – 12 годин
Модульний контроль 1:
1.

Висвітлити теоретичне питання з вивчених тем, відповісти на контрольні
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запитання або контрольні тести.
2.

Виконати практичні завдання.

3.

Творчі завдання.

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 2
НОТНА ГРАФІКА
Тема 1. Історія розвитку нотації.
Літерні нотації. Невми. Реформа Гвідо Аретинського. Давньоруська знаменна
нотація. Мензуральна нотація. Цифрові нотації.
Тема 2. Нотне письмо.
Нотне письмо. Ноти. Паузи. Тривалості. Знаки збільшення тривалостей.
Тема 3. Нотний стан. Ключі. Партитура.
Нотний стан. Ключі. Партитура.
Тема 4. Знаки скорочення та спрощення нотного письма.
Знаки скорочення та спрощення нотного письма.
Перелік всіх тем змістового модуля 2
Тема 1. Історія розвитку нотації.
Тема 2. Нотне письмо.
Тема 3. Нотний стан. Ключі. Партитура.
Тема 4. Знаки скорочення та спрощення нотного письма.
Лабораторні заняття – 8 годин
Самостійна робота – 10 годин
Модульний контроль 2:
1.

Висвітлити теоретичне питання з вивчених тем, відповісти на контрольні
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запитання або контрольні тести.
2.

Виконати практичні завдання.

3.

Творчі завдання.
ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 3
МУЗИЧНА МОРФОЛОГІЯ
РИТМ

Тема 1. Ритм. Метр. Розмір. Ритмічний рисунок. Акцентуація.
Ритм. Метр. Розмір. Прості, складні, мішані розміри. Темп. Класифікація темпів.
Ритмічний

рисунок.

Ритмосклади.

Різновиди

ритмічних

фігурацій.

Їх

застосування у музичних творах різних композиторів.
Тема 2. Пунктирний ритм. Синкопа. Види синкоп.
Пунктирний ритм. Довгий та короткий пунктирний ритм. Синкопа. Види
синкоп. Застосування пунктирного ритму та синкопи як виражальних ритмічних
засобів у музичних творах.
Тема 3. Групування тривалостей у розмірах 2/4,3/4,4/4,3/8,6/8.
Групування тривалостей у розмірах 2/4, 3/4, 4/4. Групування тривалостей у
розмірах 3/8, 6/8.
Тема 4. Особливі види ритмічного ділення. Схеми диригування.
Особливі види ритмічного ділення. Групування в вокальній та інструментальній
музиці. Винятки групування. Схеми диригування.
Перелік всіх тем змістового модуля 3
Тема 1. Ритм. Метр. Розмір. Ритмічний рисунок. Акцентуація. Темп.
Тема 2. Пунктирний ритм. Синкопа. Види синкоп.
Тема 3. Групування у простих, складних та мішаних розмірах.
Тема 4. Особливі види ритмічного ділення. Схеми диригування.
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Лабораторні заняття – 8 годин
Самостійна робота – 11 годин
Модульний контроль 3:
1. Висвітлити теоретичне питання з вивчених тем, відповісти на контрольні
запитання або контрольні тести.
2.

Виконати практичні завдання.

3.

Творчі завдання.
ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 4
МУЗИЧНА МОРФОЛОГІЯ
ЛАД

Тема 1. Лад. Тональність. Гами. Паралельні, одноіменні, однотерцієві,
споріднені, енгармонічно рівні тональності.
Лад. Тональність. Гама. Стійкі та нестійкі ступені. Ладове тяжіння. Головні та
побічні ступені. Мажорний та мінорний лад. Види мажору і мінору. Ладові
функції. Головні та побічні функції. Назви ступенів в ладу. Функціональні
звороти. Основні та змінні функції. Паралельні, одноіменні, однотерцієві,
споріднені та енгармонічні тональності. Визначення ладу й тональності у творі.
Тема 2. Квінтове коло тональностей. Тональності з числом знаків більше
семи. Споріднені та неспорідені тональності. Тональності 1 рівня
спорідненості.
Квінтове коло тональностей. Бемольні та дієзні тональності. Паралельні
тональності. Тональності з числом знаків більше семи. Споріднені та
неспоріднені тональності. Тональності І ступеня спорідненості. Відхилення.
Модуляція. Виражальні можливості відхилення та модуляції у творах
композиторів різних епох. Гармонічний аналіз заданих фрагментів творів різних
композиторів. Енгармонічна модуляція. Особливості виражальних засобів
композиторів 20-21 сторіч.
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Тема 3 . Лади народної та професійної музики.
Лади народної музики. Пентатоніка. Геміоліка. Двічі гармонічні лади. Змінні
лади (паралельно-перемінний лад та мажоро-мінор). Індивідуалізовані лади.
Штучні звукоряди. Додекафонія.
Тема 4. Хроматична гама. Ладова альтерація. Транспозиція.
Хроматизм. Хроматична гама. Правила написання хроматичної гами у мажорі
та мінорі. Альтерація. Ладова альтерація у мажорі та мінорі. Транспозиція.
Перелік всіх тем змістового модуля 4
Тема 1. Лад. Тональність. Гами. Паралельні, одноіменні, однотерцієві,
енгармонічно рівні тональності.
Тема 2. Квінтове коло тональностей. Споріднені та неспоріднені тональності.
Тональності 1 ступеня спорідненості. Відхилення. Модуляція.
Тема 3. Лади народної та професійної музики.
Тема 4. Хроматична гама. Ладова альтерація. Транспозиція.
Лабораторні заняття – 8 годин
Самостійна робота – 14 годин
Модульний контроль 4:
1. Висвітлити теоретичне питання з вивчених тем, відповісти на контрольні
запитання або контрольні тести.
2.

Виконати практичні завдання.

3.

Творчі завдання.

І курс ІІ семестр
ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 5
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ІНТЕРВАЛ
Тема 1. Інтервали на ступенях натуральних і гармонічних ладів.
Розв’язання дисонуючих інтервалів.
Інтервали на ступенях натурального і гармонічного мажору.

Інтервали на

ступенях натурального і гармонічного мінору. Розв’язання дисонуючих
інтервалів. Розв’язання збільшених та зменшених дисонуючих інтервалів.
Тема 2. Тритони. Характерні інтервали.
Тритони у тональностях до 7 ключових знаків. Тритони від заданого звуку.
Розв’язання тритонів. Характерні інтревали у тональностях до 7 ключових
знаків. Характерні інтервали від заданого звуку. Розв’язання характерних
інтервалів.
Тема 3. Альтеровані інтервали.
Альтеровані інтервали (зм. 3, зб. 6, дв. зб. 1, дв. зм. 8).
Тритони та характерні інтервали в альтерованих ладах.
Перелік всіх тем змістового модуля 5
Тема 1. Інтервали на ступенях натуральних і гармонічних ладів. Розв’язання
дисонуючих інтервалів.
Тема 2. Тритони. Характерні інтервали.
Тема 3. Альтеровані інтервали.
Лабораторні заняття – 6 годин
Самостійна робота – 21 година
Модульний контроль 5:
1. Висвітлити теоретичне питання з вивчених тем, відповісти на контрольні
запитання або контрольні тести.
2.

Виконати практичні завдання.
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3.

Творчі завдання.

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 6
АКОРД
Тема 1. Септакорди та їх обернення. Альтерація акордів.
Септакорд. Класифікація септакордів. Склад септакордів. Обернення та
розв’язання септакордів. Функціональне значення. З’єднання септакордів у
гармонічні послідовності. Альтерація септакордів. Енгармонізм септакордів.
Тема 2. Домінантовий септакорд та його обернення.
Склад домінантсептакорду. Обернення та розв’язання Д7 у тональності.
Функціональне значення. З’єднання Д7 у гармонічні послідовності. Д7 з
оберненнями від звуку та визначення тональності. Виражальні можливості Д 7
у творах композиторів різних епох.
Тема 3. Увідні септакорди. Септакорд ІІ ступеня. Іх обернення та
розв’язання.
Склад увідних септакордів та септакорду ІІ ступеня. Обернення та розв’язання
септакордів у тональності. Функціональне значення. З’єднання септакордів у
гармонічні послідовності. Внутрішньо функціональне розв’язання увідного
септакорду та ІІ7 у Д7 та його обернення з послідуючим розв’язанням у тоніку.
Будування септакордів від звуку та визначення тональності. Виражальні
можливості септакордів у творах композиторів різних епох.
Перелік всіх тем змістового модуля 6
Тема 1. Септакорди та їх обернення. Альтерація акордів.
Тема 2. Домінантовий септакорд та його обернення.
Тема 3 Увідні септакорди та септакорд ІІ ступеня. Іх обернення та розв’язання.
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Лабораторні заняття – 6 годин
Самостійна робота – 21 години
Модульний контроль 6:
1. Висвітлити теоретичне питання з вивчених тем, відповісти на контрольні
запитання або контрольні тести.
2.

виконати практичні завдання.

3.

Творчі завдання
ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 7
ЗАСОБИ МУЗИЧНОЇ ВИРАЗНОСТІ
МУЗИЧНА ФОРМА

Тема 1. Поняття про основні засоби виразності в музиці. Музичний
синтаксис.
Мелодія. Вокальна та інструментальна мелодія. Структура мелодії. Принципи
розвитку мелодії. Кульмінація. Темп. Динамічні відтінки. Музичний синтаксис.
Тема 2. Музична форма. Музична фактура.
Музична форма. Класифікація музичних форм. Фактура. Різновиди фактур.
Гармонічний аналіз видів фактур у заданих фрагментах творів різних
композиторів. Виражальні можливості фактури. Роль музичної форми для
архітектоніки музичного твору.
Тема 3. Музичний жанр. Музичний стиль.
Поняття музичний жанр. Класифікація жанрів. Музичний стиль. Різновиди
музичних стилів. Гармонічний аналіз жанрів та стилів у заданих фрагментах
творів композиторів різних епох. Виражальні можливості та роль музичного
стилю та жанру для архітектоніки музичного твору.
Перелік всіх тем змістового модуля 7
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Тема 1. Поняття про основні засоби виразності в музиці. Музичний синтаксис.
Тема 2. Музична форма. Музична фактура.
Тема 3. Музичний жанр. Музичний стиль.
Лабораторні заняття – 6 годин
Самостійна робота – 21 година
Модульний контроль 7:
1. Висвітлити теоретичне питання з вивчених тем, відповісти на контрольні
запитання або контрольні тести.
2. Виконати практичні завдання.
3. Творчі завдання
ОЦІНЮВАННЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
До контрольних заходів належать поточний та модульний контроль.
Поточний контроль – оцінювання засвоєння студентом навчального
матеріалу під час проведення кожного лабораторного заняття. Засоби
поточного контролю визначаються викладачем.
1. Аудиторні заняття – систематичність відвідування занять, активність та
результативність роботи студента протягом аудиторного лабораторного заняття,
оцінювання процесу та результату досягнутих результатів.
2. Самостійна робота – оцінка самостійної підготовки до лабораторного
заняття, якості виконання завдань для самостійної роботи.
3. Контрольна робота – перевірка теоретичних знань, практичних навичок та
вмінь

майбутнього

вчителя

музики

(оперування

базовими

музично-

теоретичними знаннями, транспонування, гармонічний аналіз заданого
фрагменту, виконання творчих завдань).
Модульному контролю підлягає навчальний матеріал кожного модуля за
видом занять.
1. Залік – виконання навчальної програми, що передбачена навчальними
38

планами університету.
2. Екзамен – виконання програми, що передбачена навчальними планами
університету.
До модульного контролю допускаються всі студенти, які виконали
навчальну програму. Поточний та модульний контроль здійснюють викладачі,
які викладали матеріал модуля. Термін проведення модульного контролю – 910-й тижні кожної чверті за розкладом навчальних занять.
Оцінювання

модулів

здійснюється

з

використанням

визначених

навчальним планом форм контролю. Під час оцінювання модулів може бути
врахований поточний контроль якості засвоєння.
Результати модульного контролю проставляються у відомість у балах
національної шкали (5,4,3,2,) незалежно від форми підсумкового контролю.
Визначення середньозваженого бала обраховується за формулою:

ШКАЛА ОЦІНЮВАННЯ ЗАСВОЄННЯ НАВЧАЛЬНОГО МАТЕРІАЛУ
Середньозважений бал за поданою таблицею відповідності трансформується в
оцінки національної шкали (відмінно, добре, задовільно, незадовільно,
зараховано, не зараховано) та шкали ECTS (A, B, C, E, FX, F):
Середньозважений бал за

Оцінка

національною шкалою

ECTS

Оцінка за
національною шкалою

4,75...5,0

А

Відмінно (зараховано)

4,25...4,74

В

Добре (зараховано)

3,75...4,24

С

Добре (зараховано)

3,25...3,74

D

Задовільно(зараховано
)

3,0...3,24

E

Задовільно(зараховано
)

2,5...2,99

FX

Незадовільно(не
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зараховано)
2,0...2,49

Незадовільно(не

F

зараховано)

КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ ВИКОНАННЯ НАВЧАЛЬНОЇ
ПРОГРАМИ З КУРСУ "ТЕОРІЯ МУЗИКИ"
А «Відмінно»(4,75...5,0) - високий рівень виконання навчальної програми
включає:


вільне володіння теоретичним матеріалом: основними положеннями,

термінологією, бездоганне знання правил;


сформованість умінь безпомилкового запису практичних завдань,

належний темп будування вгору та вниз, у тональності та від звуку ладів,
інтервальних

та

акордових

побудов

у

три-чотириголосному

викладі,

гармонічних модуляцій, різного типу секвенцій;


сформованість умінь аналізувати нотний текст: ладову основу, інтервалі

ку, акордику, форму, масштабно-тематичну структуру, каденції, тональний
план, ладові, інтервальногармонічні, ладоінтонаційні та метроритмічні
особливості;


сформованість творчих навичок: доскладання другого голосу, складання

акомпанементу, застосування елементів імпровізації та композиції, складання
власних інтервальних та акордових побудов, ритмічних диктантів, прикладів
групування, написання періодів з використанням вивчених ладів, інтервалів,
акордів, форм, жанрів, стилів, типів фактури;


високий рівень володіння педагогічними прийомами: здійснювати

контроль і самоконтроль, вільне володіння прийомами прямого і зворотнього
зв’язку,

технікою

педагогічного

спілкування,

прийомами

застосування

теоретичних знань на практиці, сформованість аналітичного мислення;


уміння розрізняти стилістичні особливості заданого твору, порівнювати
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гармонічну мови різних композиторів та розрізняти типи фактури у музичних
творах;


стабільне та бездоганне виконання домашніх завдань та тем, винесених

на самостійне опрацювання;
В «Добре» (4,25...4,74) - достатній рівень виконання навчальної програми:


вільне володіння теоретичним матеріалом: основними положеннями,

термінологією, бездоганне знання правил;


належний рівень сформованості умінь запису практичних завдань,

належний темп будування вгору та вниз, у тональності та від звуку ладів,
інтервальних

та

акордових

побудов

у

три-чотириголосному

викладі,

гармонічних модуляцій, різного типу секвенцій; зустрічаються неточності;


сформованість умінь аналізувати нотний текст: ладову основу, інтервалі

ку, акордику, форму, масштабно-тематичну структуру, каденції, тональний
план, ладові, інтервальногармонічні, ладоінтонаційні та метроритмічні
особливості;


сформованість творчих навичок: доскладання другого голосу, складання

акомпанементу, застосування елементів імпровізації та композиції, складання
власних інтервальних та акордових побудов, ритмічних диктантів, прикладів
групування, написання періодів з використанням вивчених ладів, інтервалів,
акордів, форм, жанрів, стилів, типів фактури; допускаються незначні помилки;


належний рівень володіння педагогічними прийомами: здійснювати

контроль і самоконтроль, добре володіння прийомами прямого і зворотнього
зв’язку,

технікою

педагогічного

спілкування,

прийомами

застосування

теоретичних знань на практиці; сформованість аналітичного мислення;


розвиненість умінь розрізняти стилістичні особливості заданого твору,

порівнювати гармонічну мови різних композиторів та розрізняти типи фактури
у музичних творах;


стабільне виконання домашніх завдань та тем, винесених на самостійне

опрацювання;
С «Добре» (3,75...4,24) - достатній рівень виконання навчальної програми:
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володіння

теоретичним

матеріалом:

основними

положеннями,

термінологією, бездоганне знання правил;


належний рівень сформованості умінь запису практичних завдань,

належний темп будування вгору та вниз, у тональності та від звуку ладів,
інтервальних

та

акордових

побудов

у

три-чотириголосному

викладі,

гармонічних модуляцій, різного типу секвенцій;


сформованість умінь аналізувати нотний текст: ладову основу, інтервалі

ку, акордику, форму, масштабно-тематичну структуру, каденції, тональний
план, ладові, інтервальногармонічні, ладоінтонаційні та метроритмічні
особливості; допускаються неточності.


сформованість творчих навичок: доскладання другого голосу, складання

акомпанементу, застосування елементів імпровізації та композиції, складання
власних інтервальних та акордових побудов, ритмічних диктантів, прикладів
групування, написання періодів з використанням вивчених ладів, інтервалів,
акордів, форм, жанрів, стилів, типів фактури;


задовільний рівень володіння педагогічними прийомами: здійснювати

контроль і самоконтроль, володіння прийомами прямого і зворотнього зв’язку,
технікою педагогічного спілкування, володіння прийомами застосування
теоретичних знань на практиці, сформованість аналітичного мислення;


розвиненість умінь розрізняти стилістичні особливості заданого твору,

порівнювати гармонічну мови різних композиторів та розрізняти типи фактури
у музичних творах недостатня;


нестабільне виконання домашніх завдань та тем, винесених на

самостійне опрацювання;
Д «Задовільно»(3,25...3,74) - посередній рівень виконання навчальної
програми:


посередній рівень володіння теоретичним матеріалом: основними

положеннями, термінологією, бездоганне знання правил;


недостатній рівень сформованості умінь запису практичних завдань,

належний темп будування вгору та вниз, у тональності та від звуку ладів,

42

інтервальних

та

акордових

побудов

у

три-чотириголосному

викладі,

гармонічних модуляцій, різного типу секвенцій;


не сформовані уміння аналізувати нотний текст: ладову основу, інтервалі

ку, акордику, форму, масштабно-тематичну структуру, каденції, тональний
план, ладові, інтервальногармонічні, ладоінтонаційні та метроритмічні
особливості; наявність грубих помилок;


сформованість творчих навичок недостатня: доскладання другого голосу,

складання акомпанементу, застосування елементів імпровізації та композиції,
складання власних інтервальних та акордових побудов, ритмічних диктантів,
прикладів групування, написання періодів з використанням вивчених ладів,
інтервалів, акордів, форм, жанрів, стилів, типів фактури;


задовільний рівень володіння педагогічними прийомами: здійснювати

контроль і самоконтроль, володіння прийомами прямого і зворотнього зв’язку,
технікою

педагогічного

спілкування,

посереднє

володіння

прийомами

застосування теоретичних знань на практиці, трапляються грубі помилки;
відсутність аналітичного мислення;


не сформовані уміння розрізняти стилістичні особливості заданого твору,

порівнювати гармонічну мови різних композиторів та розрізняти типи фактури
у музичних творах;


нестабільне виконання домашніх завдань та тем, винесених на

самостійне опрацювання;
E«Задовільно»(3,0...3,24) – посередній рівень виконання навчальної програми:


посередній рівень володіння теоретичним матеріалом: основними

положеннями, термінологією, бездоганне знання правил;


недостатній рівень сформованості умінь запису практичних завдань,

належний темп будування вгору та вниз, у тональності та від звуку ладів,
інтервальних

та

акордових

побудов

у

три-чотириголосному

викладі,

гармонічних модуляцій, різного типу секвенцій; трапляються грубі помилки;


не сформовані уміння аналізувати нотний текст недостатня: ладову

основу,

інтерваліку,

акордику,

форму,

масштабно-тематичну

структуру,

43

каденції, тональний план, ладові, інтервальногармонічні, ладоінтонаційні та
метроритмічні особливості; трапляються грубі помилки;


низький рівень сформованості творчих навичок недостатня: доскладання

другого голосу, складання акомпанементу, застосування елементів імпровізації
та композиції, складання власних інтервальних та акордових побудов,
ритмічних

диктантів,

прикладів

групування,

написання

періодів

з

використанням вивчених ладів, інтервалів, акордів, форм, жанрів, стилів, типів
фактури;


задовільний рівень володіння педагогічними прийомами: здійснювати

контроль і самоконтроль, володіння прийомами прямого і зворотнього зв’язку,
технікою

педагогічного

спілкування.

посереднє

володіння

прийомами

застосування теоретичних знань на практиці; наявність помилок; відсутність
аналітичного мислення;


низький рівень сформованості умінь розрізняти стилістичні особливості

заданого твору, порівнювати гармонічну мову різних композиторів та
розрізняти типи фактури у музичних творах;


нестабільне виконання домашніх завдань та тем, винесених на

самостійне опрацювання;
FX

«Незадовільно» (2,5...2,99) – низький рівень виконання навчальної

програми:


поверховий рівень володіння теоретичним матеріалом: основними

положеннями, термінологією, знання правил;


незадовільний рівень сформованості умінь запису практичних завдань,

повільний темп будування вгору та вниз, у тональності та від звуку ладів,
інтервальних

та

акордових

побудов

у

три-чотириголосному

викладі,

гармонічних модуляцій, різного типу секвенцій; студент допускає грубі
помилки;


низький рівень сформованості умінь аналізувати нотний текст: ладову

основу,

інтерваліку,

акордику,

форму,

масштабно-тематичну

структуру,

каденції, тональний план, ладові, інтервальногармонічні, ладоінтонаційні та
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метроритмічні особливості; наявність грубих помилок;


низький рівень сформованості творчих навичок: доскладання другого

голосу, складання акомпанементу, застосування елементів імпровізації та
композиції, складання власних інтервальних та акордових побудов, ритмічних
диктантів, прикладів групування, написання періодів з використанням
вивчених ладів, інтервалів, акордів, форм, жанрів, стилів, типів фактури;


незадовільний рівень володіння педагогічними прийомами: здійснювати

контроль і самоконтроль, володіння прийомами прямого і зворотнього зв’язку,
технікою

педагогічного

прийомами

спілкування,

застосування

теоретичних

незадовільний
знань

на

рівень

практиці;

володіння
відсутність

аналітичного мислення;


не сформовані уміння розрізняти стилістичні особливості заданого твору,

порівнювати гармонічну мову різних композиторів та розрізняти типи фактури
у музичних творах;


систематичне невиконання домашніх завдань та тем, винесених на

самостійне опрацювання;
F «Незадовільно» (2,0...2,49) – низький рівень виконання навчальної
програми:


незадовільний рівень володіння теоретичним матеріалом: основними

положеннями, термінологією, знання правил;


незадовільний рівень сформованості умінь запису практичних завдань,

належний темп будування вгору та вниз, у тональності та від звуку ладів,
інтервальних

та

акордових

побудов

у

три-чотириголосному

викладі,

гармонічних модуляцій, різного типу секвенцій;


не сформовані умінння аналізувати нотний текст: ладову основу,

інтерваліку, акордику, форму, масштабно-тематичну структуру, каденції,
тональний

план,

ладові,

інтервальногармонічні,

ладоінтонаційні

та

метроритмічні особливості музичного матеріалу;


не розвинені творчі навички: доскладання другого голосу, складання

акомпанементу, застосування елементів імпровізації та композиції, складання
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власних інтервальних та акордових побудов, ритмічних диктантів, прикладів
групування, написання періодів з використанням вивчених ладів, інтервалів,
акордів, форм, жанрів, стилів, типів фактури; студент допускає грубі помилки;


незадовільний рівень володіння педагогічними прийомами: здійснювати

контроль і самоконтроль, володіння прийомами прямого і зворотнього зв’язку,
технікою

педагогічного

спілкування;

поверхове

володіння

прийомами

застосування теоретичних знань на практиці; відсутність аналітичного
мислення;


не сформовані уміння розрізняти стилістичні особливості заданого твору,

порівнювати гармонічну мови різних композиторів та розрізняти типи фактури
у музичних творах;


систематичне невиконання домашніх завдань та тем, винесених на

самостійне опрацювання;
ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ
Завдання для самостійної роботи з курсу "Теорія музики" визначаються
для усіх студентів індивідуально в залежності від рівня фахової підготовки, яку
він

отримав

до

вступу

у

вищий

педагогічний

навчальний

заклад,

індивідуальних здібностей, якості та об’єму засвоєних знань. При цьому
важливо

слідкувати,

щоб

самостійна

робота

органічно

доповнювала

лабораторні заняття і сприяла повноцінному засвоєнню певного змістового
модуля. Необхідно також розуміти, що розділення на лабораторну і самостійну
є певною мірою відносними.

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 1
МУЗИЧНА ФОНЕТИКА
Тема 1. Музичний звук.
Висота звука. Властивості музичних звуків. Резонанс. Акустика.
Література:
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Смаглій Г.А., Маловик Л.В. Основи теорії музики. Розділ 2. с. 8 – 16 .
Калашник М. Уроки елементарної теорії музики. Урок № 1 с. 20 – 63.
Побережна Г.І., Щериця Т. В. Загальна теорія музики. Розділ 2.1. с. 10 – 13.
Виноградов Г., Красовская Е. Занимательная теория музыки. Глава 2. с. 11 – 18.
Хвостенко В. Сборник задач и упражнений по элементарной теории музики.
Тема 2. Музична система.
Діапазон. Регістри. Звукоряд. Октави. Запис звуків за літерною системою. Знаки
альтерації. Похідні ступені. Діатонічні та хроматичні півтони та цілі тони.
Енгармонізм звуків.
Література:
Смаглій Г.А., Маловик Л.В. Основи теорії музики.Розділ 2. с. 16 – 23.
Калашник М. Уроки елементарної теорії музики. Урок № 1 с. 22 – 28.
Побережна Г.І., Т. В. Щериця Загальна теорія музики. Розділ 2.1. 10 – 13.
Виноградов Г., Красовская Е. Занимательная теория музыки. Глава 3. с. 18 – 29.
Хвостенко В. Сборник задач и упражнений по элементарной теории музики.
Тема 3. Музичний стрій.
Музичний стрій. Піфагоріський, гармонічний, темперований строї. Хроматикоенгармонічний стрій. Камертон.
Література:
Смаглій Г.А., Маловик Л.В. Основи теорії музики. Розділ 3. с. 24 – 32.
Калашник М. Уроки елементарної теорії музики. Урок № 1 с. 52.
Побережна Г.І., Щериця Т. В. Загальна теорія музики. Розділ 2.1. № 2 с. 56.
Виноградов Г., Красовская Е. Занимательная теория музыки. с. 18 – 29.
Хвостенко В. Сборник задач и упражнений по элементарной теории музики.
Тема 4. Інтервал.
Інтервал. Прості інтервали. Складені інтервали. Мелодичні і гармонічні
інтервали. Діатонічні та хроматичні інтервали. Енгармонізм інтервалів.
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Література:
Смаглій Г.А., Маловик Л.В. Основи теорії музики. Розділ 4,5. с. 33 – 45.
Калашник М. Уроки елементарної теорії музики. Урок № 4. с. 129 – 157.
Побережна Г.І., Щериця Т. В. Загальна теорія музики. Розділ 2.3. № 2. с.109 –
112.
Виноградов Г., Красовская Е. Занимательная теория музыки. Глава 8 с. 89 – 108.
Хвостенко В. Сборник задач и упражнений по элементарной теории музики.
Тема 5. Акорд. Обернення інтервалів. Енгармонізм інтервалів. Акорди
терцієвої та нетерцієвої будови. Тризвуки. Види тризвуків. Обернення
тризвуків. Головні та побічні тризвуки. Гармонічні звороти. Тризвуки в мажорі
та мінорі.
Література:
Смаглій Г.А., Маловик Л.В. Основи теорії музики. Розділ 6,7 с. 51 – 72.
Калашник М. Уроки елементарної теорії музики. Урок № 5. с.161 – 169.
Побережна Г.І., Щериця Т. В. Загальна теорія музики. Розділ 2.3. № 2. с. 112 –
121.
Виноградов Г., Красовская Е. Занимательная теория музыки. Глава 9 с. 108 – 118.
Хвостенко В. Сборник задач и упражнений по элементарной теории музики.
Перелік всіх тем змістового модуля І
Тема 1. Музичний звук.
Тема 2 Музична система.
Тема 3. Музичний стрій.
Тема 4. Інтервал.
Тема 5. Акорд.
Лабораторні заняття – 10 годин
Самостійна робота – 12 годин
ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 2
НОТНА ГРАФІКА
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Тема 1. Історія розвитку нотації.
Літерні нотації. Невми. Реформа Гвідо Аретинського. Давньоруська знаменна
нотація. Мензуральна нотація. Цифрові нотації.
Література:
Смаглій Г.А., Маловик Л.В. Основи теорії музики. Розділ 8 с. 81 – 90.
Калашник М. Уроки елементарної теорії музики. Урок № 1. с. 20 – 63.
Виноградов Г., Красовская Е. Занимательная теория музыки. Глава 4 с. 29 – 39.
Хвостенко В. Сборник задач и упражнений по элементарной теории музики.
Тема 2. Нотне письмо.
Ноти. Паузи. Тривалості. Знаки збільшення тривалостей.
Література:
Смаглій Г.А., Маловик Л.В. Основи теорії музики. Розділ 9 с. 90 - 98.
Калашник М. Уроки елементарної теорії музики.
Побережна Г.І., Щериця Т. В. Загальна теорія музики.
Виноградов Г., Красовская Е. Занимательная теория музыки. Глава 4 с. 29 – 39.
Хвостенко В. Сборник задач и упражнений по элементарной теории музики.
Тема 3. Нотний стан. Ключі. Партитура.
Нотний стан. Ключі. Партитура.
Література:
Смаглій Г.А., Маловик Л.В. Основи теорії музики. Розділ 10 с. 92 – 100.
Калашник М. Уроки елементарної теорії музики.
Побережна Г.І., Т. В. Щериця Загальна теорія музики.
Виноградов Г., Красовская Е. Занимательная теория музыки. Глава 4 с. 29 – 39.
Хвостенко В. Сборник задач и упражнений по элементарной теории музики.
Тема 4. Знаки скорочення та спрощення нотного письма. Мелізми.
Знаки скорочення та спрощення нотного письма.
Література:
Смаглій Г.А., Маловик Л.В. Основи теорії музики. Розділ 9 с. 108 - 117.
Калашник М. Уроки елементарної теорії музики. Додаток с. 336.
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Побережна Г.І., Щериця Т. В. Загальна теорія музики.
Виноградов Г., Красовская Е. Занимательная теория музыки. Глава 16 с. 158 –
163. Глава 15 с. 151 – 158.
Хвостенко В. Сборник задач и упражнений по элементарной теории музики.
Перелік всіх тем змістового модуля І
Тема 1. Історія розвитку нотації.
Тема 2. Нотне письмо.
Тема 3. Нотний стан. Ключі. Партитура.
Тема 4. Знаки скорочення та спрощення нотного письма.
Лабораторні заняття – 8 годин
Самостійна робота – 10 годин
ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 3
МУЗИЧНА МОРФОЛОГІЯ
РИТМ
Тема 1. Ритм. Метр. Розмір. Ритмічний рисунок.
Ритм. Метр. Розмір. Прості, складні, мішані розміри. Темп. Класифікація темпів.
Ритмічний рисунок. Різновиди ритмічних фігурацій. Застосування ритмоскладів
у музичних творах різних композиторів.
Література:
Смаглій Г.А., Маловик Л.В. Основи теорії музики. Розділ 14,15,16 с. 141 - 175.
Калашник М. Уроки елементарної теорії музики. Урок № 2.с. 66 – 84.
Побережна Г.І.,. Щериця Т. В Загальна теорія музики. Розділ 2.2. с. 88-107.
Виноградов Г., Красовская Е. Занимательная теория музыки. Глава 5 с. 39 – 56.
Хвостенко В. Сборник задач и упражнений по элементарной теории музики.
Тема 2. Пунктирний ритм. Синкопа. Види синкоп.
Пунктирний ритм. Довгий та короткий пунктирний ритм. Синкопа. Види
синкоп. Застосування пунктирного ритму та синкопи як виражальних ритмічних
засобів у музичних творах.
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Література:
Смаглій Г.А., Маловик Л.В. Основи теорії музики. Розділ 14,15,16 с. 141 - 175.
Калашник М. Уроки елементарної теорії музики. Урок № 7. с.202 – 217.
Побережна Г.І., Щериця Т. В. Загальна теорія музики. Розділ 2.2.
Виноградов Г., Красовская Е. Занимательная теория музыки. Глава 5 с. 39 – 56.
Хвостенко В. Сборник задач и упражнений по элементарной теории музики.
Тема 3. Групування тривалостей у розмірах 2/4,3/4,4/4,3/8,6/8.
Групування тривалостей у розмірах 2/4, 3/4, 4/4. Групування тривалостей у
розмірах 3/8, 6/8.
Література:
Смаглій Г.А., Маловик Л.В. Основи теорії музики. Розділ 14,15,16 с. 141 - 175.
Калашник М. Уроки елементарної теорії музики. Урок № 7. с. 202 – 217.
Побережна Г.І., Щериця Т. В. Загальна теорія музики. Розділ 2.2.
Виноградов Г., Красовская Е. Занимательная теория музыки. Глава 5 с. 39 – 56.
Хвостенко В. Сборник задач и упражнений по элементарной теории музики.
Тема 4. Особливі види ритмічного ділення. Схеми диригування.
Особливі види ритмічного ділення. Групування в вокальній та інструментальній
музиці. Винятки групування. Схеми диригування.
Література:
Смаглій Г.А., Маловик Л.В. Основи теорії музики. Розділ 14,15,16 с. 141 - 175.
Калашник М. Уроки елементарної теорії музики. Урок № 7. с.202 – 217.
Побережна Г.І., Щериця Т. В. Загальна теорія музики. Розділ 2.2.
Виноградов Г., Красовская Е. Занимательная теория музыки. Глава 5 с. 39 – 56.
Хвостенко В. Сборник задач и упражнений по элементарной теории музики.
Перелік всіх тем змістового модуля 3
Тема 1. Ритм. Метр. Розмір. Ритмосклади. Темп.
Тема 2. Пунктирний ритм. Синкопа. Види синкоп.
Тема 3. Групування у простих, складних та мішаних розмірах.
Тема 4. Особливі види ритмічного ділення. Схеми диригування.
Лабораторні заняття – 8 годин
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Самостійна робота – 11 годин
ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 4
МУЗИЧНА МОРФОЛОГІЯ
ЛАД
Тема 1. Лад. Тональність. Гами. Паралельні, одноіменні, однотерцієві,
енгармонічно рівні тональності.
Лад. Тональність. Гама. Стійкі та нестійкі ступені. Ладове тяжіння. Головні та
побічні ступені. Мажорний та мінорний лад. Види мажору і мінору. Ладові
функції. Головні та побічні функції. Назви ступенів в ладу. Функціональні
звороти. Основні та змінні функції. Паралельні, одноіменні, однотерцієві,
споріднені та енгармонічно рівні тональності. Визначення ладу й тональності у
творі.
Література:
Смаглій Г.А., Маловик Л.В. Основи теорії музики. Розділ 17-23, 28.
Калашник М. Уроки елементарної теорії музики. Урок № 3, 8. с. 89 – 127, с. 218
– 256.
Побережна Г.І.,. Щериця Т. В Загальна теорія музики. Розділ 2.1. с.53 – 87.
Додатки с. 272 – 286.
Виноградов Г., Красовская Е. Занимательная теория музыки. Глава 7 с. 60 – 89.
Хвостенко В. Сборник задач и упражнений по элементарной теории музики.
Тема 2. Квінтове коло тональностей. Тональності з числом знаків більше
семи.

Споріднені та неспоріднені тональності. Тональності 1 рівня

спорідненості. Модуляція.
Квінтове коло тональностей. Бемольні та дієзні тональності. Паралельні
тональності. Тональності з числом знаків більше семи. Тональності І ступеня
спорідненості. Відхилення. Модуляція. Виражальні можливості відхилення та
модуляції у творах композиторів різних епох. Гармонічний аналіз заданих
фрагментів творів різних композиторів. Енгармонічна модуляція. Особливості
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виражальних засобів композиторів 20-21 сторіч.
Література:
Смаглій Г.А., Маловик Л.В. Основи теорії музики. Розділ 17-23, 28.
Калашник М. Уроки елементарної теорії музики. Урок № 3, 8. с. 89 – 127, с. 218
– 256.
Побережна Г.І., Щериця Т.В. Загальна теорія музики. Розділ 2.1. с. 53 – 87.
Додатки с. 272 – 286.
Виноградов Г., Красовская Е. Занимательная теория музыки. Глава 13 с. 141 –
147.
Хвостенко В. Сборник задач и упражнений по элементарной теории музики.
Тема 3 . Лади народної та професійної музики.
Лади народної музики. Пентатоніка. Геміоліка. Двічі гармонічні лади. Змінні
лади (паралельно-перемінний лад та мажоро-мінор). Штучні звукоряди.
Індивідуалізовані лади.
Література:
Смаглій Г.А., Маловик Л.В. Основи теорії музики. Розділ 17-23, 28.
Калашник М. Уроки елементарної теорії музики. Урок № 8. с. 218 – 256..
Побережна Г.І., Щериця Т.В. Загальна теорія музики. Розділ 2.1. с.53 – 87.
Додатки с. 272 – 286.
Виноградов Г., Красовская Е. Занимательная теория музыки. Глава 10 с. 118 –
128.
Хвостенко В. Сборник задач и упражнений по элементарной теории музики.
Тема 4. Хроматична гама. Ладова альтерація. Транспозиція.
Хроматизм. Хроматична гама. Правила написання хроматичної гами у мажорі
та мінорі. Альтерація. Ладова альтерація у мажорі та мінорі. Транспозиція.
Література:
Смаглій Г.А., Маловик Л.В. Основи теорії музики. Розділ 29. с. 292 – 306.
Калашник М. Уроки елементарної теорії музики. Урок № 8. с. 218 – 256..
Побережна Г.І., Щериця Т. В. Загальна теорія музики. Розділ 2.1. с.53 – 87.
Виноградов Г., Красовская Е. Занимательная теория музыки. Глава 11 с. 128 –

53

132.
Хвостенко В. Сборник задач и упражнений по элементарной теории музики.
Перелік всіх тем змістового модуля 4
Тема 1. Лад. Тональність. Гами. Паралельні, одноіменні, однотерцієві,
споріднені, енгармонічно рівні тональності.
Тема 2. Квінтове коло. Тональності 1 ступеня спорідненості.
Тема 3. Лади народної та професійної музики.
Тема 4. Хроматична гама. Ладова альтерація. Транспозиція.
Лабораторні заняття – 8 годин
Самостійна робота – 14 годин

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 5
ІНТЕРВАЛ
Тема 1. Інтервали на ступенях натуральних і гармонічних ладів.
Інтервали на ступенях натурального і гармонічного мажору.

Інтервали на

ступенях натурального і гармонічного мінору. Розв’язання дисонуючих
інтервалів. Розв’язання збільшених та зменшених дисонуючих інтервалів.
Література:
Смаглій Г.А., Маловик Л.В. Основи теорії музики. Розділ 24, 27.
Калашник М. Уроки елементарної теорії музики. Урок № 9.
Побережна Г.І., Щериця Т.В. Загальна теорія музики. Розділ 2.3. № 2. с.109 –
112. Додатки с. 282 – 287.
Виноградов Г., Красовская Е. Занимательная теория музыки. Глава 8 с. 89 – 108.
Хвостенко В. Сборник задач и упражнений по элементарной теории музики.
Тема 2. Тритони. Характерні інтервали.
Тритони у тональностях до 7 ключових знаків. Тритони від заданого звуку.
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Розв’язання тритонів. Характерні інтревали у тональностях до 7 ключових
знаків. Характерні інтервали від заданого звуку. Розв’язання характерних
інтервалів.
Література:
Смаглій Г.А., Маловик Л.В. Основи теорії музики. Розділ 9 с. 108 - 117.
Калашник М. Уроки елементарної теорії музики. Урок № 9.
Побережна Г.І., Щериця Т.В. Загальна теорія музики. Розділ 2.3. № 2. с.109 –
112. Додатки с. 282 – 287.
Виноградов Г., Красовская Е. Занимательная теория музыки. Глава 8 с. 89 – 108.
Хвостенко В. Сборник задач и упражнений по элементарной теории музики.
Тема 3. Альтеровані інтервали.
Альтеровані інтервали (зм. 3, зб. 6, дв. зб. 1, дв. зм. 8).
Тритони та характерні інтервали в альтерованих ладах.
Література:
Смаглій Г.А., Маловик Л.В. Основи теорії музики. Розділ 9 с. 108 - 117.
Калашник М. Уроки елементарної теорії музики. Урок № 5.
Побережна Г.І., Щериця Т.В. Загальна теорія музики. Розділ 2.3. № 2. с.109 –
112. Додатки с. 282 – 287.
Виноградов Г., Красовская Е. Занимательная теория музыки. Глава 8 с. 89 – 108.
Хвостенко В. Сборник задач и упражнений по элементарной теории музики.
Перелік всіх тем змістового модуля 5
Тема 1. Інтервали на ступенях натуральних і гармонічних ладів. Розв’язання
дисонуючих інтервалів.
Тема 2. Тритони. Характерні інтервали.
Тема 3. Альтеровані інтервали.
Лабораторні заняття – 6 годин
Самостійна робота – 21 година
ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 6
АКОРД
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Тема 1. Септакорди та їх обернення. Альтерація акордів.
Септакорд. Класифікація септакордів. Склад септакордів. Обернення та
розв’язання септакордів. Функціональне значення. З’єднання септакордів у
гармонічні послідовності. Альтерація септакордів. Енгармонізм септакордів.
Література:
Смаглій Г.А., Маловик Л.В. Основи теорії музики. Розділ 9 с. 108 - 117.
Калашник М. Уроки елементарної теорії музики. Урок № 9. с. 289 – 311.
Побережна Г.І., Щериця Т.В. Загальна теорія музики. Розділ 2.3. с. 108 – 134.
Додаток. с. 287 – 292.
Виноградов Г., Красовская Е. Занимательная теория музыки. Глава 9 с. 108 – 118.
Хвостенко В. Сборник задач и упражнений по элементарной теории музики.
Тема 2. Домінантовий септакорд та його обернення.
Склад домінантсептакорду. Обернення та розв’язання Д7 у тональності.
Функціональне значення. З’єднання Д7 у гармонічні послідовності. Д7 з
оберненнями від звуку та визначення тональності. Виражальні можливості Д7
у творах композиторів різних епох.
Література:
Смаглій Г.А., Маловик Л.В. Основи теорії музики. Розділ 9 с. 108 - 117.
Калашник М. Уроки елементарної теорії музики. Урок № 9. с. 289 – 311.
Побережна Г.І., Щериця Т.В. Загальна теорія музики. Розділ 2.3. с. 108 – 134.
Додаток. с. 287 – 292.
Виноградов Г., Красовская Е. Занимательная теория музыки. Глава 9 с. 108 – 118.
Хвостенко В. Сборник задач и упражнений по элементарной теории музики
Тема 3. Увідні септакорди. Септакорд ІІ ступеня. Іх обернення та
розв’язання.
Склад увідних септакордів та септакорду ІІ ступеня. Обернення та розв’язання
септакордів у тональності. Функціональне значення. З’єднання септакордів у
гармонічні послідовності. Внутрішньо функціональне розв’язання увідного
септакорду та ІІ7 у Д7 та його обернення з послідуючим розв’язанням у тоніку.
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Будування септакордів від звуку та визначення тональності. Виражальні
можливості септакордів у творах композиторів різних епох.
Література:
Смаглій Г.А., Маловик Л.В. Основи теорії музики. Розділ 9 с. 108 - 117.
Калашник М. Уроки елементарної теорії музики. Урок № 9. с. 289 – 311.
Побережна Г.І., Т. В. Щериця Загальна теорія музики. Розділ 2.3. с. 108 – 134.
Додаток. с. 287 – 292.
Виноградов Г., Красовская Е. Занимательная теория музыки. Глава 9 с. 108 – 118.
Хвостенко В. Сборник задач и упражнений по элементарной теории музики.
Перелік всіх тем змістового модуля 6
Тема 1. Септакорди та їх обернення. Альтерація акордів.
Тема 2. Домінантовий септакорд та його обернення.
Тема 3 Увідні септакорди та септакорд ІІ ступеня. Іх обернення та розв’язання.
Лабораторні заняття – 6 годин
Самостійна робота – 21 години

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 7
ЗАСОБИ МУЗИЧНОЇ ВИРАЗНОСТІ
МУЗИЧНА ФОРМА
Тема 1. Поняття про основні засоби виразності в музиці. Музичний
синтаксис.
Мелодія. Вокальна та інструментальна мелодія. Структура мелодії. Принципи
розвитку мелодії. Кульмінація. Темп. Динамічні відтінки. Музичний синтаксис.
Література:
Смаглій Г.А., Маловик Л.В. Основи теорії музики. Розділ 30 с. 306 – 324.
Калашник М. Уроки елементарної теорії музики. Урок № 6. с. 182 – 200.
Побережна Г.І., Щериця Т.В. Загальна теорія музики. Розділ 2.4. с. 135 – 169.
Виноградов Г., Красовская Е. Занимательная теория музыки. Глава 12 с. 132 –
141.
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Хвостенко В. Сборник задач и упражнений по элементарной теории музики.
Тема 2. Музична форма. Музична фактура.
Музична форма. Класифікація музичних форм. Фактура. Різновиди фактур.
Гармонічний аналіз видів фактур у заданих фрагментах творів різних
композиторів. Виражальні можливості фактури. Роль музичної форми для
архітектоніки музичного твору.
Література:
Смаглій Г.А., Маловик Л.В. Основи теорії музики. Розділ 31, 32-34. с. 324 – 375.
Калашник М. Уроки елементарної теорії музики. Урок № 6.
Побережна Г.І., Щериця Т.В. Загальна теорія музики. Розділ 2.6. с. 206 – 270.
Додаток с. 297.
Виноградов Г., Красовская Е. Занимательная теория музыки. Глава 17 с. 163 –
181.
Хвостенко В. Сборник задач и упражнений по элементарной теории музики.
Тема 3. Музичний жанр. Музичний стиль.
Поняття музичний жанр. Класифікація жанрів. Музичний стиль. Різновиди
музичних стилів. Гармонічний аналіз жанрів та стилів у заданих фрагментах
творів композиторів різних епох. Виражальні можливості та роль музичного
стилю та жанру для архітектоніки музичного твору.
Література:
Смаглій Г.А., Маловик Л.В. Основи теорії музики. Розділ 9 с. 108 - 117.
Калашник М. Уроки елементарної теорії музики. Урок № .
Побережна Г.І., Щериця Т.В. Загальна теорія музики. Розділ 2.6. с. 206 – 270.
Додаток с. 297.
Виноградов Г., Красовская Е. Занимательная теория музыки. Глава 18 с. 181 –
188.
Хвостенко В. Сборник задач и упражнений по элементарной теории музики.
Перелік всіх тем змістового модуля 7
Тема 1. Поняття про основні засоби виразності в музиці. Музичний синтаксис.
Тема 2. Музична форма. Музична фактура.
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Тема 3. Музичний жанр. Музичний стиль.
Лабораторні заняття – 6 годин
Самостійна робота – 21 година
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КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ
А «Відмінно»(4,75...5,0) - високий рівень виконання навчальної програми
включає:


вільне володіння теоретичним матеріалом: основними положеннями,

термінологією, бездоганне знання правил;


сформованість умінь безпомилкового запису практичних завдань,

належний темп будування вгору та вниз, у тональності та від звуку ладів,
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інтервальних

та

акордових

побудов

у

три-чотириголосному

викладі,

гармонічних модуляцій, різного типу секвенцій; аналітичного мислення;


сформованість умінь аналізувати нотний текст: ладову основу, інтервалі

ку, акордику, форму, масштабно-тематичну структуру, каденції, тональний
план, ладові, інтервально-гармонічні, ладоінтонаційні та метроритмічні
особливості;


сформованість творчих навичок: доскладання другого голосу, складання

акомпанементу, імпровізації та композиції, складання власних інтервальних та
акордових побудов, ритмічних диктантів, прикладів групування, написання
періодів з використанням вивчених ладів, інтервалів, акордів, форм, жанрів,
стилів, типів фактури; розвинуті вміння розрізняти стилістичні особливості
заданого твору, порівнювати гармонічну мову різних композиторів та
розрізняти типи фактури у музичних творах;
В «Добре» (4,25...4,74) - достатній рівень виконання навчальної програми:


вільне володіння теоретичним матеріалом: основними положеннями,

термінологією, бездоганне знання правил;


належний рівень сформованості умінь запису практичних завдань,

належний темп будування вгору та вниз, у тональності та від звуку ладів,
інтервальних

та

акордових

побудов

у

три-чотириголосному

викладі,

гармонічних модуляцій, різного типу секвенцій;


сформованість умінь аналізувати нотний текст: ладову основу, інтервалі

ку, акордику, форму, масштабно-тематичну структуру, каденції, тональний
план, ладові, інтервально-гармонічні, ладоінтонаційні та метроритмічні
особливості;


сформованість творчих навичок: доскладання другого голосу, складання

акомпанементу, імпровізації та композиції, складання власних інтервальних та
акордових побудов, ритмічних диктантів, прикладів групування, написання
періодів з використанням вивчених ладів, інтервалів, акордів, форм, жанрів,
стилів, типів фактури; сформовані вміння розрізняти стилістичні особливості
заданого твору, порівнювати гармонічну мову різних композиторів та
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розрізняти типи фактури у музичних творах;
С «Добре» (3,75...4,24) - достатній рівень виконання навчальної програми:


володіння

теоретичним

матеріалом:

основними

положеннями,

термінологією, бездоганне знання правил;


належний рівень сформованості умінь запису практичних завдань,

належний темп будування вгору та вниз, у тональності та від звуку ладів,
інтервальних

та

акордових

побудов

у

три-чотириголосному

викладі,

гармонічних модуляцій, різного типу секвенцій;


сформованість умінь аналізувати нотний текст: ладову основу, інтервалі

ку, акордику, форму, масштабно-тематичну структуру, каденції, тональний
план, ладові, інтервально-гармонічні, ладоінтонаційні та метроритмічні
особливості; наявність помилок;


сформованість творчих навичок: доскладання другого голосу, складання

акомпанементу, елементів імпровізації та композиції, складання власних
інтервальних

та

акордових

побудов,

ритмічних

диктантів,

прикладів

групування, написання періодів з використанням вивчених ладів, інтервалів,
акордів, форм, жанрів, стилів, типів фактури; сформовані вміння розрізняти
стилістичні особливості заданого твору, порівнювати гармонічну мову різних
композиторів та розрізняти типи фактури у музичних творах; трапляються
помилки;
Д «Задовільно»(3,25...3,74) - посередній рівень виконання навчальної
програми:


посередній рівень володіння теоретичним матеріалом: основними

положеннями, термінологією, бездоганне знання правил;


недостатній рівень сформованості умінь запису практичних завдань,

належний темп будування вгору та вниз, у тональності та від звуку ладів,
інтервальних

та

акордових

побудов

у

три-чотириголосному

викладі,

гармонічних модуляцій, різного типу секвенцій;


не сформовані уміння аналізувати нотний текст: ладову основу, інтервалі

ку, акордику, форму, масштабно-тематичну структуру, каденції, тональний
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план, ладові, інтервально-гармонічні, ладоінтонаційні та метроритмічні
особливості; наявність грубих помилок;


сформованість творчих навичок недостатня: доскладання другого голосу,

складання акомпанементу, елементів імпровізації та композиції, складання
власних інтервальних та акордових побудов, ритмічних диктантів, прикладів
групування, написання періодів з використанням вивчених ладів, інтервалів,
акордів, форм, жанрів, стилів, типів фактури; не сформовані уміння розрізняти
стилістичні особливості заданого твору, порівнювати гармонічну мову різних
композиторів та розрізняти типи фактури у музичних творах;
E«Задовільно»(3,0...3,24) – посередній рівень виконання навчальної програми:


посередній рівень володіння теоретичним матеріалом: основними

положеннями, термінологією, бездоганне знання правил;


недостатній рівень сформованості умінь запису практичних завдань,

належний темп будування вгору та вниз, у тональності та від звуку ладів,
інтервальних

та

акордових

побудов

у

три-чотириголосному

викладі,

гармонічних модуляцій, різного типу секвенцій; трапляються грубі помилки;


сформованість умінь аналізувати нотний текст недостатня: ладову

основу,

інтерваліку,

акордику,

форму,

масштабно-тематичну

структуру,

каденції, тональний план, ладові, інтервально-гармонічні, ладоінтонаційні та
метроритмічні особливості; трапляються грубі помилки;


не сформовані творчі навички: доскладання другого голосу, складання

акомпанементу, елементів імпровізації та композиції, складання власних
інтервальних

та

акордових

побудов,

ритмічних

диктантів,

прикладів

групування, написання періодів з використанням вивчених ладів, інтервалів,
акордів, форм, жанрів, стилів, типів фактури; не сформовані уміння розрізняти
стилістичні особливості заданого твору, порівнювати гармонічну мову різних
композиторів та розрізняти типи фактури у музичних творах;
FX

«Незадовільно» (2,5...2,99) – низький рівень виконання навчальної

програми:


поверховий рівень володіння теоретичним матеріалом: основними
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положеннями, термінологією, бездоганне знання правил;


незадовільний рівень сформованості умінь запису практичних завдань,

повільний темп будування вгору та вниз, у тональності та від звуку ладів,
інтервальних

та

акордових

побудов

у

три-чотириголосному

гармонічних модуляцій, різного типу секвенцій;

викладі,

аналітичного мислення;

студент допускає грубі помилки;


не сформовані уміння аналізувати нотний текст: ладову основу, інтервалі

ку, акордику, форму, масштабно-тематичну структуру, каденції, тональний
план, ладові, інтервально-гармонічні, ладоінтонаційні та метроритмічні
особливості; наявність грубих помилок;


не сформовані творчі навички: доскладання другого голосу, складання

акомпанементу, елементів імпровізації та композиції, складання власних
інтервальних

та

акордових

побудов,

ритмічних

диктантів,

прикладів

групування, написання періодів з використанням вивчених ладів, інтервалів,
акордів, форм, жанрів, стилів, типів фактури; не сформовані вміння розрізняти
стилістичні особливості заданого твору, порівнювати гармонічну мову різних
композиторів та розрізняти типи фактури у музичних творах;
F «Незадовільно» (2,0...2,49) – низький рівень виконання навчальної програми:


незадовільний рівень володіння теоретичним матеріалом: основними

положеннями, термінологією, бездоганне знання правил;


незадовільний рівень сформованості умінь запису практичних завдань,

неналежний темп будування вгору та вниз, у тональності та від звуку ладів,
інтервальних

та

акордових

побудов

у

три-чотириголосному

викладі,

гармонічних модуляцій, різного типу секвенцій;


не сформовані уміння аналізувати нотний текст: ладову основу, інтервалі

ку, акордику, форму, масштабно-тематичну структуру, каденції, тональний
план, ладові, інтервально-гармонічні, ладоінтонаційні та метроритмічні
особливості;


не розвинені творчі навички: доскладання другого голосу, складання

акомпанементу, елементів імпровізації та композиції, складання власних
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інтервальних

та

акордових

побудов,

ритмічних

диктантів,

прикладів

групування, написання періодів з використанням вивчених ладів, інтервалів,
акордів, форм, жанрів, стилів, типів фактури; не сформовані уміння розрізняти
стилістичні особливості заданого твору, порівнювати гармонічну мову різних
композиторів та розрізняти типи фактури у музичних творах;

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ
ДО ВИКЛАДАННЯ КУРСУ "ТЕОРІЯ МУЗИКИ"
Курс "Теорія музики" має широке музично-виховне значення і є одним із
найбільш

важливих

в

системі

музично-теоретичних

дисциплін,

що

вивчаються на музично-педагогічному факультеті (гармонія, аналіз музичних
форм, поліфонія).
Загальна мета курсу - виховання професійного музичного слуху –
досягнення завдяки розв’язання ряду конкретних завдань: розвиток музичної
пам’яті, збагачення

її новими інтонаціями, виховання музичного смаку,

відпрацювання активного і чутливого внутрішнього слуху. Ці завдання
розв’язуються також і іншими музичними дисциплінами (теоретичними і
спеціальними). Проте саме для курсу Теорія музики має більш безпосереднє
значення і відіграють ведучу роль.
Розв’язання загальних завдань теорії музики здійснюється завдяки
формуванню конкретних знань, умінь та навичок: знання теоретичного
матеріалу, уміння швидко побудувати у тональності та від заданого звуку,
уміння здійснити аналіз заданого твору, з використанням вивчених понять,
явищ, правил. Набуваючи конкретні навички, досягаючи вільного і чіткого
слухання і відтворення, студенти засвоюють елементи ладу і ритму,
інтервали, акорди, гармонічні засоби, осягають закони розвитку мелодії і
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гармонії відокремлено і у взаємозв’язку, проникають в суть поліфонічного
багатоголосся. Разом із набуттям і засвоєнням елементів музичної мови
виховується відчуття форми як результату взаємодії всіх засобів музичної
виразності. Поступово приходить і усвідомлення через слух стилістичних
особливостей музики, характерних для певної епохи і індивідуальності
композитора.
Теорія музики – подає відомості про елементи та деякі виражальні
особливості музичного мистецтва. У курсі теорії музики розглядаються різні
способи музичного запису, вивчаються музичний звук та його основні
властивості (висота, тривалість, гучність, тембр), метр, ритм, лади, інтервали,
акорди. Під час вивчення слід пам’ятати, що всі елементи музичної мови
складають музичний твір лише у певній сукупності і діють у процесі
розгортання музики. З цього походить перспективне завдання курсу теорії
музики: навчити студента свідомо засвоювати музичний текст, щоб врешті
вірно розкривати зміст музичного твору. Як і інші музично-теоретичні
дисципліни, курс теорії музики сприяє підвищенню загального музичного та
культурного рівня студентів.
Теорія

музики, базова навчальна дисципліна, яка розгортається

багатопланово: одночасно із вихованням різноманітних слухових навичок
розв’язуються і інші завдання.
Основу музичного матеріалу для роботи складають народна музична
творчість, українська, російська, зарубіжна класика, музика вітчизняних і
зарубіжних сучасних композиторів. Для наближення курсу до спеціальності
студентів частина музичних прикладів запозичена із творів дитячого і
шкільного репертуарів.
Успішна робота із теорії музики здійснюється у тісному зв’язку з іншими
музичними дисциплінами, в першу чергу, з дисциплінами музичнотеоретичного циклу.
При вивченні курсу теорії музики основними видами роботи є: вивчення
теоретичного матеріалу, практичні завдання: ритмічні вправи, будування
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ладів, інтервалів, акордів у тональності та від звуку з правильним
розв’язанням, творчі завдання та самостійна робота. Пропонуємо методичні
рекомендації щодо оволодіння основними видами роботи.
ОСНОВНІ МЕТОДИЧНІ ПРИНЦИПИ
Методика викладання курсу "Теорії музики" повинна будуватися на
наступних основних положеннях:
1. Викладання теорії музики повинно бути протягом всього навчання пов’язано
з безпосереднім сприйняттям музики. Тільки на основі слухового сприйняття
студента, безпосереднього співпереживання їм музичного явища можливе
виховання його художнього смаку, правильне естетичне виховання. Це
дозволить зберегти у студента інтерес до дисципліни та уникне можливість
формального відношення до вивчення теорії музики. Кожний розділ, кожну
тему слід розпочинати з демонстрації вивчаємого явища. Заучування
студентами визначення, формулювання правил, продиктованих викладачем у
вигляді абстракцій, без слухового усвідомлення музичного змісту вивчаємого
явища, є не сприятливим для студентів.
2. Музичні приклади, застосовані для ілюстрації окремих положень курсу,
повинно черпнути зі скарбниці народного мистецтва, багатої спадщини
класичної

музики

композиторів.

та

Сучасна

різнобарвного
музика

доробку

повинна

сучасних

зайняти

українських

достойне

місце

в

інтонаційному матеріалі курсу: спочатку у слуханні, виявлення розміру, метроритму, інтерваліки, структурних особливостей; пізніше – в інтонуванні на
заняттях сольфеджіо.
3. Викладання теорії музики повинно відбуватися у тісній методологічній та
методичній єдності з викладанням сольфеджіо. У курсі теорії музики повинні
застосовуватися навички, які набуваються у курсі сольфеджіо. З іншої сторони,
викладання сольфеджіо неможливо при відсутності базових знань, які надає
курс теорії. Таким чином відбувається координація методичних прийомів.
Координацію не потрібно розуміти, як пряме ототожнення або злиття двох
66

дисциплін: завдання, зміст і побудова теорії музики як дисципліни теоретичної,
і сольфеджіо як практичного курсу виховання слуху – різні, тому необхідно
забезпечити повну самостійність кожної з названих дисциплін.
4. Викладання теорії музики повинно бути пов’язано зі основними музичним
інструментом. Саме цим підкреслюється практичне значення теорії та
пожвавлює процес викладання. Методичний контакт між класом основного
музичного інструменту та класом теорії музики повинен забезпечувати
досягнення єдності та злагодженості у керівництві музичного розвитку
студентів музично-педагогічних та мистецьких факультетів вищих учбових
закладів.
5. Курс теорії музики слід будувати на основі ретельно проаналізованої
системи логічно послідовного викладення. Теми, пов’язані за змістом бажано
об’єднати в одні тематичні блоки. До кожної теми повинні додаватися
запитання для перевірки та самоконтролю, практичні завдання, тести.

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ
ЩОДО ВИВЧЕННЯ ЗАСОБІВ МУЗИЧНОЇ ВИРАЗНОСТІ
Ведуче значення засобів музичної виразності для музичної творчості
диктує необхідність розгляду у курсі теорія музики елементарних питань
засобів виразності та їх виражальної функції: мелодики, метро-ритму, ладу,
інтерваліки, акордики, фактури, форми, жанру, стилю тощо. При вивченні
ізольованих елементів музики бажано показати їх у взаємодії між собою:
ладу та інтервалів, інтервалів і ритму. Гармонічний аналіз у курсі теорії
музики повинен ставити своїм завданням виховання у студентів уміння
пояснювати та характеризувати музичний твір з використанням основних
засобів музичної виразності: загальний виразний характер мелодії та його
зв’язок з текстом, встановити особливості ладу, ритму і характер їх взаємодії,
а також фактуру, форму, жанр, стиль тощо.
Примітка: Важливим у гармонічному аналізі є закріплення у пам’яті і
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програвання на фортепіано прикладів з музичної літератури на різні
гармонічні засоби, що принесе користь кожному студенту – майбутньому
вчителю музики у роботі з учнями в загальноосвітній школі. Приклади з
гармонічного аналізу можуть бути фрагментами з творів російської,
зарубіжної, української і сучасної музичної класики, твори з програми
основного інструменту, диригування, вокалу, хорового класу, а також народні,
естрадні пісні і пісні шкільного репертуару.
ОРІЄНТОВНА СХЕМА АНАЛІЗУ МЕЛОДІЇ
 Визначити характер музики.
 Визначити жанрові особливості прикладу: пісня, марш тощо.
 Визначити структуру мелодії: скільки речень, фраз, які вони (за
величиною, за структурою), скласти початкову схему 2+2, 1+1+2.
 Визначити темп, розмір, лад.
 Охарактеризувати лінію мелодичного руху.
 Виділити окремі характерні інтонації, звороти чи ритмічні фігури.
 Визначити тональність (за допомогою фортепіано чи камертону),
визначити відхилення, модуляції, наявність хроматизмів, альтерацій.
ОРІЄНТОВНИЙ ПЛАН АНАЛІЗУ
СТРУКТУРНОЇ ОСНОВИ МЕЛОДІЇ

1. Тип і жанрова природа мелодії (вокальна, інструментальна, пісенна,
танцювальна, маршова, декламаційна, речитативна, моторна чи поєднання
кількох жанрових ознак). Первинна характеристика образу.
2. Ладогармонічні особливості:
а) визначити ладотональність;
6) виділити напружені інтервали та інтонаційні звороти;
в)узагальнити співвідношення ладової стійкості та нестійкості (переважання
стійкості, переважання нестійкості, їх гармонічна рівновага) ;
г) виокремити і охарактеризувати «лінію прихованого ладу» (ЛПЛ);
д) визначити зв'язок ладової виразності з характером образу.
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З. Мелодичний рисунок:
а) визначити його тип (кульмінаційний, безкульмінаційний, проміжний);
6) схарактеризувати види мелодичного руху;
в) визначити співвідношення плавного руху і стрибків (що переважає?); де
виявляється закон заповнення стрибка (зазначити такти);
г) визначити мелодичну вершину (джерело, «горизонт», кульмінація) і
схарактеризувати її місцеположення.
4. Метроритмічні особливості:
а) загальна характеристика ритмічного руху (рівномірний, різноманітний,
активний, спокійний, періодичний, неперіодичний);
б) звернути увагу на узгодженість ритму і метра; чи є випадки порушення?
в) виписати характерні ритмічні рисунки із зазначенням їхньої жанрової
природи.
5. Аналіз кульмінації. Звернути увагу на:
а) співвідношення кульмінації з точкою золотого перетину;
б) спосіб досягнення кульмінації;
в) взаємодію різних засобів виразності у момент кульмінації (ладових
ступенів, ритмічного і мелодичного руху, гармонії, теситури, регістру, динаміки,
артикуляції та ін.).
6. Принципи мелодичного розвитку. Знайти:
а) повторюваність (буквальну, варіаційну, секвенційну);
б) контраст мотивів і фраз;
в) синтез повторюваності й оновлення; г) симетрію.
7. Структура мелодії:
Виписати схему ті масштабно-синтаксичної побудови.
8. Загальні висновки.
Характеристика музичного образу мелодії та роль основних засобів виразності у
його створенні.
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МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО ВИВЧЕННЯ РОЗДІЛУ
"МУЗИЧНА МОРФОЛОГІЯ" (ЛАД)
Усвідомлення ладу та формування ладового почуття – головне практичне
завдання музичного виховання, тому що почуття ладу є головним компонентом
музичного слуху і критерієм музикальності. Всі форми роботи зі студентами
мають бути проникнути ідеєю о виховання, а всі часткові задачі –
підпорядковані цій меті.
Студенти повинні дотримуватися принципу послідовності й ґрунтовності
в освоєнні ладових закономірностей музичного мислення. Студент повинен
усвідомити конкретну систему ладового виховання,

оволодіти та широко

впроваджувати у практичні діяльність елементи найрізноманітніших методів
ладового

виховання

слуху

(стовбицю,

мелопласт,

релятивну

систему,

сольмізацію, ручні знаки), ефективність яких доведена.
Основним завданням по темі "Лад" є визначення та усвідомлення
студентами основної тональності твору. Першим орієнтиром для визначення
основної тональності є ключові знаки, знання яких для студентів обов’язково.
Студенти повинні вміти визначати мажорність чи мінорність головної
тональності не формально, орієнтуючись на кінець твору (по останньому звуку,
або акорду), а отримати навички орієнтування у тональності по нотному запису
в цілому, навчитися швидко охоплювати фактуру твору, а також тональність на
початку твору (періоду). На початковому етапі бажано користуватися
романсовою літературою, так як у романсах головна тональність з’являється на
початку твору.
У темі "Лад. Тональність" головним завданням є засвоєння студентами
стійких і нестійких ступенів, головних і

побічних, усвідомлення ладового

тяжіння, набуття навичок швидкого та грамотного будування ладів, інтервалів,
акордів у заданій тональності, з використанням вивчених правил. Значення
головної тональності для образного змісту музики та для виконавства може
слугувати основою для центрального завдання по цій темі.
Потрібно активізувати аналітичну слухову увагу студентів, частіше на
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лабораторних заняттях

потрібно визначати ладовий нахил прослуханих

музичних творів, його виражальну роль. Не потрібно замикатися в рамках
класичної ладової системи.

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО ВИВЧЕННЯ
РОЗДІЛУ "МУЗИЧНА МОРФОЛОГІЯ" (РИТМ)
У реальній навчальній практиці теоретична і практична сторони
ритмічного виховання мають бути нерозривними. Розвиток ритмічного почуття
має спиратися на чіткі теоретичні уявлення про часову організацію музичного
процесу, бути усвідомленим, а не підсвідомим, стихійними прагненням.
Теоретичні уявлення слід підкріплювати зрозумілими слуховими образами,
конкретними психофізіологічними відчуттями.
Обов’язковою умовою успіху в роботі над розвитком почуття ритму є
врахування його психофізіологічних передумов. Вони полягають у м’язових,
рухових реакціях у відповідь на ритмічне подразнення, в активно-дієвому
характері ритмічного переживання. Через це у педагогічному процесі слід
застосовувати моторику різноманітного характеру: жести, оплески, удари, ходу
та ін. Відчуття ритму має бути м’язовим, емоційним, а не абстрактноумоглядним, "арифметичним".
На

заняттях

з

теорії

музики

студенти

потрібні

опановувати

найрізноманітніші прийоми і методи роботи над ритмом. Це – склади-символи
в сольмізації, ритмічні канони, ритмічний акомпанемент, ритмічні диктанти,
ритмічні трансформації, ритмічні імпровізації, вправи "із доданим ритмом",
твір на основі заданого ритму, складо-ритмізація і багато іншого.
Сучасна педагогіка ще не систематизувала спеціальні прийоми, що
виховують почуття ритму, тому педагог мусить створити власну систему
завдань, що поступово ускладнюються, співвіднісши її з завданнями ладового
виховання, корегуючи свою позицію за перебігом роботи.
Корисно на заняттях з теорії музики практикувати переключення уваги
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студентів із домінуючої пульсації на більш крупний або більш дрібний її план,
тобто сприймати і відтворювати багатоплановий метр. В одночасному
виконанні всіх планів із залученням тембрових контрастів і основного
ритмічного рисунка можна створити цілу "симфонію ритмів", що обновляється
в імпровізаціях.
Важливим при вивченні теми "Ритм" є тактування або диригування. Слід
освоїти схеми диригентських жестів та способів диригування, застосувати на
практиці, а також правила групування у різних розмірах та зупинити увагу на
винятках групування.
МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО ВИВЧЕННЯ РОЗДІЛУ
"МУЗИЧНА ФОНЕТИКА" (ІНТЕРВАЛ. АКОРД)
Слухове осмислення має передувати теоретичним відомостям про
інтервали й акорди, що подаються студентам. Важливо дати відчути гармонічні
елементи як інтонацію, частку живого одухотвореного звучання. Дуже важливо
уникати при вивченні цих тем сухих абстрактних визначень.
Осягнення інтонаційно-смислової якості інтервалу слід починати з його
типового, найуживанішого ладового положення. Також слід використовувати
колористичні й образні асоціації в характеристиці фонізму і колористичних
особливостей інтервалів і акордів, гармонічних функцій. У цій галузі цікавим є
педагогічний досвід використання образних асоціацій. За аналогією з
асоціативним методом засвоєння інтервалів варто підібрати приклади, що
можуть слугувати еталоном гармонічних інтонацій. Наприклад: малий
мінорний септакорд – початок п’єси К. Дебюссі "Дівчина з волоссям кольору
льону", мінорний тризвук – початок "Патетичної сонати" Л. Бетховена;
домінантовий нонакорд – кульмінація "Осінньої пісні" П. Чайковського.
МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО ВИКОНАННЯ ПИСЬМОВИХ
ЗАВДАНЬ З РОЗДІЛУ "НОТНЕ ПИСЬМО"
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Студент повинен тривало закріплювати знання тем з розділу "Нотне
письмо": ключі, партитура, знаки скорочення та спрощення нотного письма.
Бажано їх закріплювати за допомогою письмових вправ, які студенти можуть
робити одночасно з вивченням наступної теми. Потрібно зупинити увагу на
темі "Історія розвитку нотації" та "Нове у нотації" і зробити детальний аналіз.
Практичні завдання з тем розділу "Нотне письмо" можуть бути виконані
таким чином. Задається мелодія в альтовому ключі. Потрібно транспонувати її
на секунду вниз або вгору. Окрім таких вправ, можливі і інші завдання по цій
темі: від назви взаімовідображених звуків на різних лініях нотного стана до
переписування мелодій із даного ключа в інший при октавному транспонуванні
та інші. Завдання з названих тем можна виконувати з орієнтовних підручників,
наприклад:
Смаглій Г.А., Маловик Л.В. Основи теорії музики.
Калашник М. Уроки елементарної теорії музики.
Побережна Г.І., Щириця Т. В. Загальна теорія музики.
Виноградов Г., Красовская Е. Занимательная теория музыки.
Хвостенко В. Сборник задач и упражнений по элементарной теории музики.

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО ПІДБОРУ АКОМПАНЕМЕНТУ
ДО УКРАЇНСЬКИХ ПІСЕНЬ
 при підборі акомпанементу до українських народних пісень або пісень
шкільного репертуару необхідно використовувати ті гармонічні функції,
які на даному етапі вивчаєте на лабораторних заняттях;
 намагатися використовувати різні види фактур, і вибирати саме ту, яка б
найбільш відповідала змісту та характеру пісні;
 грамотно означити та підписати гармонічні функції, слідкуючи за
правильністю

голосоведіння:

можливо

починати

гармонізацію

з

двоголосся, тобто з дуету (бас-мелодія), де легко простежити за
лінеарним рухом крайніх голосів, та за правильним голосеведіенням;
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слідкувати, щоб на сильні долі такту припадали тільки консонуючі
інтервали. Потім заповнити середні голоси (альт, тенор) з виконанням
основних правил чотириголосся і подвоєння в акордах;
 мелодична

лінія

обраної

пісні

повинна

бути

по

можливості

різноманітною і виразною;
 після підбору акомпанементу до пісні вміти вільно виконати її на
фортепіано, заспівати індивідуально або групою, розділившись по
голосам із супроводом і без нього.
МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ
ЩОДО ВИБОРУ ФАКТУРИ ПРИ СКЛАДАННІ АКОМПАНЕМЕНТУ
У розвитку музичного сприйняття і в розумінні музичної виразовості
фактура посідає значне місце. Це перша цілісна музична система, звернена
безпосередньо до органів чуття людини. Здатність фактури викликати ясні
просторово-предметні відчуття, асоціативні уявлення має бути використана
для поступового опанування семантики музичної мови. Тому під час добору
музичних творів для класних занять слід звертати пильну увагу на художні
якості їх фактури.
Слово "фактура" в перекладі з латинської означає "обробка", а в
переносному значенні – упорядкування, будова музичної тканини. Фактура
визначається характером, змістом і жанром твору. Так, гармонічний супровід
вальсу припускає виділення на сильній долі одного звука в басу, а на двох
слабких – легке "повітряне" інтонування акордів. У колисковій акомпанемент
базується на розкладених (взятих по черзі) тонах співзвуч, які утворюють
похитуючий фон тощо. Характер музики, викладений в тій чи іншій фактурі,
багато в чому залежить від темпу. Наприклад, подані нижче зразки фактури в
швидкому темпі звучать поривчасто, схвильовано, а в повільному – спокійно,
лагідно, помірковано. У класичній музиці часто використовуються так звані
"альбертієві баси".
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Важливим аспектом для музиканта-педагога є розвиток фактурного
слуху. Фактурний слух - уміння усвідомити і сприйняти властивості музичної
тканини, особливості музичного викладу – є

важливим компонентом

музичного слуху. Про нього потрібно дбати нарівні з розвитком ладового,
мелодичного, гармонічного, ритмічного слуху. Систематична методична
робота у цьому напрямку, що спирається на спеціально дібраний музичний
матеріал, - необхідна ланка у справі комплексної музичної освіти і вихованні
студентів. Під час розвитку фактурного слуху слід активно залучати їхній
власний

життєвий

досвід;

просторові

уявлення,

взаємовідносини

з

матеріально-предметним світом, досвід зорово-дотикових відчуттів і зв'язок
їх зі слуховими. Викладач має довіряти яскравій сенсорній сприйнятливості
студента (учня), свіжості, безпосередності, активності уяви і слухових
реакцій і, використовуючи свій професіоналізм, спрямовувати їх. Неоціненну
допомогу в цьому, вважють Г. Побережна і Т. Щериця, надасть програмна й
театральна музика, з притаманною їй яскравою барвистістю і "зримістю"
образів (збірники фортепіанних п'єс для дітей П. Чайковського, В. Косенка, Г.
Свиридова та інших композиторів, популярні уривки з опер і балетів, музика
до кінофільмів і театральних вистав). Ознайомлення з такими творами має
відбуватися у найрізноманітніших формах: у вигляді музичної "загадки"
(відгадати і придумати назву), порівняння близьких образів (наприклад,
"Дощик" В. Косенка і "Дощ і веселка" С. Прокоф'єва), передачі своїх вражень
через розповідь, рух, малюнок, спільне обговорення і т. д.
Сенсорно-фонічний пласт, до якого належить фактура, є першим
ступенем організації і сприйняття музичного твору. Безпосередня реакція на
фонічні якості фактури - гучність, регістр, ритм, тембр, звуковисотну лінію,
кількість голосів і їх розміщення у звуковому просторі - вихідна точка у
розвитку фактурного слуху. При цьому з перших же занять слід прагнути до
того, щоб окремо сприймані сторони звучання об'єднувались у свідомості
студентів в цілісний художній образ, щоб зображальні і характеристичні
можливості фактури слугували фундаментом живого, творчого опанування
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музичної виразовості.
Важливе значення у розвитку фактурного слуху має цілеспрямована
робота викладача і студнетів щодо освоєння трьох фактурних координат:
 глибинної - через співвідношення рельєфу і фону (мелодії і гармонічного акомпанементу, мелодії і підголосків, мелодії і контрапункту);
 вертикальної - через уміння визначити кількість голосів і розділити їх
спочатку на верхній і нижній, а потім і середній голоси;
 горизонтальної - через виділення повторюваних фактурних рисунків.
Тут особливо потрібна послідовність і систематичність у роботі, а під час
добору матеріалу - дотримання двох принципів: його різноманіття і
відповідність дидактичному правилу "від простого до складного". Сприйняття
рельєфо-фонових відношень краще розпочинати на основі нескладних видів
гомофонно-гармонічної фактури: акордове викладення - один план, мелодія з
акордовим супроводом - два плани, бас - акорд - мелодія - три плани. Водночас
слід ознайомлювати студентів з:
1.

вертикальними (мелодія - верхній голос, бас - нижній, акорд - середні

голоси);
2.

горизонтальним (виокремлення повторюваної формули) вимірами.
Після засвоєння студентами елементарних навичок викладачь має поступово

розширювати коло доступних їм фактурних прийомів, зокрема, ознайомлення з
фігураційною

фактурою,

народним

багатоголоссям

(гармонічним

і

підголосковим), поліфонією (канонами, контрастним та імітаційним дво-,
триголоссям).
Студенти,

обізнані

багатоголоссям,
поліфонічним

з

"чистим"

ознайомлюються
складом,

у

якому

гомофонним

також

зі

і

поліфонічним

змішаним

ускладнюються

гомофонно-

рельєфо-фонові

відношення голосів. До мелодії й акомпанементу долучаються, наприклад,
виражальний контрапункт (М.

Глинка, "Сумнів", партія скрипки),

підголоски й імітації (П. Чайковський, "Баркарола", "Березень", "Пісня
жайворонка"; Р. Шуман, "Warum?") або замість однієї мелодії виникає
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ансамбль солюючих голосів (Ф. Шопен, Етюд № 19).
Сприйняття фонічної і функціональної виражальності фактури має бути
обов'язково доповнене відчуттям її жанрової характеристичності. Починати
ознайомлення з музичними жанрами слід після опанування конкретних
фактурно-ритмічних формул маршової, танцювальної і сучасної естрадної
музики. Потім варто поступово розширювати коло використовуваних жанрів,
переходити від побутових до концертних (ноктюрн, хорал, скерцо, токата,
прелюдія), звертаючи постійну увагу на взаємозв'язок жанру і фактури.
Засвоюючи фактурно-жанрові особливості, слід використовувати різні
сучасні аранжування популярних естрадних чи українських народних пісень, а
також високохудожні перекладення класичних творів (М. Мусоргський – М.
Равель, "Картинки з виставки"; П. Чайковський, "Taнок маленьких лебедів"; К.
Сен-Санс, "Лебідь" та ін.). Для активізації уваги студентів і розвитку їхнього
художнього смаку можна зіграти акомпанемент до вивченої напередодні мелодії
у різних видах фактури, запропонувавши дітям самим вибрати найбільш
придатний. Ефективний також і метод жанрового трансформування уже
знайомої дітям музики, який може бути використаний в ігрових формах
навчання.
Зручним музичним матеріалом для вслухування у фактуру і розуміння ії
виразовості є варіаційна форма. Перевагу слід надавати варіаціям на відомі
народні пісні (Л. Ревуцького, Ю. Щуровського, І. Шамо та ін.) і тим, у яких
використовуються яскраві фактурні й жанрові контрасти (М. Глинка, Варіації на
тему пісні "Среди долины ровныя"; Ф. Шопен, Блискучі варіації; П.
Чайковський, Тема з варіаціями ор. 19). Під час художньо-педагогічного аналізу
таких творів бажано розкривати зв'язок між змінами музичного образу і тими чи
іншими прийомами варіювання (фігураційними, поліфонічними, жанровими і т.
ін.).
Методично виважена, цілеспрямована і спільна робота викладача і студентів з
розвитку фактурного слуху стане сприятливим ґрунтом для сприйняття ними
більш складних, специфічних закономірностей музики - гармонії, поліфонії,

77

мелодії, композиції. Безпосереднє, відчуття виразовості звукової тканини необхідний щабель в осягненні художнього образу твору.

Орієнтовні практичні завдання за таким планом
І. Аналіз музичної фактури:
1. Координати фактури.
2. Визначити склад і компоненти фактури.
3. Визначити виражальну й формотворчу роль фактури.
П. Гра на фортепіано
1. Жанрове і фігураційне варіювання акордових схем відповідно до
орієнтовних зразків:
а) у жанрі вальсу (а), маршу (б), ноктюрна (в), серенади (г);
б) використання прийомів гармонічної фігурації (в, д, е, є).
Пропоновані завдання можуть бути прийняті за основу зразків під час вивчення фактури. Ними можна скористатися і в окремих курсах гармонії, аналізу
музичних творів.

2.

Виконання

акомпанементу

до

пісенної

мелодії

з

використанням
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відпрацьованих фактурних прийомів.
3.

Жанрове трансформування музичного тексту:
 переробити заданий фрагмент на вальс, польку, гімн;
 переробити на ноктюрн, марш, колискову;
 переробити на гoпак, менует, мазурку і т. ін.

ІІІ. Письмові завдання:
Розшифрувати акордову схему фігураційної фактури:
 За певною акордовою схемою, взятою з конкретного музичного твору,
знайти оригінал або створиш свої фігураційні варіанти.
 Створити до певної фігураційної фактури мелодію (зразок: Бах - Гуно,
"Аvе Магіа.).
 Створити на одну й ту саму акордову схему фортепіанні мініатюри (етюд,
ноктюрн, марш, вальс), відобразивши фактурні особливості жанру.
 Створити варіації на визначену тему, використовуючи різноманітні
прийоми фігурації і жанрового трансформування теми.

ВИДИ ФАКТУР
Гармонічний склад:

Поліфонічний склад:
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Гармонічна фігурація:

Ритмічна фігурація:

Прохідні неакордові звуки:

Допоміжні неакордові звуки:

Обспівування акордових тонів:
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Затримання:

Тонічний та домінантовий органний пункт:

Фактура вальсу:

Фактура колискової:
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Фактура польки:

Фактура маршу:

Фактура мазурки:

"Альбертієві баси":

Акомпанемент переміщується в інші голоси. Контраст регістрів мелодії та її
супроводу по-новому забарвлює музичну тканину твору:
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МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ
ЩОДО РОБОТИ НАД ТВОРЧИМИ ЗАВДАННЯМИ
Дана форма роботи сприяє розвитку аналітичного мислення, художнього
смаку, активізує ладоінтонаційний і гармонічний слух, почуття метро-ритму та
форми, поглиблюють та зміцнюють теоретичні знання, імпровізаційні навички,
розвивають здатність сприймати самостійні рішення, формують особистісні
якості (увагу, спостережливість, емоційність, культуру сприйняття).
До основних видів діяльності відносяться:


доскладання музичного періоду, фрази (питання-відповідь);



імпровізація мелодії на заданий ритмічний рисунок;



складання власного ритмічного рисунку;



складання власних прикладів на групування тривалостей у вивчених

розмірах (простих, складних, мішаних);


ритмічна імпровізація акомпанементу до пісні або мелодії;



складання власних інтервальних і акордових ланцюжків;



імпровізація підголосків до заданої або власної теми (народної);



складання власних мелодій у різних жанрах та стилях;



складання варіацій на задану або власну тему;



складання другого голосу до української народної пісні;



створення

власного

акомпанементу

з

використанням

вивчених

гармонічних функцій;
Викладачу

не

слід

весь

час

давати

готові

відповіді,

визначення,

формулювання, оскільки це сприяє виробленню інтелектуальної стриманості,
розумових лінощів студентів (вони чекають, що скаже викладач, потім бездумномеханічно повторюють почуте) та є прямою дорогою до конформізму як
свідомого сприйняття індивідом поглядів, цінностей та норм поведінки під
тиском зовнішніх умов та обставин. Набагато корисніше, щоб студенти самі
шукали шляхи вирішення тих чи інших проблем, мислили, помилялися,
сумнівалися, але врешті-решт знаходили істину, тобто робили відкриття.
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Слід вказати на важливість співвідношення аудиторних і домашніх завдань в
інтегрованій музично-теоретичній підготовці. Значний обсяг матеріалу і
складність оволодіння стильовими нормами не дозволяє засвоїти знання лише на
заняттях. Основна роль відводиться домашній самостійній роботі, у процесі якої
здійснюється накопичення, засвоєння знань та практичне опанування нормами.
Аудиторні заняття виконують лише дослідницьку функцію. Подібно до того, як
не можна оволодіти грою на будь-якому музичному інструменті лише
займаючись 2 години на тиждень у відведений навчальними планами для цього
час, неможливо сформувати вміння орієнтуватися у різних процесах музики
лише під час аудиторних занять. Необхідно будувати інтегроване музичнотеоретичне навчання таким чином, щоб у студентів з’являвся стимул до
самостійної роботи. Процес поглиблення та збагачення слухового досвіду
потрібно перевіряти у творчих завданнях, які вимагають вільного оперування
“формулами”, “фігурами”, “кліше”.
Ефективність

та

дієвість

методики

музично-теоретичної

підготовки

педагогів-музикантів забезпечується за умови орієнтації музично-теоретичного
навчання на комплексно-синтетичні засади. У давні часи музикант був і
теоретиком, і виконавцем, і композитором в одній особі. Рядовий органіст міг
виконати імпровізацію на будь-яку тему. З другої половини 19 ст. ситуація різко
змінюється. Відбувається розподіл праці: одні пишуть, другі виконують, треті
аналізують. Це негативним чином вплинуло на подальший розвиток музичноестетичного

виховання,

що

призвело

до

неспроможності

музикантів

(випускників музичних шкіл, училищ, інститутів і навіть консерваторій)
справитись із найпростішими творчими завданнями: гармонізувати мелодію,
підібрати акомпанемент, написати простий канон тощо.
Під час навчання студенти вивчають та виконують складні завдання з курсу
гармонії, поліфонії, однак на практиці не здатні зв’язати більше двох нот, ні тим
паче продовжити, розвинути музичну думку. Проблема в тому, що їх не вчать
„говорити” музичною мовою. Створюється парадоксальна ситуація: „говорити”
не вміють, але читають і пишуть, навіть аналізують. До того ж порушується
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закон природної послідовності в процесі психічного розвитку. З цього слідує, що
будувати навчання і, зокрема, музично-теоретичне, необхідно комплексносинтетично. Необхідним і обов’язковим є, по-перше, синтез теоретичного,
слухового та практичного компонентів усередині кожного виду музичної
діяльності, а по-друге, синтез теоретичного, виконавського та композиторського
видів діяльності.
Застосування диференційованого підходу до оцінювання творчих робіт
студентів

у

процесі

музично-теоретичного

навчання

зумовлюється

неоднорідністю їх довузівської освіти. Незважаючи на те, що музичнотеоретична підготовка здійснюється в процесі групових занять, опанування
студентами навчальним матеріалом і практичними творчими навичками та
вміннями повинне мати глибоко індивідуалізований характер. Крім базової
підготовки, на процес інтеграції музично-теоретичних знань студентів впливає
рівень їх творчої активності та первинних можливостей: кожному – своє. Більш
успішним студентам треба давати додаткові завдання в той час, коли слабші
оволодіватимуть лише мінімумом потрібних знань. Те саме стосується і рівня їх
творчих доробок. Не можна оцінювати результати творчої роботи з одної позиції.
Треба слідкувати за прогресом кожного студента зокрема, враховуючи його
стартові та природні здібності.
Усі перераховані принципи та нормативні вимоги до організації та
проведення

музично-теоретичної

підготовки

повинні

реалізовуватися

в

діалектичній єдності та взаємодії. Маючи характер найзагальніших вказівок,
правил, норм, вони регулюють цілісний навчальний процес.

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ
ЩОДО РОБОТИ НАД ДОМАШНІМ ЗАВДАННЯМ


Перед початком виконання домашнього завдання потрібно ґрунтовно

вивчити теоретичний матеріал до заданої теми;
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необхідно бездоганно знати правила та основні теоретичні положення й

уміти застосовувати їх на практиці;


для засвоєння заданої теми потрібно виконувати не менше 5-6 завдань;



при

виконанні

письмових

вправ

потрібно

ретельно

перевірити

правильність будування інтервалів, акордів, їх обернень, розв’язання;
гармонічні послідовності потрібно виконувати у відповідному розмірі та темпі;


під час письмових вправ необхідно ознайомитися з темою, яку ви зараз

вивчаєте, відповісти на контрольні запитання в кінці теми, контрольні тести,
виконати запропоновані письмові завдання, витримуючи всі правила;


гармонічний аналіз заданого фрагменту потрібно подати у вигляді

невеликої анотації (розповідь про епоху, композитора, характерних стильових
рис творчості, гармонічні особливості, їх значення в історичних умовах); після
цього перейти до завдань: визначити характер музики, жанрові особливості
приклада: пісня, марш тощо, структуру мелодії: скільки речень, фраз, які вони
(за величиною, за структурою), скласти початкову схему 2+2, 1+1+2, темп,
розмір, лад. А також охарактеризувати лінію мелодичного руху, виділити
окремі характерні інтонації, звороти чи ритмічні фігури. Визначити
тональність, проаналізувати відхилення, модуляції, наявність хроматизмів,
альтерацій тощо.


при підборі акомпанементу до пісень шкільного репертуару, необхідно

використовувати ті гармонічні функції, які ви на даному етапі вивчаєте
(функції із заданої теми, різні види фактур);


при написанні власних інтервальних та акордових "ланцюжків"

намагатися використовувати комбінації у стилі різних епох та композиторів;


при написанні рефератів потрібно опрацювати відповідну літературу

(фахову та музикознавчу) і оформити його за відповідними правилами (назва,
план, викладення матеріалу, використана література) і професійно захистити на
лабораторному занятті.
МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ
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ЩОДО ВИКОНАННЯ КОНТРОЛЬНИХ ТА ЕКЗАМЕН
Оформлення титульної сторінки контрольної роботи повинно бути виконано
за такими вимогами:


Контрольна робота з курсу "Теорія музики" на тему (назва теми)

студента (курс, № групи, відділ, факультет). Потім прізвище, ім’я, по батькові.
Після цього необхідно вказати варіант і розмістити теоретичне питання з
прикладами, письмові завдання, що подані у контрольному завданні.


Контрольна робота повинна бути виконана на нотному папері простим

олівцем без помарок і виправлень.


Контрольні роботи проводяться згідно тематичного плану під час

рубіжного контролю чи атестації.


Контрольна робота, написана з виправленнями, нерозбірливим почерком,

викладачем не розглядається.

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ДО САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ
Методичні рекомендації з курсу "Теорія музики"
щодо написання рефератів:
Виконання реферату – одна із складових самостійної роботи студентів з
курсу "Теорія музики". Поряд із лабораторними заняттями, написання
реферату сприяє поглибленому самостійному вивченню певної проблеми.
Якість підготовки реферату залежить передусім від глибокого й уважного
вивчення

літератури,

що

стосується

обраної

теми,

аналізу

власного

практичного досвіду. При написанні реферату важливо вміти виділити головні
положення і, відокремивши їх від другорядних, подати стрункий, логічний і
систематизований виклад матеріалу.
Структура реферату:


титульна сторінка;



план;
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розкриття теми, що передбачає вступ, основну частину, висновки;



список використаних джерел.
У вступі дати визначення теми, окреслити мету, завдання роботи. В
основній частині викласти дидактично опрацьований і систематизований
матеріал з теми. У висновках узагальнити найбільш важливі результати,
положення.
Кількість використаних джерел повинно складати 5 – 7 праць.
Оформлення реферату:
Титульна сторінка реферату містить назву вищого навчального закладу, а

також кафедри, на якій виконувалася робота, повну назву теми реферату,
прізвище, ім’я та по батькові студента із зазначенням факультету, курсу, на
якому він навчається, науковий ступінь, вчене звання, прізвище та ініціали
викладача, місто і рік.
Реферат друкують машинописним способом, за допомогою комп’ютера або
пишуть від руки на одній стороні білого паперу формату А4 через півтора
міжрядкових інтервали до тридцяти рядків на сторінці. Обсяг реферату 15 – 17
рукописних сторінок. Текст подається державною мовою.
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СТИСЛИЙ КОНСПЕКТ ОСНОВНИХ ТЕМ КУРСУ “ТЕОРІЯ МУЗИКИ”
РОЗДІЛ “МУЗИЧНА ФОНЕТИКА”
Тема № 1. Музичний звук
Звук — це фізичне явище, викликане коливанням пружного тіла. Ці
коливання утворюють звукові хвилі. Вони розповсюджуються у навколишньому
середовищі й через сприйняття людським вухом. Усвідомлюються як відчуття
звуків. Є звуки побутові — це гуркіт, стукіт, свист, дзвін. Але є й чарівні музичні
звуки. Музичні звуки мають висоту, тривалість, тембр, Висота - частота
коливань за секунду. У музиці використовуються звуки з частотою від 20 до 4000
Гц (герц). Крім висоти кожен музичний звук має свій тембр. Тембр - це
забарвлення

звуку.

Тембр

залежить

від

багатьох

причин:

конструкції

інструмента, його форми, величини, від матеріалу, з якого він виготовлений, від
способу звуковидобування, від майстерності виконавця.
Але дуже важлива для звуку форма звукової хвилі. Вона різноманітна й
складна. Основна хвиля утворює основний тон, який ми чуємо, бо звук його
найсильніший. Додаткові хвилі утворюють призвуки (обертони), які ми майже
не чуємо, бо звук їх дуже тихий. У звукової хвилі може бути різна кількість
обертонів — два, три, чотири, а може бути більше та різної сили. Все це впливає
на тембр. Обертони звучать вище основного тону. Якщо їх розташувати
послідовно за висотою, отримаємо обертоновий або натуральний звукоряд.
Побудуємо від ноти “до”.
Крім висоти та тембру музичний звук має гучність та тривалість. Гучність
та тривалість забезпечується відповідною тривалістю коливань пружного тіла. У
музичній акустиці (акустика від грец. Слуховий) дуже важливе явище резонансу.
Резонанс — це фізичне явище, яке виникає при коливаннях будь-якого
походження. При резонансі частота коливань джерела звука (вібратора)
збігається з частотою коливань пружного тіла (резонатора). Резонанс посилює
гучність, змінює тембр, збільшує тривалість звучання. Аби використати великі
можливості

резонансу конструюють

спеціальні

резонатори

—

корпуси

інструментів. Так, найважливішою акустичною частиною фортепіано є
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резонансна дека, що міститься під струнами. У смичкових інструментів —
скрипки, альта, віолончелі, басолі, резонатор весь корпус. Резонанс — важливе
явище як у музиці, так і в житті.
МУЗИЧНІ ЗВУКИ
Фізичні властивості

Психофізіологічні якості

Частота

Висота

Амплітуда

Гучність

Тривалість

Тривалість

Склад коливального руху

Тембр

Тема № 2. Музична система.
Музична

система

–

це

об’єднання

звуків

певної

висоти

та

співвідношення, що характерні для данної музичної культури. 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 повний діапазон мають лише рояль та
орган. Всі інші інструменти, в тому числі й голоси мають обмежений діапазон,
який є складовою частиною діапазону музичної системи. Весь музичний
діапазон можна поділити на три регістри: низький (звуки субконтроктави, контр
октави та великої октави); середній (мала, перша та частково друга октави);
високий (3,4,5 октави). Діапазон кожного музичного інструменту чи голосу має
свої три регістри.
Послідовне розташування звуків музичної системи за висотою називається
звукорядом. Кожний звук звукоряду називається ступенем. Основних або
діатонічних сім ступенів. Вони мають свою літерну назву (C, D, E, F, G, A, H) та
складову (До, Ре, Мі, Фа, Соль, Ля, Сі). Латинські літери почали вживатися з VI
століття, коли основний звукоряд починається не від "до", а від "ля". Складову
назву ступені звукоряду отримали від складів Ut, Re, Mi, Fa, Sol, la, які виникли
з початкових складів перших шести рядків середньовічного католицького гімну
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на честь покровителя співаків святого Іоанна. Пізніше впровадили сьомий
ступень "сі". А в XVII столітті склад Ut був замінений на "До". Звукоряд
поділявся на октави. Початком кожної октави вважається звук "До". Сучасна
звукова система має неповних дев’ять октав. Крім складів та літер для запису
звуків використовуються ноти, які пишуться на нотному стані та додаткових
лініях. Ступені, що виникли внаслідок підвищення або пониження основних
ступенів, називаються похідними або хроматичними.
Літерна назва основних та похідних ступенів:
До

C

Мажор-Dur

Виключення: As Es

Ре

D

Мінор-Moll

Мі

E

дієз- is_______________________________

Фа

F

бемоль-es____________________________

__________

Соль G______________________________________________________
Ля

A______________________________________________________

Сі

Н_______________

Сі бемоль-В___________________________

Тема № 3. Музичний стрій.
Для виготовлення та настройки музичних інструментів потрібен висотний
орієнтир. Абсолютна висота звуків музичної системи та їх інтервальне
співвідношення називається музичним строєм. Природа дала музичному
мистецтву зразок музичного строю у вигляді натурального обертонового
звукоряду. Це так званий акустичний стрій.
VI столітті до н.е. грецький математик і філософ запропонував стрій,
відомий у Європі як Піфагорійський стрій. Піфагор, щоб одержати бажаний
звукоряд, використав акустично чисту квінту - інтервал між другим і третім
обертонами натурального звукоряду. При побудові ланцюжка чистих квінт (12
квінт) Піфагор отримав систему, в якій звуки, зведені в одну октаву давали
звукоряд угору з дієзами, униз з бемолями.
Але кожен з одержаних хроматичних звуків не збігався за висотою з
сусіднім. Так, звук мі # був вищим за фа, сі # був вищим за до і т.д. на 1/9 тону.
Ця різниця отримала назву Піфагорова кома (кома від грец. відрізок 9191

найменший інтервал, що ледь розрізняється слухом). З розвитком багатоголосся
з’ясувалось, що Піфагорійський стрій не задовільняв музикантів тому, що
акорди звучали досить різко.
У середині XVI століття італійський музичний діяч та композитор епохи
Відродження Джозеф Царліно обгрунтував необхідність нового гармонічного
строю. Він запропонував настройку музичних інструментів не тільки за
акустично чистими квінтами, але й акустично великими терціями. Але й цей
стрій не задовольнив музикантів. На зміну прийшов темперований стрій, який у
межах кожної октави має 12 рівновеликих півтонів. Цей стрій зацікавив багатьох
музикантів. Темперований стрій знайшов своє втілення у двох томах “Добре
темперованого клавіру” Й.С. Баха. Але Й.С. Бах був не єдиним. Творчість
багатьох інших композиторів і виконавців визначила перемогу нового строю,
нового мислення.
Камертон.
Висотним орієнтиром сучасної музичної системи стала нота “ля” першої
октави - 440 Гц. Щоб отримати еталонну висоту при настроюванні,
користувалися камертоном. Камертон, що винайшов у 1711 році Джон Шор, має
форму металевої вилки, звук якої ніколи не змінює висоти. Камертон відтворює
звук “ля” (440 Гц.), або звук “до” першої октави. Існують також багато інших
конструкцій камертонів, але вони не надійні у передачі точної висоти.
Тема № 4. Інтервал.
Інтервал. Класифікація інтервалів. Енгармонізм інтервалів.
Інтервал - сполучення двох музичних звуків. Є прості інтервали ( в
межах октави):
1 – прима
2 – секунда,
3 – терція,
4 – кварта,
5 – квінта,
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6 – секста,
7 – септима,
8 – октава

Інтервали мають ступеневу та тонову величину:
ч.1 – 0 тона,
м.2 – 0,5 тона,
в.2 – 2 т.,
м.3 – 1,5 т.,
в.3 – 2 т.,
ч.4 – 2,5 т.,
ч.5 – 3,5 т.,
м.6 – 4 т.,
в.6 – 4,5 т.,
м.7 – 5 т.,
в.7 – 5,5 т.,
ч.8 – 6 т.
Чисті та малі інтервали можуть бути зменшеними (окрім 0 тона), чисті та
великі інтервали можуть бути збільшеними.
Складені інтервали - це інтервали більше октави:
нона (9) - секунда через октаву;
децима (10) - терція через октаву;
ундецима (11) — кварта через октаву;
дуодецима (12) - квінта через октаву,
терцдецима (13) - секста через октаву;
квартдецима (14) - септима через октаву;
квінтдецима (15) - дві октави.
Інтервали бувають гармонічні - коли обидва звуки беруться разом. Якщо
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звуки гармонічного інтервалу звучать узгоджено — це консонанси(1, 3, 4, 5, 8),
якщо звучать напружено - це дисонанси (2, 7, тритони). Якщо звуки інтервалу
йдуть послідовно один за одним - це мелодичний інтервал.
Кожен інтервал має своє обернення, коли нижній звук стає верхнім і навпаки:

Великі інтервали обертаються в малі, чисті в чисті, збільшені в зменшені та
навпаки.
Інтервали можуть однаково звучати, але мати різний запис. Це називається
енгармонізмом. Енгармонізм може бути активний (коли різна ступенева
величина) та пасивний (коли однакова ступенева величина).

Тема № 5. Акорд. Види акордів.
Акорд — це співзвуччя з трьох або більше звуків. Існують акорди
терцієвої будови і нетерцієвої будови. Найпоширеніший акорд терцієвої будови.
До них відносяться тризвук, септакорд, нонакорд.
Тризвук – акорд з трьох звуків, розташованих по терціях.
Септакорд – це акорд з чотирьох звуків, розташованих по терціям.
Нонакорд – це акорд з п’яти звуків, розташованих по терціям.
Тризвуки:
Є 4 види тризвуків:
Мажорний – В53: в3+м3
Мінорний – М53: м3+в3
Збільшений – Зб. 53: в3+в3
Зменшений – Зм. 53: м3+м3
Кожен тризвук має два обернення:
 секстакорд 6
 квартсектакорд 6/4
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Вони складаються:
В.6 – м.3+ч.4

В.6/4 – ч.4+в.3

М.6 – в.3+ч.4

М.6/4 – ч.4+м.3

Зб. 6 – в.3+зм.4

Зб.6/4 – зм.4+.в3

Зм.6 – м.3+зб.4

Зм.6/4 – зб.4+м..3

В ладу тризвуки поділяються на:
головні (І - Т, IV – S,V – D), та побічні (на ІІ, ІІІ, VI, VII).
РОЗДІЛ “НОТНА ГРАФІКА”
Тема № 1. Історія розвитку музичної нотації.
Система графічних знаків для запису музики називається нотним письмом
або нотацією. У Греції з часів Піфагора існувала літерна система. В якій для
запису звуків використовувалися літери грецького алфавіту. Починаючи з VI
століття грецькі літери було замінено на латинські.
У VII-VIII століттях у Західній Європі почала використовуватися
безлінійна невменна нотація. Її знаки - невми мали вигляд різних завитків,
крапок, рисочок, ком, що відтворювали положення руки диригента під час
керування хором. Але невми не показували ні висоту звука, ні ритм. На Русі
замість невм були крюки, чи знамена.
На початку XI століття італійський чернець, музикант і педагог Гвідо
Аретинський (Гвідо д’ Ареццо) удосконалив існуючу форму запису музики. Він
ввів 4 горизонтальних лінії і між ними спочатку писалися невми, потім квадратні
головки хорального письма. Чотири лінії згодом стали п’ятилінійним станом, а
літери біля них перетворилися у ключі. Реформа Гвідо Аретинського вирішила
проблему запису висоти звуків.
У XIII столітті з’явилася мензуральна нотація, яка давала можливість
запису тривалості звуків. У мензуральному письмі не було тактів та позначень
темпу. У XVI столітті з’явилися тактові риски. Округлилися квадратні головки
нот. Почало розвиватися нотодрукування.
Сучасна нотація - це п’ять основних ліній, п ять додаткових унизу та
вгорі, ноти, паузи, ключі.
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Тема № 2.
Нотне письмо.
Сучасне нотне письмо складається з багатьох елементів. Серед них є
оригінальні, спеціальні знаки і запозичені з лінгвістики, літератури, математики.
Це літери, склади, слова, цифри. Та основними елементами нотного письма є
ноти, паузи, нотний стан та ключі.
Нота — це знак для запису музики. Нотами позначають найважливіші якості —
висоту і тривалість звука.
Пауза — перерва у звучанні, записується окремим знаками. Тривалість пауз
вимірюється так само, як і тривалість звуків. Кожна нота має свою відповідну
паузу.

Тема № 3.
Ключі. Партитура.
Ключ – це знак, що записується на одній з ліній нотного стану і закріплює
за нею звук певної висоти, від якого ведеться відлік інших звуків. Сучасна
нотація користується ключами До, Фа, Соль. У період розвитку багатоголосної
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вокально-хорової музики (XV- XVI століття) використовувалися переважно
ключі До. Свої назви ключі отримали від назв голосів, для запису партій яких
вживалися.

сопрановий

мецо-сопрановий

альтовий
теноровий

баритоновий
Для запису партії баса використовується басовий колюч Фа. Він
записується на четвертій лінії нотного стану і відповідає звуку фа малої октави.
Басопрофундовий ключ Фа на п’ятій лінії та баритоновий ключ Фа на третій
лінії усучасній нотації не використовується.
Створення скрипки італійськими майстрами у XVI столітті і розквіт
скрипкової музики сприяли розповсюдженню скрипкового ключа Соль. Він
записується на другій лінії нотного стану і відповідає звуку соль першої октави.
Старофранцузький

ключ

Соль

на

першій

лінії

нотного

стану

не

використовується. У скрипковому ключі зручно записувати звуки середнього та
високого регістрів не тільки скрипки, але і багатьох інших інструментів.
Партитура – це форма запису багатоголосної музики, в якій зведені на
один лист партії інструментів та голосів. У залежності від складу виконавців
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партитури бувають ансамблеві, хорові та оркестрові.

Види партитур
Інструментальна:

Вокальна:
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Тема № 4. Знаки скорочення та спрощення нотного письма.
Знаки спрощення нотного письма.
З метою економії часу та паперу, надання нотному тексту компактності
практика виробила прийоми більш простого і короткого запису окремих
фрагментів музики.
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Знаки скорочення нотного письма
Знаки скорочення нотного запису використовують при повторенні відрізків
творів, які мають не менше восьми тактів.
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Тема № 5. Мелізми.
Мелізми — це невеличкі мелодичні звороти, що зображуються
особливими знаками або виписуються дрібними нотами.
Форшлаг — існує короткий та довгий, одноголосний чи двоголосний, довгий —
неперекреслений.

Трель — багаторазове швидке чергування двох суміжних діатонічних, або
хроматичних звуків.

Мордент — музична прикраса, в якій між звуком береться верхній або нижній
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звук. Існують прості та подвійні морденти.

Групето — маленька група нот з 4 або 5 коротких звуків, у якій головний звук
мелодії чергується з верхнім та нижнім допоміжними звуками. Знак групето
може записуватися над та між нотами.

РОЗДІЛ “МУЗИЧНА МОРФОЛОГІЯ”
Тема №1. Ритм. Метр. Розмір. Групування у простих, складних, мішаних
розмірах та у вокальній музиці. Темп. Агогіка.
Ритм – це організація у часі звуків та пауз.
Метр – це рівномірне чергування акцентованих та неакцентованих долей.
Дводольний метр має сильну та слабку долю. Тридольний метр – це чергування
однієї сильної та двох слабких долей.
Тактовий розмір вказує кількість і тривалість долей в тактах.
Розмір – це число метричних долей у такті.
Такт – це проміжок між двома сусідніми сильними долями. Розміри бувають
прості, складні і мішані.
Прості розміри:
2/1, 2/2, 2/4, 2/8; 3/1, 3/2, 3/4, 3/8, 3/16;
Складні складаються з простих однорідних розмірів:
4/2, 4/4, 4/8; 6/4, 6/8; 9/4, 9/8; 12/8;
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Мішані розміри складаються з простих неоднорідних розмірів:
5/4, 5/8; 7/4, 7/8.
В одноголосній музиці послідовність звуків та пауз різної чи однакової
тривалості створює ритмічний рисунок або ритмічну лінію.
У

ритмічному рисунку звук,

що

триває

довше сусідніх

звуків

сприймається як акцентований. Такі звуки утворюють ритмічні акценти.
Поліритмія — це поєднання кількох ритмічних ліній, в яких використовуються
як основні, так і особливі (умовні) ритмічні одиниці.
Поліметрія — це запис окремих голосів багатоголосної музики у різних метрах.

Тема № 2. Пунктирний ритм (довгий та короткий). Синкопа. Види синкоп.
Пунктирний ритм — це ритмічна фігура, яка утворюється за допомогою
крапки. Існує довгий та короткий пунктирний ритм. Він займає одну долю і
виконується зі стремлінням у наступну. Пунктирний ритм додає музиці марш
овість, рельєфність, чіткість.
Синкопа – це зміщення акценту з сильної долі на відносно сильну або слабку.
Бувають внутрішньо тактові та між тактові синкопи.

Тема № 3. Групування у розмірах
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Групування — це розташування тривалостей всередині такту. Групування
необхідне для зручності читання та запису нот. Групування виконується шляхом
поділу тривалостей на групи, що відповідають кожній метричній долі такту.
При групуванні тривалостей необхідно відокремлювати метричні долі, а у
складних та мішаних розмірах – прості розміри, які входять до їх складу,
утворюють самостійні групи.
Правила групування в інструментальній музиці:


Основні долі такту мають бути чітко відділені одна від одної. Тому в

простому такті стільки груп, скільки в ньому основних долей. Чим дрібніший
ритмічний поділ, тим важливіше виконання цього правила. Об’єднання дрібних
тривалостей загальними ребром можливе й у тих випадках, коли ці тривалості
однакові, і коли вони різні.


Звук, тривалість якого займає весь такт, пишеться однією нотою без

застосування ліги.
Правила групування у вокальній музиці:


Якщо один склад тексту припадає на один звук, то нота, що йому

відповідає, не групується з сусідніми нотами.


Якщо один склад тексту припадає декілька (два і більше) звуків, то ноти,

що йому відповідають, підпорядковуються загальним правилам групування,
викладеним вище.
У вокальній музиці все залежить від тексту:
Звуки, які припадають на один склад відокремлюються від інших; коли на
склад припадає декілька звуків, вони поєднуються в одну групу.
Особливість групування тривалостей у складних тактах інструментальної
музики полягає в тому, що прості розміри, що їх складають, не поєднуються в
загальні ритмічні групи, а групуються окремо, утворюючи самостійні групи.
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Якщо звук займає цілий такт, його не потрібно ділити. Паузи групуються на
тих же засадах, що і ноти.
Темп
це

-

швидкість

виконання.
Для репетицій
в

заданому

темпі
використовують
метроном.
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Агогіка
Поряд з позначеннями постійних темпів широко використовуються терміни, що
вказують на їх посилення або послаблення.

106
10
6

Тема № 5. Особливі види ритмічного поділу. Схеми диригування.
Декілька однакових за тривалістю звуків, згрупованих на якій-небудь
певній одиниці тривалості, що не збігається з цифрами 2, 4, 8 і т. д., мають
особливі назви.

Схеми диригування
Для зовнішнього показу метра та темпу користуються диригентськими
схемами. Це графічне зображення метра, в якому кількість рухів збігається з
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кількістю долей у такті. Рух руки в одному напрямку відповідає одній долі.
Перша доля як головний акцент завжди показується рухом вниз.
Основні диригентські схеми

Диригентські схеми складних та мішаних метрів

Знаки збільшення тривалостей
Крапка, поставлена праворуч від ноти, подовжує ноту на половину її основної
тривалості:

Ліга - це дуга, що з’єднує сусідні ноти. З поєднаних нот однакової висоти
утворюється одна більша тривалість, що дорівнює їхній сумі:
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Фермата – це знак, який ставиться над чи під нотою
та позначає довільне збільшення тривалості звуку або паузи, що залежить від
характеру твору, намірів та смаків виконавця.

РОЗДІЛ “МУЗИЧНА МОРФОЛОГІЯ”
Тема № 1. Лад. Тональність. Гама. Кварто-квінтове коло тональностей.
Лад — це система взаємодії стійких та нестійких звуків.
Тональність — це висотне положення ладу.
Гама — це висхідна або низхідна послідовність ступенів тональності від тоніки
до її октавного повторення.
Для позначення мажорних тональностей використовуються великі літери,
наприклад C-dur, для мінорних тональностей — малі, наприклад c-moll. Стійкі
ступені — I, III, V; нестійкі — II, IV, VI, VII. Ладове тяжіння — це перехід
нестійких ступенів у стійкі: II-III, IV-III, VI-V, VII-I, але інколи можливі такі
розв’язання: II-III VI-I, щоб уникнути при розв’язанні паралельні квінти, чи
октави. Головні ступені ладу I — тоніка, IV — субдомінанта, V — домінанта. Усі
інші називаються побічними ступенями і мають назву:
II-низхідний увідний тон;
VII-висхідний увідний тон;
III-медіанта;
VI-субмедіанта.
Усі мажорні і мінорні тональності розташовані по кварто-квінтовому колу.
Кварто-квінтове коло — це система тональностей, які розташовуються таким
чином: дієзні по чистим квінтам угору або чистим квартам униз, бемольні по
чистим квартам угору, або чистим квінтам униз.
Паралельні тональності – це тональності, які мають однакові ключові знаки,
але різні тоніки. Вони розташовані на відстані м3 (1,5 тона).
Енгармонічно рівні тональності – це тональності, які звучать однаково, але
109
10
9

записуються по-різному називаються.
Одноіменні тональності – це тональності, які мають однакову назву, але різний
лад.
Однотерцієві тональності – це тональності, які мають однакову терцію.
Знаки тональності, які виставляються біля ключа називаються ключовими.
Споріднені(близькі) тональності- це тональності, які мають спільні звуки,
інтервали та акорди.
Неспоріднені (далекі) тональності - це тональності, що мають обмежену
кількість спільних звуків, враховуючи енгармонічні, ще менше мають спільних
інтервалів і не мають спільних акордів.
Тональності першого рівня спорідненості - це тональності, тонічні тризвуки
яких будуються на діатонічних ступенях даної тональності, перебувають з нею у
діатонічній спорідненості.
Відхилення – це короткочасний перехід у нову тональність без закріплення у
ній.
Модуляція – це перехід із однієї тональності в іншу з наступним закріпленням у
новій тональності.
Політональність – це одночасне звучання двох і більше мелодичних ліній чи
гармонічних комплексів, які належать різним ладам і тональностям.
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Тема № 2. Квінтове коло
Квінотове коло – це система тональностей (дієзних та бемольних, які
розташовані по ч4 та ч5 вгору та униз.

Тема № 3. Лади народної та професійної музики.


Монодія – це одноголосний виклад музичного розвитку, який не

передбачає супроводу у будь-якій формі.


Гетерофонія — одна з початкових форм багатоголосся, яка виникає під

час спільного виконання одноголосної мелодії з відхиленням від унісону.


Поліфонія — це багатоголосний склад, в якому одночасно звучать

декілька мелодичних ліній-голосів.


Гексахорд – це з звукоряд з 6 ступенів.
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Семиступеневі діатонічні лади:


Іонійський – схожий на натуральний мажор;



Лідійський – як натуральний мажор з підвищеним 4 ступенем;



Міксолідійський – як натуральний мажор з пониженими 7 ступенем;



Еолійський – схожий на натуральний мінор;



Фригійський – як натуральний мінор з пониженим 2 ступенем;



Дорійський – як натуральний мінор з підвищенним 6 ступенем;



Гіпофригійський (локрійський) – 0,5; 1;1;0,5; 1;1;1;. В основі – Зм. 53.
Пентатоніка – складається з 5 ступенів. Не має півтонів та тритонів.

Мажорна пентатоніка – схожа на натуральний мажор з пропущеними 4 та 7
ступенями.
Мінорна пентатоніка – як натуральний мінор з пропущеними 2 та 4 ступенями.
Змінні лади:


Паралельні C – a



Одноіменні (мажоро-мінор) C – c
Лади з двома зб. 2.



Двічі гармонічний мажор – понижені 2 та 6 ст.



Двічі гармонічний мінор – підвищені 4 та 7 ст.
Штучні лади професійної музики. Індивідуалізовані лади:

Збільшений (цілотонова гама) – гама Чорномора (лад, створений М. Глінкою).
Змншений – 1; 0,5; 1; 0,5 ;1; 0,5;, або навпаки – лад, створений М. РимськимКорсаковим. .
Тема № 4. Ладова альтерація. Хроматична гама.
Ладова альтерація – це загострення ладових тяжінь нестійких ступенів
ладу у стійкі.
Ладова альтерація у мажорі: 2 ступінь понижується і підвищується, 4 ступінь
підвищується, 6 ступінь понижується.
Ладова альтерація у мінорі: 2 ступінь понижується, 4 ступінь понижується і
підвищується, 7 ступінь підвищується.
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Хроматична гама – це гама, яка містить у собі 12 рівних півтонів темперованої
октави. Вона є видозміненим ладом мажору та мінору.
Правопис хроматичної гами у мажорі:
У висхідному русі підвищуються усі ступені, за винятком 3 та 6 ступенів.
У низхідному русі понижуються усі ступені, за винятком 1 та 5 ступенів.

Правопис хроматичної гами у мінорі:
У висхідному русі підвищуються усі ступені, за винятком 1 та 5 ступенів.
У низхідному русі понижуються усі ступені, за винятком 1 та 5 ступенів.

Тональності 1 рівня спорідненості
Тональності 1 рівня спорідненості – це тональності, тонічні тризвуки яких
будуються на діатонічних ступенях даної тональності, перебувають з нею у
діатонічній спорідненості, яка називається першим ступенем спорідненості.
Кожна

мажорна

тональність

має

шість

тональностей

першого

рівня

спорідненості:
Мажор

Мінор

Тональність паралельного мінору

Тональність паралельного мажору

Тональність домінанти та її паралельна

Тональність

мінорної

домінанти

та

її

паралельна
Тональність мажорної субдомінанти та її Тональність субдомінанти та її паралельна
паралельна
Тональність мінорної субдомінанти

Тональність мажорної домінанти
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РОЗДІЛ
“ІНТЕРВАЛ”
Тема № 1. Інтервали натурального та гармонічного мажору та мінору.
Стійкі та нестійкі інтервали. Розв’язання інтервалів.
На ступенях натурального мажору утворюються чисті, малі, великі
інтервали та тритони. У межах октави — прості інтервали, поза межами —
складні. Називаються вони діатонічними і будуються на таких ступенях:
м.2 — III, VII
в.2 – I, II, IV, V, VI
м.3 – II, III, VI, VII
в.3 – I, IV, V
ч.4 – на всіх ступенях, окрім IV
зб.4 – IV
ч.5 — на всіх ступенях, окрім VII
зм.5 – VII
м.6 – III, VI, VII
в.6 – I, II, IV, V
м.7 – II, III, V, VI, VII
в.7 – I, IV
Якщо порівняти та паралельний , можна помітити, що вони побудовані на
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одних і тих же звуках, тому й діатонічні інтервали також будуються на тих же
звуках, але якщо в “до” 1 ступінь, в - це 3 ступінь, тобто, щоб назвати на яких
ступенях будуються діатонічні інтервали натурального мінору треба враховувати
різницю в ступенях (вона складає - 2).
Інтервали можуть бути стійкими та нестійкими. Якщо обидва звуки інтервалу
стійкі — інтервал стійкий. Якщо в інтервалі один або обидва звуки — нестійкі,
інтервал потребує розв’язання. Розв’язання — це перехід у стійкі ступені ладу
по тяжінню.

Тема № 2. Тритони. Характерні інтервали.
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Тритони – це інтервали, які складаються з 3 тонів. До них відносяться зб. 4 та
зм. 5. Тритони будуються на нестійких ступнях та потребують розв’язання у
стійкі. Існує дві пари тритонів.
Перша пара: зб. 4 будується на 4; 7; та зм. 5 на 7; 4; у натуральному мажорі та
гармонічному мінорі.
Друга пара: зб.4 будується на: 6; 2; та зм. 5 на 2; 6; у натуральному мінорі та
гармонічному мажорі.

Характерні інтервали – це
інтервали, які будуються тільки у гармонічних ладах. До них відносяться: зб. 2;
зм. 7; зб. 5; зм. 4;
Зб.2 будується на 6;7; зм. 7 будується на 7;6;

У мажорі зб. 5 будується на 6; 3;

У мінорі зб. 5 будується на 3;7;

зм. 4 будується на 3; 6;

зм. 4 будується на 7; 3;

Мажор
Мінор

116
11
6

Тема № 3. Альтеровані інтервали
Ладова альтерація, порушуючи стабільну форму діатонічного звукоряду,
розширила систему енгармонічних інтервалів. Збільшені та зменшені, крім
тритонів, двічі збільшені та двічі зменшені інтервали, у складі яких є
альтеровані

ступені,

називаються

альтерованими

або

хроматичними

інтервалами. Розв’язання таких інтервалів відбувається суворо за тяжінням. Це
зм. 3, які розв’язуються у ч.1, та зб. 6, які розв’язуються у ч. 8 на 1, 3, 5
ступенях.

В альтерованих ладах на різних ступенях утворюються і зб. 5, зм. 4., тритони, зб.
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2 та зм. 7. Вони відрізняються від аналогічних інтервалів гармонічних ладів
місцеположенням та розв’язанням:

РОЗДІЛ “АКОРД”
Тема № 1. Септакорди та їх обернення.
Існує 9 видів септакордів. Їх назва залежить від септими, яка знаходиться між
крайніми звуками септакорда, та від тризвуку, який знаходиться в основі цього
септакорду.
Великий мажорний 7– В.маж.7 (велика септима, мажорний тризвук)
Великий мінорний 7 – В.мін. 7
Великий збільшений 7 – В. зб. 7
Великий зменшений 7 – В. зм. 7
Малий мажорний септакорд – (мала септима, мажорний тризвук)
Малий мінорний 7 – М. мін.7
Малий зменшений 7 – М. зм. 7.
Малий збільшений 7 – М. зб. 7.
Зменшений септакорд – Зм. 7 – зменшена септима, зменшений тризвук.
Всі септакорди мають по три обернення:


Квінтсекстакорд – 65



Терцквартакорд – 43
118
11
8



Секундакорд – 2
Зменшений септакорд та його обернення, побудовані від однієї і тієї ж ноти
звучать однаково, а записуються по різному – це називається енгармонізмом.
Якщо септакорди будуються в даній тональності, то вони позначаються
інакше, в залежності від ступеня на якому вони будуються. Цей ступінь
приймають і їх обернення: I7, II7, III7, IV7, V7, VI7, VII7.
Тема № 2. Домінантсептакорд.

Домінантсептакорд (Д7) будується на 5 ступені натурального мажору і
гармонічного мінору. Розв язується у неповний

Т53 з потроєним основним

тоном. Має три обернення: Д 65 - будується на 7 ступені, Д43 - будується на 2
ступені, Д 2 - будується на 4 ступені.

Тема № 3. Септакорд ІІ ступеню та увідні септакорди.
Септакорд ІІ ступеню ІІ 7 будується на ІІ ступені ладу. Має три обернення: ІІ65,
ІІ 43, ІІ 2. У натуральному мажорі та мінорі за структурою він М. Мін. 7, у
гармонічному мажорі М. зм. 7.
Внутрішньо функціональне розвязання у тоніку через акорди Д 7 відбувається
по правилу хреста:
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ІІ7-Д43-Т53;
ІІ65-Д2- Т6;
ІІ43- Д7-Т;
ІІ 2-Д65-Т;

Увідні септакорди будуються на VII увідному ступені. За структурою М. зм. 7 у
натуральному мажорі та Зм. VII 7 у гармонічних ладах. Має три обернення: VII
65, VII 43, VII2.
Внутрішньо функціональне розв’язання у тоніку через акорди Д7 відбувається
по правилу кола:
VII7-Д65-Т53;
VII 65-Д43-Т53;
VII 43- Д2-Т6;
VII2-Д7-Т53.
Увідні септакорди можуть розв’язуватися у Т53, Т6, Т64.
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Розділ 3.ЗАСОБИ МУЗИЧНОЇ ВІРАЗНОСТІ. МУЗИЧНА ФОРМА
Тема № 1. Засоби музичної виразності та музична форма.
Музичний синтаксис. Будова музичної мови. Період. Мелодія.
Кожен музичний твір має свою будову, свою форму. Найпростішою є форма
періоду.
Період може бути квадратним, або неквадратним; однотональним або
модулюючим.
Період може ділитися на 2, або 3 речення, а може не ділитися на речення зовсім
— період єдиної будови. Може бути повторного або неповторного будування.
Період може бути формою невеличкого музичного твору, а може бути частиною
більш великої форми.
Мелодія — це одноголосна форма викладу музичної думки. Особливою
стороною мелодії є інтонація. Основу якої складає мелодичний інтервал.
Послідовність мелодичних інтервалів утворює мелодичну лінію. Мелодія,
створена для голосу, називається вокальною, для виконання на інструменті —
інструментальною. Мелодія може бути цілісною або ділитися на окремі
побудови, які відокремлюються цезурами. У кожній мелодії є кульмінація —
найвища крапка напруги. Часто у розвитку мелодії використовуються секвенції
— мелодичний або гармонічний зворот, який повторюється на іншій висоті.
Тема №2. Музична форма. Музична фактура
Музична форма — це система взаємодії елементів музичної мови, що
розкриває художній зміст твору. В процесі розгортання музичної форми
утворюються різні побудови. Їх послідовність, співвідношення та пропорції
визначають тип музичної форми. Музичну форму можна класифікувати таким
чином:


Прості та складні форми
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Багато частинні форми



Циклічні форми
Прості та складні форми
До простих форм належать такі музичні композиції, розділи яких не

поділяються на самостійні частини. Для них характерна смислова єдність
музичного розвитку, яка не порушується навіть цезурами. Прості форми можуть
бути одночастинними, двочастинними та тричастинними.
Проста одночастинна форма – це виклад музичного матеріалу в одній
частині буз подальшого розвитку. Куплет народної пісні є найбільш стародавнім
її зразком. Одночастинна форма, що повторюється в пісні кілька разів з різним
текстом, називається одночастинною куплетною формою. Одночастинна форма
розширюється, якщо її остання побудова повторюється двічі, виконуючи функції
приспіву. Коли мелодія куплету варіюється форма називається куплетноваріаційною. Проста одночастинна форма зустрічається у народному танці, а
також у вокальній та інструментальній професійній музиці, яка своїми витоками
має народну пісню та танець.
Проста двочастинна форма – це музична структура, що складається з
двох самостійних одночастинних форм. Перша частина форми здебільшого
період. Проста двочастинна форма може бути однотемною та двотемною.Білш
поширена однотемна форма, в якій друга частина розвиває музичний матеріал
першої частини. Двотемна форма будується на співставленні двох тем типу
заспів – приспів. Обидві теми мають форму періоду. Двочастинна форма, в якій
неповна

реприза

служить

завершенням

другої

частини,

називається

двочастинною репризою формою. І та ІІ частини у такій формі рівновеликі
(періоди з двох речень), що є визначальним для двочастинної композиції.
Реприза надає рівноваги, утворює тематичну арку і тонально замикає форму.
Проста тричастинна форма – це музична структура, яка складається з
трьох самостійних простих одночастинних форм. Три частини форми можуть
бути різними за тематизмом. Найбільш поширеною є проста три частинна
репризна форма, в якій третя частина точно або варійовано повторює музику
першої частини. Друга частина – середина.
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Складна тричастинна форма – це форма, перший розділ якої є проста
дво- або три частинна форма, а інші не більш складні.

Перша частина,

повторюється у третій, визначає характер твору. Друга частина починається
відразу після першої без будь-якої зв’язки. Вона може бути двох типів: тріо та
епізод. Складна тричастинна форма з тріо характерна для танців, маршів,
скерцо. Тріо та епізод відрізняється за формою. Вони обов’язково будуються на
новому матеріалі, проходять у новій тональності та контрастують крайнім
частинам. Третій розділ – реприза.
Багаточастинні форми
Бажання композиторів різнобічно показати оточуючий світ призвело до
ускладнення музичних форм. Фоми стали багаточастинними та багатотемними.
Однією з основних тенденцій розвитку багаточастинних форм було посилення
контрасту між частинами твору. Контраст проявився у тематизмі, у тональній
сфері, у темпі та динаміці, у жанрі та фактурі.
Рондо – це багаточастинна композиція, в якій одна частина, чергуючись з
іншими, повторюється декілька разів. Рондо від фр. – коло, хоровод). Перша
частина, що повторюється називається рефреном (від фр. приспів). Інші частини
називаються епізодами. Рондо походить від народних хорових пісень, в яких
строфа складається з заспіву та приспіву. Незмінний приспів став прообразом
рефрену, а заспів, в якому весь час змінювався текст, - прообраз епізодів. Рефрен
як пануючий образ твору, завжди проходить у головній тональності. Епізоди ж
написані у різних тональностях і контрастують рефрену. У професійній музиці
рондо з’явилося у 17 столітті і кожна епоха додавала йому нових рис, що
сприяло створенню різних типів рондо.
Старовинне рондо французьких клавесиністів складається з п’яти і більше
частин. Вони невеликі за розміром, прості за структурою та розвитком. Рефрен
завжди має форму періоду повторної будови. Епізоди можуть бути складніші за
період. Рондо французьких клавесиністів часто програмного характеру: "Зозуля"
К. Бакена, "Женці" Ф. Куперена, "Ніжні скарги" Ж. Рамо.
Класичне рондо (рондо віденських класиків). Воно п’ятичастинне, його
розділи масштабніші і можуть бути дво-або три частинної форми. Рефрен при
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повторенні може варіюватися. Тематизм класичного рондо здебільшого пісеннотанцювальний. Наприклад: Д. Бортнянський соната до-мажор ч. ІІІ, В. А.
Моцарт соната Ля мажор ч. ІІІ, Л. Бетховен сонати № 10, 20, 25 Фінали, соната
№ 2, ч. ІІ.

У формі рондо пишуться романси, арії, оперні та балетні сцени,

частини симфоній.
Варіації – це багаточастинна форма, яка складається з викладу простої
музичної композиції (теми) та кількох змінених її проведень. Варіації бувають
строгі та вільні.
Вільні варіації – це новий тип варіацій, в яких розвиток відбувається на
основі глибоких

перетворень теми. У вільних варіаціях може змінюватися

структура та гармонія теми, тональність, лад. До вільних варіацій належать
характерні або фактурні варіації.
Циклічні форми
До циклічних форм належать композиції, які складаються з окремих
закінчених за формою, самостійних частин, об’єднаних спільним задумом.
Циклічні форми можуть складатися з двох і більше частин. До двочастинного
циклу належать прелюдія (токата, фантазія, речитатив) і фуга. До багато
частинних циклів – сюїта та сонатно-симфонічний цикл. На відміну від розділів
багато

частинних

структур

окремі

частини

циклічних

форм

можуть

виконуватися як самостійні твори.
Прелюдія і фуга – це найвищий прояв контрасту та єдності самостійних
частин музичної композиції. Їх поєднує тональність і контрастне співставлення
імпровізаційної, гомофонної прелюдії з конструктивною, поліфонічною фугою.
Образний зміст їх нерідко об’єднує спільна спрямованість образів.
Наприклад: Й. С. Бах "Добре темперований клавір" Т.1., Т.2.
Сюїта – це циклічна форма, яка включає різні за характером і самостійні
за формою танців. Сюїта сформувалася в інструментальній музиці протягом XVI
– XVII століть як циклічна форма. Старовинна, або класична сюїта включала
чотири танці. Вони мали одну тональність і просту двочастинну форму.
Головним принципом побудови сюїти став контраст між характером танців, їх
темпом, розміром та фактурою. Основою старовинної сюїти були такі танці:
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Алеманда (від фр. – німецький) – дводольний (4/4), помірний, хороводний.
Куранта (від фр. – той, що біжить) – рухливий, тридольний (3/4), сольний.
Сарабанда – повільний, величаво-скорботний, тридольний (3/2).
Жига (від англ. – матроський танець) – стрімкий, швидкий, часто у формі
фуги на 6/8.
Крім основних танців, до сюїти можуть входити і нетанцювальні частини.
Вона може починатися з прелюдії, увертюри, токати, або прелюдії і фуги. Після
сарабанди перед жигою можуть бути танці французького походження: менует,
гавот, буре, інколи інші п’єси – арія, рондо, скерцо.
Наприклад: Й.С. Бах, Г.Ф. Гендель сюїти, М. Лисенко "Українська сюїта",
В. Косенко "11 етюдів у формі старовинних танців". Різновидом сюїти є партита.
В інструментальній музиці XIX – XX століть сформувалася нова сюїта –
програмна. Наприклад: Е. Гріг "Пер Гюнт", Р. Шуман "Карнавал", сюїти П.
Чайковського, "Українська народна сюїта" К. Данькевича тощо.
Соната – це три частинний цикл, в якому одна із частин має сонатну
форму. Сонатна форма – це цілісна три частинна композиція, побудована на
протиставленні та розвитку двох основних тем. Вона складається з експозиції,
розробки та репризи. Перед експозицією може бути вступ, а після репризи –
кода. Експозиція сонатної форми має певну будову. Вона поділяється на партії:
головна, сполучна, побічна, заключна. У розробці тематичний матеріал
експозиції піддається досить складному розвитку. Тональний план нестійкий. У
репризі послідовно проходять основні партії експозиції. Відбувається зближення
тем. Побічна партія звучить у основній тональності. Реприза може бути
розширеною, скороченою, динамізованою.
Класична соната має три частини.
І ч. – сонатне алегро (швидкий темп)
ІІ ч. – повільна (форма варіацій або три частинна форма)
ІІІ ч. – швидкий фінал (форма рондо або сонатна форма)
Наприклад: В. А. Моцарт, Й. Ф. Гайдн Сонати.
Симфонія – це сонатний цикл, написаний для оркестру. Класична
симфонія склалась у творчості Й. Гайдна, В.А. Моцар та, Л. Бетховена як
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концертна циклічна форма в чотирьох частинах.
І ч. – сонатна форма (швидкий темп)
ІІ ч. – повільна (форма складна три частинна, варіації, рондо, сонатна
форма без розробки)
ІІІ ч. – менует або скерцо (швидкий темп)
ІV ч. – фінал (сонатна форма або рондо, швидкий темп).

Тема № 3. Музичний жанр. Музичний стиль
Музичний жанр – це типи музичних творів, характерні ознаки яких
сформувались у відповідності зі сферою застосування музики. У жанрі
виявляються життєве призначення музики, умови її виконання, спосіб
сприйняття, характер змісту.
Протягом тривалого часу в народній музиці склалися три первинні жанри:
пісня, танок, марш. Пісня буває лірична, колискова, жартівлива, історична; танок
– вальс, гопак, танго; марш – похідний, спортивний, святковий, траурний. Кожен
з жанрів має стійкі, характерні ознаки. Це типові розміри, ритмічні групи,
мелодичні звороти, певний склад, фактура. Жанрові ознаки колискової:
колискова має повільний темп, плавний "заколисуючий" ритм. Мелодична лінія
складається з точно або варійовано повторених фраз і має хвилеподібний
рисунок. В ній багато секундових інтонацій, склади тексту розспівуються, слова
повторюються. Колискова звучить у середньому регістрі, тихо, заспокійливо.
Жанрові ознаки Вальсу: вальс має помірний темп, тридольний розмір
(переважно ¾) і типовий "вальсовий" акомпанемент, в якому підкреслюється
кожна доля розміру. Бас береться окремо від інших звуків акомпанементу, і як
правило, на першу долю.
Жанрові ознаки маршу пов’язані з ходою. Для нього характерні
дводольний розмір (2/4,4/4), пунктирний ритм (довгий та короткий), підкреслена
метрична доля, помірний та рівний темп.
У нових суспільно-історичних умовах виникли нові жанри – опера,
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ораторія, симфонія, концерт тощо. Деякі старовинні жанри зникли з художнього
вжитку, інші суттєво змінилися. Більш складні за композицією жанри ввібрали в
себе риси пісні, танку і маршу. Тому, щоб краще зрозуміти зміст музичного
твору, бажано визначити його жанрову природу. Потім врахувати епоху, коли був
написаний твір, особливості національної культури та індивідуальний стиль
автора музики. Саме вони роблять твори одного жанру такими різними і
неповторними.
Музичний стиль – це коло музичних образів т засоби їх втілення, що
відбивають систему музичного мислення епохи (наприклад, стиль бароко) або
композитора (стиль Б. Лятошинського). До поняття стилю обов’язково входить
зміст твору і особливості музичної мови.

ПЕРЕЛІК УКРАЇНСЬКИХ ПІСЕНЬ ДЛЯ ПІДБОРУ АКОМПАНЕМЕНТУ



"І шумить, і гуде"



"Ой сивая та і зозуленька"



"Ой, джигуне, джигуне"



"Ой, на горі тай женці жнуть"



"Ой, під вишнею"



" Ой, у вишневому садочку"



"Ой, чий то кінь стоїть"



" Янчику, подолянчику"



" На вгороді калина"



" Зацвіла в долині червона калина"



"Їхав козак на війноньку"



"Їхав козак за Дунай"



"Вийшли в поле косарі"



"Реве та стогне Дніпр широкий"



"Женчичок-бренчичок"



"Сонце низенько"



"Ніч яка місячна"
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"Дивлюсь я на небо"



"Чорнії брови, карії очі"



"Несе Галя воду"



"Цвіте терен"



"Розпрягайте хлопці коні"



"Віють вітри, віють буйні"



"Там, де Ятрань круто в’ється"

ТЕМАТИКА РЕФЕРАТІВ


Музична фонетика.



Музичний звук.



Музична система .



Музичний стрій.



Нотне письмо.



Історія розвитку нотації.



Знаки спрощення та скорочення нотного письма.



Мелізми.



Темп. Агогіка. Динаміка.



Музична морфологія.



Ритм. Метр.



Лад.



Інтервал.



Акорд.



Діатоніка.



Хроматика.



Основні засоби музичної виразності.



Музична фактура.



Музична форма.



Прості та складні форми.



Багаточастинні форми.



Циклічні форми.



Музичний жанр.



Музичний стиль.
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ДОДАТКИ
ОРІЄНТОВНІ КОНТРОЛЬНІ РОБОТИ З КУРСУ "ТЕОРІЯ МУЗИКИ"
Контрольна робота
І варіант
1. Скласти питання до теми: "Музичний звук".
2. Побудувати: а) гармонічний мінор від "d";
б) мажорний кварт секстакорд від звуку "fis";
3. Творче завдання:
а) ланцюжок діатонічних інтервалів;
б) послідовність акордів: тризвуки та їх обернення, септакорди ІІ, V, VII
ступенів та їх обернення;
в) діатонічні лади (натуральні, гармонічні, мелодичні).
4. Складання акомпанементу до української народної пісні (за вибором).
ІІ варіант
1. Скласти питання до теми: "Музична система".
2. Побудувати: а) мелодичний мажор від звуку "A";
б) мажорний секстакорд від звуку "b";
3. Творче завдання:
а) ланцюжок діатонічних інтервалів;
б) послідовність акордів: тризвуки та їх обернення, септакорди ІІ, V,
VII ступенів та їх обернення;
в) діатонічні лади (натуральні, гармонічні, мелодичні);
4. Складання акомпанементу до української народної пісні (за вибором).
Перелік українських народних пісень для само диктантів:


Сонце низенько



Ой, чий то кінь стоїть



Ніч яка місячна
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Ой, під вишнею



У сусіда хата біла

Примітка: Форми і методи організації навчальної діяльності студентів
(теоретична та практична підготовка) у 1 та 2 семестрах є однаковими з
поступовим ускладненням завдань у кожному семестрі.
Контрольна робота
І варіант
1. Скласти питання до теми: "Історія нотного письма".
2. Побудувати: а) гармонічний мінор від "f";
б)збільшений тризвук з розв’язанням від звуку "es";
3. Творче завдання:
а)ланцюжок

діатонічних

інтервалів

та

хроматичних

інтервалів

(з

використанням тритонів);
б) послідовність акордів у гармонічному викладі (з використанням тризвуків
головних та побічних ступенів, а також септакордів ІІ, V, VII ступенів та їх
обернень);
в) діатонічні семиступеневі лади (лади народної музики, мажорна та мінорна
пентатоніки);
4. Складання акомпанементу до української народної пісні (за вибором).

ІІ варіант
1. Скласти питання до теми "Ключі. Партитура".
2. Побудувати: а) міксолідійський лад від звуку "E";
б) зменшений тризвук з розв’язанням від звуку "dis";
3. Творче завдання:
а) ланцюжок діатонічних інтервалів та хроматичних інтервалів:
б) послідовність акордів: тризвуки та їх обернення, септакорди ІІ, V,
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VII ступенів та їх обернення.
в) діатонічні лади (натуральні, гармонічні, мелодичні)
4. Складання акомпанементу до української народної пісні (за вибором)
Перелік українських народних пісень для написання самодиктантів та
підбору акомпанементу



Реве та стогне Дніпр широкий



Ой, у вишневому садочку



Дивлюсь я на небо



Вийшли в поле косарі



Чорнії брови, карії очі

Контрольна робота
І варіант
1. Скласти питання до теми: "Лади народної музики".
2. Побудувати: а) локрійський лад від "g";
б) малий мажорний терцквартакорд від звуку "h";
3. Творче завдання:
а)

ланцюжок

діатонічних

інтервалів

та

хроматичних

інтервалів

(з

використанням тритонів);
б) послідовність акордів у гармонічному викладі (з використанням тризвуків
головних та побічних ступенів, а також септакордів ІІ, V, VII ступенів та їх
обернень);
в) діатонічні семиступеневі лади (лади народної музики, мажорна та мінорна
пентатоніки);
4. Складання акомпанементу до української народної пісні (за вибором).
ІІ варіант
1. Скласти питання до теми "споріднені та неспоріднені тональності:
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а) дорійський лад від звуку "E";
б) тритони в тональності "g-moll";
3. Творче завдання:
а)

ланцюжок

діатонічних

інтервалів

та

хроматичних

інтервалів

(з

використанням тритонів);
б) послідовність акордів у гармонічному викладі (з використанням тризвуків
головних та побічних ступенів, а також септакордів ІІ, V, VII ступенів та їх
обернень);
в) діатонічні семиступеневі лади (лади народної музики, мажорна та мінорна
пентатоніки);
4. Складання акомпанементу до української народної пісні (за вибором)
Перелік українських народних пісень для написання самодиктантів та підбору
акомпанементу
Контрольна робота
І варіант
1. Скласти питання до теми: "Синкопа. Види синкоп".
2. Побудувати: а) локрійський лад від "g";
б) малий мажорний терцквартакорд від звуку "h";
3. Творче завдання:
а)ланцюжок

діатонічних

інтервалів

та

хроматичних

інтервалів

(з

використанням тритонів);
б) послідовність акордів у гармонічному викладі (з використанням тризвуків
головних та побічних ступенів, а також септакордів ІІ, V, VII ступенів та їх
обернень);
в) діатонічні семиступеневі лади (лади народної музики, мажорна та мінорна
пентатоніки);
4.

Складання акомпанементу до української народної пісні (за вибором).
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ІІ варіант
1. Скласти питання до теми "Тритони".
2. Побудувати: а) дорійський лад від звуку "E";
б) тритони в тональності "g-moll";
3. Творче завдання:
а)

ланцюжок

діатонічних

інтервалів

та

хроматичних

інтервалів

(з

використанням тритонів);
б) послідовність акордів у гармонічному викладі (з використанням тризвуків
головних та побічних ступенів, а також септакордів ІІ, V, VII ступенів та їх
обернень);
в) діатонічні семиступеневі лади (лади народної музики, мажорна та мінорна
пентатоніки);
4. Складання акомпанементу до української народної пісні (за вибором)
Контрольна робота
І варіант
1. Скласти питання до теми: "Домінантсептакорд та його обернення".
2. Побудувати: а) локрійський лад від "g";
б) характерні інтервали у тональності "h";
3. Творче завдання:
а)ланцюжок

діатонічних

інтервалів

та

хроматичних

інтервалів

(з

використанням тритонів);
б) послідовність акордів у гармонічному викладі (з використанням тризвуків
головних та побічних ступенів, а також септакордів ІІ, V, VII ступенів та їх
обернень);
в) діатонічні семиступеневі лади (лади народної музики, мажорна та мінорна
пентатоніки);
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4. Складання акомпанементу до української народної пісні (за вибором).
ІІ варіант
1. Скласти питання до теми: "Споріднені тональності".
2. Побудувати: а) двічі збільшений мажор від звуку "As";
б) характерні інтервали в тональності "H-dur";
3. Творче завдання:
а)

ланцюжок

діатонічних

інтервалів

та

хроматичних

інтервалів

(з

використанням тритонів);
б) послідовність акордів у гармонічному викладі (з використанням тризвуків
головних та побічних ступенів, а також септакордів V, VII ступенів та їх
обернень);
в) діатонічні семиступеневі лади (лади народної музики, мажорна та мінорна
пентатоніки, лади з двома збільшеними секундами);
4. Складання акомпанементу до української народної пісні (за вибором)
Контрольна робота
І варіант
1. Скласти питання до теми: "Характерні інтервали".
2. Побудувати: а) двічі збільшений мажор від "F";
б) домінантсептакорд з оберненнями у тональності "f";
3. Творче завдання:
а)ланцюжок

діатонічних

інтервалів

та

хроматичних

інтервалів

(з

використанням тритонів);
б) послідовність акордів у гармонічному викладі (з використанням тризвуків
головних та побічних ступенів, а також септакордів ІІ, V, VII ступенів та їх
обернень);
в) діатонічні семиступеневі лади (лади народної музики, мажорна та мінорна
пентатоніки);
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4. Складання акомпанементу до української народної пісні (за вибором).
ІІ варіант
1. Скласти питання до теми: "Музична фактура. Жанр. Стиль".
2. Побудувати: а) двічі збільшений мінор від звуку "c";
б) характерні інтервали в тональності "Des-dur";
3. Творче завдання:
а)

ланцюжок

діатонічних

інтервалів

та

хроматичних

інтервалів

(з

використанням тритонів);
б) послідовність акордів у гармонічному викладі (з використанням тризвуків
головних та побічних ступенів, а також септакордів V, VII ступенів та їх
обернень);
в) діатонічні семиступеневі лади (лади народної музики, мажорна та мінорна
пентатоніки, лади з двома збільшеними секундами);
4. Складання акомпанементу до української народної пісні (за вибором)
Контрольна робота
І варіант
1. Скласти питання до теми: "Особливі види ритмічного поділу".
2. Побудувати: а) мінорну хроматичну гаму від "b";
б) увідні септакорди в тональності "h";
3. Творче завдання:
а)ланцюжок

діатонічних

інтервалів

та

хроматичних

інтервалів

(з

використанням тритонів);
б) послідовність акордів у гармонічному викладі (з використанням тризвуків
головних та побічних ступенів, а також септакордів ІІ, V, VII ступенів та їх
обернень);
в) діатонічні семиступеневі лади (лади народної музики, мажорна та мінорна
пентатоніки);
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4. Складання акомпанементу до української народної пісні (за вибором).
ІІ варіант
1. Скласти питання до теми: "Ладова альтерація".
2. Побудувати: а) мажорна хроматична гама в тональності "E";
б) характерні інтервали в тональності "H-dur";
3. Творче завдання:
а)

ланцюжок

діатонічних

інтервалів

та

хроматичних

інтервалів

(з

використанням тритонів);
б) послідовність акордів у гармонічному викладі (з використанням тризвуків
головних та побічних ступенів, а також септакордів V, VII ступенів та їх
обернень);
в) діатонічні семиступеневі лади (лади народної музики, мажорна та мінорна
пентатоніки, лади з двома збільшеними секундами);
4. Складання акомпанементу до української народної пісні (за вибором)
Контрольна робота
І варіант
1. Висвітлити теоретичне питання: "Хроматична гама. Правила
написання".
2. Побудувати: а) мінорну хроматичну гаму від "fis";
б)увідний септакорд та його обернення з внутрішньо
функціональним розв’язанням у Т в тональності "f";
3. Творче завдання:
а)

ланцюжок

діатонічних

інтервалів

та

хроматичних

інтервалів

(з

використанням тритонів та характерних інтервалів);
б) послідовність акордів у гармонічному викладі (з використанням тризвуків
головних та побічних ступенів, а також септакордів ІІ, V, VII ступенів та їх
обернень);
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в) лади народної та професійної музики: (лади народної музики, мажорна та
мінорна пентатоніки, двічі збільшені лади, хроматичні гами, штучні
звукоряди);
4. Складання акомпанементу до української народної пісні (за вибором).
ІІ варіант
1. Скласти питання до теми: "Септакорд. Види септакордів".
2. Побудувати: а) мажорна хроматична гама в тональності "E";
б) характерні інтервали в тональності "H-dur";
3. Творче завдання:
а)

ланцюжок

діатонічних

інтервалів

та

хроматичних

інтервалів

(з

використанням тритонів та характерних інтервалів);
б) послідовність акордів у гармонічному викладі (з використанням тризвуків
головних та побічних ступенів, а також септакордів V, VII ступенів та їх
обернень);
в) лади народної та професійної музики: (лади народної музики, мажорна та
мінорна пентатоніки, двічі збільшені лади, хроматичні гами, штучні
звукоряди);
4. Складання акомпанементу до української народної пісні (за вибором).
ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ
 Опрацювання теоретичних тем: основних теоретичних положень,
правил голосоведення.
 Письмові вправи.
 Творчі завдання.
 Підбір акомпанементу до української народної пісні або пісень
шкільного репертуару.
 Написання та захист рефератів.
 Опрацювання фахової та музикознавчої методичної літератури.
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КОНТРОЛЬНІ ТЕСТИ З КУРСУ "ТЕОРІЯ МУЗИКИ"
(Обведіть правильні відповіді)
1. Звуки називають музичними, якщо вони мають:
а) темброву забарвленість
б) точну висоту
в) емоційну наснагу
2. Чим забезпечується тривалість звуку:
а) гучністю виконання
б) тривалістю коливань пружного тіла
в) акустикою закритого приміщення
3. Як називається система графічних знаків для запису музики:
а) музична фонетика
б) музична система
в) музична нотація
4. У Греції з часів Піфагора (VI століття) існувала нотація:
а) піктографічна
б) знаменна
в) мензуральна
г) літерна
5.

У

VII-VIII

століттях

у

Західній

Європі

для

запису

музики

використовувалася:
а) піктографія
б) ідеографія
в) невми
6. У якому столітті відбулася реформа запису музики Гвідо Аретинського:
а) у VI столітті
б) у XVIII столітті
в) у XI столітті
7. Які додаткові знаки для визначення висоти звуків було введено у XVIІ
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столітті:
а) крюки
б) невми
в) кіноварні помітки
8. Яка нотація була введена наприкінці XIII століття для виміру висоти і
тривалостей звуків:
а) крюкова нотація
б) мензуральна нотація
в) кондакарна нотація
9. Як називалася нота "до" до XVII століття:
а) Lа
б) sol
в) ut
г) B
10. Буквене позначення ноти "ля":
а) E
б) A
в) D
11. Організація у часі звуків та пауз на основі взаємодії їх тривалостей це:
а) лад
б) ритм
в) метр
12. Як називається музика, яка починається зі слабкої долі такту:
а) синкопа
б) затакт
в) поліритмія
13. Що визначають знаки альтерації:
а) підвищення або пониження ступенів
б) ступеневу величину інтервалів
в) мелодичний рисунок
14. Ступені звукоряду, що однаково звучать але мають різну назву:
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а) альтеровані
б)енгармонічні
в) стійкі
15. Система взаємодії стійких та нестійких звуків, об’єднаних тяжінням до
єдиного центру Тоніки:
а) тональність
б) гама
в) лад
16. Спрямованість нестійких ступенів у стійкі називається:
а) хроматизмом
б) тяжінням
в) голосоведенням
17. Висотне положення ладу у музичній системі, що визначається висотою
тоніки, називається:
а) гама
б) звукоряд
в) тональність
18. Що таке лад:
а) висотне положення ладу
б) звукоряд вверх та униз
в) організація стійких та нестійких ступенів
19. Що таке ладова функція:
а) взаємозв’зок акордів в ладу
б) ладове тяжіння акордів
в) роль акорду в ладу
20. Головними ступенями ладу є:
а) I III V
б) I IV V
в) II IV VI
21. Ступені, які оточують Т називаються:
а) головні
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б) побічні
в) увідні
22. Як називається ІІІ ступінь ладу:
а) домінанта
б) медіанта
в) субдомінанта
23. Знайди помилку:
а) перший ступінь ладу – тоніка
б) четвертий ступінь – субдомінанта
в) шостий ступінь – домінанта
24. Які зміни відбуваються при гармонічному мажорі?
а) підвищується VII ст.
б) понижується VI ст.
в) підвищується IV ст.
25. Сполучення двох звуків називається:
а) акорд
б) мелодія
в) інтервал
26. Розташуй по порядку прості інтервали:
1) септима

1)

2) прима

2)

3) кварта

3)

4) секунда

4)

5) квінта

5)

6) терція

6)

7) октава

7)

8) секста

8)

27. Розташуй по порядку складені інтервали:
1) квартдецима

1)

2) ундецима

2)

3) нона

3)
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4) терцдецима

4)

5) дуодецима

5)

6) квінтдецима

6)

7) децима

7)

28. Скільки тонів містить в7:
а) 5,5
б) 2,5
в) 6
29. В який інтервал обертається м2:
а) у м3
б) у ч4
в) у в7
30. Співзвуччя 3-х або більше звуків називається:
а) інтервал
б) децима
в) акорд
г) тризвук
31. Назвіть акорди терцієвої будови?
а) квартакорд

а) тризвук

б) квінтакорд

б) септакорд

в) кластер

в) нонакорд

32. Яку інтервальну будову має В6:
а) м3+ч4
б) ч4+м3
в) в3+ч4
33. Яка мінорна тональність має 3#:
а) c
б) e
в) fis
34. Визнач паралельні тональності:
а) ais - b
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б) B - g
в) E - e
35. Зміщення акценту з сильної долі на відносно сильну називається:
а) синкопа
б) пунктирний ритм
в) тріоль
36. Назва VI ступеню у ладу:
а) головний
б) увідний
в) медіанта
г) субмедіанта
37. Які ступені змінюються у фригійському ладу:
а) VI підвищується
б) II понижується
в) IV підвищується
38. Які ступені змінюються у міксолідійському ладу:
а) V підвищується
б) II понижується
в) VII понижується
39. Яка тональність має 5 бемолів:
а) As
б) Des
в) Ces
40. Паралельний мажор до cis:
а) a
б) Es
в) E
41. Визнач паралельні тональності:
а) F - f
б) As - f
в) A - E
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42. Які ступені змінюються у двічі гармонічному мажорі:
а) IV; VII; підвищуються;
б) III; VI; підвищуються;
в) II; IV; понижуються;
43. Який інтервал має 3,5 тони:
а) в3
б) ч4
в) ч5
44. В який інтервал обертається в6:
а) у в3
б) у м3
в) у ч4
45. Інтервальна будова М64:
а) ч4+в3
б) ч4+м3
в) м3+ч4
46. Інтервальна будова Зм. 53:
а) в3+м3
б) в3+в3
в) м3+м3
47. У яких ладах будується Д7 ?
а) натуральному мажорі
б) натуральному мінорі
в) гармонічному мажорі
г) гармонічному мінорі
д) мелодичному мінорі
е) двічі гармонічному мажорі
48. Інтервальна будова Д65:
а) в3+м3+м3
б) м3+в2+в3
в) м3+м3+в2
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49. Розташуйте у вірному порядку обернення Д7:
а) Д43

а)

б) Д2

б)

в) Д65

в)

50. На яких ступенях ладу будуються обернення Д7 (з’єднайте стрілочками):
а) Д65

а) II

б) Д43

б) IV

в) Д 2

в) VII

51. Які функціональні гармонічні звороти ви знаєте ?
а) автентичний

а) натуральний

б) плагальний

б) неповний

в) повний

в) гармонічний

г) перерваний

г) мелодичний

52. Енгармонічно Соль – бемоль мажор можна замінити на:
а) соль мажор
б) мі бемоль мажор
в) фа дієз мажор
г) до дієз мінор
53. Яка тональність має 6 дієзів:
а) фа мажор
б) до дієз мажор
в) фа дієз мінор
г) фа дієз мажор
54. Побічні ступені ладу:
а) I- III- V
б) I –II- III
в) II- IV- VI- VII
г) II –VII
55. Еs – dur означає:
а) сі бемоль мінор
б) фа мінор
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в) мі мажор
г) мі бемоль мажор
56. Синкопа – це:
а) мішаний розмір
б) пунктирний ритм
в) чергування сильних та слабких долей
г) зміщення акценту з сильної долі на слабку
57. До тритонів належать:
а) в7
б) зм. 5
в) в6
г) зб.4
58. Вибрати неправильний варіант:
а) Д65
б) Д43
в) Д67
г) Д2
59. Період – це:
а) зміна сильних та слабких долей
б) певний відрізок музики
в) будова, яка виражає завершену думку
г) ладове тяжіння
60. Скільки обернень має Д7 :
а) 5
б) 3
в) 1
г) 7
61. На якому ступені ладу будується Д65:
а) на 7 ст.
б) на 4ст.
в) на 5 ст.
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62. На якому ступені ладу будується Д2:
а) на 5 ст.
б) на 3 ст.
в) на 4ст.
г) на 1 ст.
63. Як переходять акорди ІІ7 у Д7 та його обернення: (бажано подати
схему):
а) по правилу кола
б) по правилу хреста
64. Скільки існує різновидів увідних септакордів:
а) ВвVII7

в) Мзм.VII7

б) МвVII7

г) Зм.VII7

65. Скільки обернень має ДVII7?
а) 5
б) 4
в) 3
66. Як відбувається внутрішньо функціональне розв’язання ДVII7 у Д7
(з’єднайте стрілочками):
а) DVII7

а) D43

б) DVII65

б) D2

в) DVII43

в) D7

г) DVII 2

г) D65

67. Як називається акорд з п’яти звуків, розташованих по терціям:
а) інтервал
б) сепаткорд
в) нонакорд
в) тризвук
68. Секвенція – це:
а) рух будь-якого мелодичного чи гармонічного звороту вверх
б) переміщення будь-якого мелодичного чи гармонічного звороту на іншу
висоту
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в) посилення звучності
69. Альтерація – це:
а) ладове тяжіння
б) загострення цілотонних тяжінь
в) хроматичне змінення ступеней ладу
70. У хроматичній гамі в мінорі не змінюються і вгору і вниз такі ступені:
а) III VI
б) II V
в) I III
г) I V
71. Які типи тональних співвідношень ви знаєте ?
а) гармонія

а) відхилення

б) мелодія

б) модуляція

в) лад

в) зіставлення

72. Короткочасний перехід у нову тональність називається ?
а) модуляція
б) зіставлення
в) відхилення
73. Перехід у нову тональність та закріплення у ній називається ?
а) відхилення
б) секвенція
г) модуляція
74. Перелічить тональності 1 рівня спорідненості для мажору:
а) тональність Т та її паралельна
б) тональність ІІ ст. та її паралельна
в) тональність Д та її паралельна
г) тональність Ш ст. та її паралельна
д) тональність VI ст. та її паралельна
е) тональність мінорної S
75. Поява нової тональності на межі двох музичних побудов після цезури
називається?
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а) відхилення
б) модуляція
в) зіставлення
76. Продовжити ладову альтерацію:
а) у мажорі: II ст. понижений і підвищений, ; IV ; VІ;
б) у мінорі: II понижений, IV; VII;
77. Переписати на один нотоносець у скрипковому ключі:

78. Переписати на один нотоносець у басовому ключі:

79. Переписати верхній голос у скрипковому ключі, нижній голос у
басовому ключі:

80. Переписати з використанням знаків скорочення нотного письма:

81. Переписати з використанням знаків скорочення нотного письма:
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82. Переписати з використанням знаків скорочення нотного письма:

83. Визначити, якій одній тривалості дорівнює кожна з заданих груп
тривалостей:

84. Зробити правильне групування у наступних неправильно згрупованих
тактах на 2/4:

85. Правильно згрупуйте тривалості та розділіть на такти у розмірі 2/4:

86. Правильно згрупуйте тривалості та розділіть на такти у розмірі 4/4:

87. Визначити по групуванню розмір цих тактів з особливими групами
ритмічного поділу:
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88. Визначити по групуванню розмір, виділити сильні та слабкі долі
такту:

89. Визначити по групуванню розмір, виділити сильні та слабкі долі
такту:

90. Визначити по групуванню розмір, виділити сильні та слабкі долі
такту:

91. Записати наступний синкопований приклад, уникаючи ліг:

92. Будова музичного твору та його частин:
а) музичний жанр
б) музична форма
в) музичний стиль
У якій формі декілька разів повторюється одна тема – рефрен:
а) варіації
б) соната
в) рондо
94. Яка форма основана на темі та її видозміненому повторенні:
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а) рондо
б) варіації
в) сюїта
95. Наука, що вивчає природу музичних звуків, звукових сполучень,
музичні системи і строї тощо:
а) музична грамота
б) музична акустика
в) музична терапія
96. Художнє оформлення музичної тканини:
а) жанр
б) стиль
в) фактура
97. Засіб виразності, який у перекладі означає "дванадцятизвуччя":
а) поліфонія
б) додекафонія
в) какофонія
98. Одночасне поєднання двох і більше малюнків, що не збігаються
називається:
а) поліметрія
б) полігармонія
в) поліритмія
99. Одноголосний виклад музичного розвитку, який не передбачає
супроводу у будь-якій формі:
а) унісон
б) монодія
в) пісня
100. поняття, що характеризує класифікацію музичної творчості за родами і
видами:
а) стиль
б) жанр
в) фактура
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101. Фізичне явище, яке виникає при коливаннях будь-якого походження:
а) звук
б) шум
в) резонанс
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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
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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.
Гармонізація - створення супроводу до мелодії (багатоголосного або
акордового).
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
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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 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.,
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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
інструментального

або

-

виклад

музичного

твору

вокально-інструментального

для

складу,

певного
наприклад,

оркестру (симфонічного, духового та ін.) або ансамблів.
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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 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 (від рос. порядок) - 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
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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.
Мінорини 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
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музичного твору, співвідношення його частин. Складовими елементами М.ф. є:
мотив, фраза, речення, період. Різні способи розвитку і співставлення
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.
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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 кількість, а знаменник - тривалість долей, що
утворюють такт).
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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

домінантсептакорд

(на

різновидами
V

ступені),

С.

за

увідний

ладовим
С.

(на

положенням
VII

є:

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 162
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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).
Терцієвий тон – той звук акорду терцієвої побудови, який у стислому
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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
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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 позначається словами: чиста, мала, велика, збільшена,
зменшена.
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У системі професійної підготовки педагогів-музикантів важливу роль
відіграє комплекс музично-теоретичних дисциплін, який становить цілісну
систему знань про розвиток та еволюцію музичного мистецтва.
Ефективність музичного виховання і навчання школярів залежить від
особистості вчителя, його професійної підготовки та культури, виняткової
компетентності у галузі мистецтва та педагогічного таланту. Підготовка
висококваліфікованих
виконавську,

учителів

музики,

диригентсько-хорову,

які

мають

всебічну

музично-теоретичну

та

музичнометодичну

підготовку, здійснюється у процесі навчання на музично-педагогічних та
мистецьких факультетах педагогічних вузів.
Курс гармонії поряд з іншими музично-теоретичними дисциплінами
спрямований на виховання та навчання висококваліфікованих педагогів музики
для загальноосвітніх шкіл. Програма курсу «Гармонія» за вимогами кредитномодульної системи складена з метою

вдосконалення музично-теоретичної

підготовки студентів. Організація різних видів музичної діяльності школярів
(проведення уроків мистецтв, підготовка свят та позакласних заходів, музичнопросвітницька робота) набагато ускладнюється за відсутності відповідних
музично-теоретичних знань, вмінь і навичок, необхідного рівня фахової
компетентності, які визначають професіоналізм вчителя музики. Курс гармонії
займає чільне місце серед музично-теоретичних дисциплін, що вичаються на
митецьких та музично-педагогічних факультетах педагогічних університетів.

ТЕМИ І ЗМІСТ ЛАБОРАТОРНИХ ЗАНЯТЬ
II КУРС (ІІІ семестр)
Тема 1.

Гармонізація

мелодії

та

басу

головними

тризвуками.

Переміщення тризвуків.
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Мелодії хорального або гармонічного характеру, їх відмінні особливості. Зміна
функцій при гармонізації мелодій. Порядок гармонізації мелодії: вибір
функцій, створення наспівного басу, плавне ведення середніх голосів.
Складання мелодії до заданого басу. Самостійний ритм мелодії як одна з умов
її емоційності і виразності. Наявність в мелодії підіймання, спадів і
кульмінаційного моменту. Порядок розв'язання задачі на заданий бас. Техніка
переміщення тризвуків: пряме, протилежне і часткове голосоведення.
Переміщення з стрибками і без стрибків в голосах.
Стрибки терцій.
Стрибки терцій в сопрано при гармонічному з'єднанні тризвуків квартоквінтового

співвідношення.

Мелодичне

заповнення

стрибка.

Зміна

розташування при висхідних і низхідних стрибках. Неприпустимість стрибка
на збільшені інтервали. Стрибки терцієвих тонів в тенорі. Зміна розташування
акорду.
Період. Речення. Каденції. Кадансовий квартсекстакорд.
Період як форма виразу відносно закінченої музичної думки. Ділення періоду
на речення і фрази. Каденції як елемент завершення розділу музичної думки.
Серединна і заключна каденції. Заключна досконала каденція і її значення в
періоді. Серединні: полуавтентична, полуплагальна і недосконала каденції.
Метро-ритмічні

умови

розташування

кадансового

квартсекстакорду.

Кадансовий квартсекстакорд в каденції і його значення у формуванні класичної
каденції. З'єднання кадансового квартсекстакорду з попередніми і наступними
гармоніями.
Тема 2. Секстакорди головних тризвуків.
Подвоєння основного та квінтового тонів в секстакордах головних ступенів.
Мішане, тісне та широке розташування в секстакордах. Використання
секстакордів. Недозволені прийоми голосоведення: паралельні і протилежні
октави, паралельні унісони; паралельні і протилежні квінти; приховані октави і
квінти; ведення усіх голосів в одному напрямку.
Стрибки при з'єднанні тризвуку з секстакордом. З'єднання двох
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секстакордів.
Стрибки прім і квінт між тризвуком і секстакордом. Гармонізація висхідних і
нисхідних стрибків. Рухи паралельними квартами при подвійних стрибках,
мішані стрибки. Приховані октави і квінти. Секстакорди кварто-квінтового
співвідношення. Гармонічне голосоведення при з'єднанні двох секстакордів:
плавне або з стрибком. Подвоєння в секстакордах секундового співвідношення.
Мелодичне положення субдомінантового секстакорду. Особливості мінору.
Тема 3. Прохідні і допоміжні квартсекстакорди.
Подвоєння в квартсекстакордах. Метричні умови використання, прохідні
квартсекстакорди

домінанти

і

тоніки.

Голосоведення.

Допоміжні

квартсекстакорди субдомінанти і тоніки. Допоміжні квартсекстакорди в
каденціях.
Тема 4. Домінантсептакорд та його обернення (Д7).
Функціональне оточення Д7. Біфункціональність акорду. Умови введення
септіми. Розв'язання повного і неповного домінантсептакорду. Обернення D7
та їх розв'язання в тоніку. Умови використання обернень домінантсептакорду.
Прохідний терцквартакорд. Переміщення.
Стрибки при розв'язанні домінантсептакорда в тоніку.
Розв'язання основного домінантсептакорда з стрибками основних тонів в
заключних каденціях. Розв'язання домінантового терцквартакорду з стрибками
основних тонів в мелодії. Стрибки квінт і подвійні стрибки при розв'язанні D2
в тоніку. Протилежні і паралельні октави в заключних каденціях. Порядок
розв'язання задач з стрибками в мелодії.
ІІ курс (IV семестр)
Тема 1. Секстакорд і тризвук II ступеня (Sll6, SII).
Секстакорд II ступеня як субдомінантовий тризвук з секстою замість квінти.
Свобода подвоєнь в SII6 в залежності від голосоведенння. Функціональне
оточення та голосоведення. З'єднання II6 з акордами домінантової групи.
Використання та з'єднання тризвуку II ступеня з акордами групи домінанти.
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Прохідна тоніка в оточенні акордів SII і SII6.
Тема 2. Гармонічний мажор.
Тризвуки гармонічного мажору. Заперечення.
Тема

3.

Тризвук

ступеня

VI

(TSVI).

Перервана

каденція.

Біфункціональність акорду VI ступеня. Тризвук VI ступеня як акорд слабкої
субдомінанти.

Терцієві

субдомінантовим

зв'язки

тризвуком.

тризвуку

VI

Кварто-квінтові

ступеня
зв'язки

з

тонікою

і

цієї

гармонїї

з

тризвучними гармоніями II ступеня. Перерваний зворот як порушення
гармонічної логіки мислення. Перервана каденція в періоді, її значення.
Секстакорд VI ступеня в якості тоніки з секстою замість квінти.
Тема 4. Септакорд II ступеня (SII7).
Септакорд II ступеня і його обернення як основні дисонуючі гармонії в
класичній музиці. Септакорд II ступеня і його обернення після тонічних
гармоній. Прийоми ускладнення субдомінантової гармонії з секстою та
тризвучних гармоній II ступеня септімою. Розв'язання септакорду II ступеня та
його обернень в тонічні гармонії. Перехід цих акордів у відповідні акорди
дисонуючої домінанти і увідного септакорду.
Тема 5. Увідні септакорди (ДVII7).
Септакорди VII ступеня в мажорі і гармонічному мінорі. Біфункціональність
септакорду та його обернень. Септакорд VII ступеня після акордів тоніки і
субдомінанти. Особливості розв'язання септакорду VII ступеня і його
обернень, перехід у відповідні дисонуючі акорди домінанти.
Тема 6. Домінантовий нонакорд (Д9).
Подальше ускладнення чотиризвучної домінанти ноною. Вимоги, необхідні
для нормального звучання нонакорду. Розв'язання нонакорду. Використання
основного

домінантового

нонакорду

в

заключних

каденціях

замість

домінантсептакорду.
Тема 7. Менш використовані акорди домінантової групи.
Секстакорд зменшеного тризвуку VII ступеня (ДVII6). Близкість звучання
DVII6 до домінанттерцквартакорду. Подвоєння в секстакорді. Секстакорд VII
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ступеня в якості прохідного між тонікою та її секстакордом. Використання
секстакорду при гармонізації висхідного руху звукоряду (VI-VII-I) в верхньому
голосі. Тризвук і секстакорд Ш ступеня мажору (ДTIII53). Біфункціональність
тризвучних акордів ПІ ступеня. Тризвук ПІ ступеня, його функціональні зв'язки
з другими акордами тональності. Гармонізація нисхідного іонійського
тетрахорду в мажорі і фригійського тетрахорду в мінорі. Гармонізація
мажорної і мінорної гам. Секстакорд ПІ ступеня як домінантова гармонія з
секстою замість квінти. Домінантсептакорд з секстою замість квінти.
Розв'язання сексти.
Тема 8. Натуральний мінор у фригійських зворотах.
Нисхідний рух верхнього тетрахорду натурального мінору через VII ступінь.
Логіка функціональної послідовності. Гармонізація фригійського тетрахорду у
верхньому голосі побічними тризвуками та секстакордами. Фригійський
тетрахорд у басу.
ІІІ курс (V семестр)
Тема 1. Подвійна домінанта в каденції.
Акорди домінанти до домінанти та ввідні до домінанти. Подвійна домінанта як
акорд самостійної функції в хроматичній системі і як альтерований акорд
субдомінантової функції. Акорди подвійної домінанти після тонічних акордів.
Акорди ДД після субдомінантових акордів. Альтерація субдомінантових
акордів, що приводить до появи акордів подвійної домінанти. Заперечення.
Перехід акордів подвійної домінанти в кадансовий квартсекстакорд і в
основний домінантсептакорд в каденціях. Перехід акордів подвійної домінанти
в дисонуючі акорди домінанти і в септакорд II ступеня.
Тема 2. Подвійна домінанта в середині будови.
Загальні відомості. Розв’язання ДД в Д та Т64 (прохідний). Перехід ДД у
дисонуючі акорди Д гр. Перехід ДД у дисонуючі акорди

S-ї групи.

Особливості голосоведення.
Тема 3. Альтерація в акордах ДД.
Наявність VI низького ступеня в ДД як найбільш уживані акорди в каденціях,
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які

використовуються

композиторами

класичної

школи.

Приготування

альтерованої ДД акордами тонічної і субдомінантової групи. Розв'язання ДД з
збільшеною секстою в кадансовий квартсекстакорд і прохідний тонічний
квартсекстакорд.
ІІІ курс (VI семестр)
Тема 1. Відхилення. Хроматична система.
Відхилення як дійовий засіб розвитку гармонічних засобів, з початкових
розділах музичних побудов. Побічні тоніки, домінанти, субдомінанти та їх
метроритмічна організація. Кількість акорду для показу нової тональності.
Засоби відхилення:
 обростання функціонально визначеного акорду своїми побічними
субдомінантами і домінантами;
 виникнення логічної акордової послідовності, що приводить до тоніки
нової тональності;
 альтераційні зміни акорду, що перетворюють його в побічну домінанту
або субдомінанту. Заперечення у процесі відхилення.
Тема 2. Відхилення. Хроматичні секвенції.
Виникнення хроматичної секвенції як умови використання побічних домінант і
субдомінант. Не каденційний показ тональності. Кількість ланок в секвенції.
Побудова ланки. Секвентне розширення періоду. Хроматична секвенція і
відхилення.
Тема 3. Модуляція.
Модулювання у кінці речення або періоду та його значення в утворенні більш
великої музичної форми. Функціональний зв'язок тональностей. Роль
функціональних

взаємовідносин

тонік

тональностей

першого

рівня

спорідненості. Спільний акорд та іх кількість. Модулюючий акорд і його
значення. Каденція в модуляції.
Тема 4. Модуляція у тональності першого рівня спорідненості.
Каденційне модулювання у тональності домінантової групи як найбільш
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типове явище в творчості композиторів-класиків і романтиків. Кількість
тональностей домінантової групи. Спільний акорд в першій і новій
тональності. Модулюючий акорд. Модулювання в субдомінанту як менш
поширений прийом у музиці.
Тема 5. Приготоване затримання в одному, двох і трьох голосах.
Приготовані затримання та їх побудова. Приготоване затримання в одному,
двох і трьох голосах. Особливості неприготованих затримань. Неприготовані
затримання в двох і трьох голосах.
Тема 6. Прохідні неакордові звуки.
Прохідні неакордові звуки як засіб заповнення ходів голосів на терцію або
кварту поступовими рухами. Прохідні неакордові звуки і прохідні затримання.
Хід голосу на терцію для оживлення мелодичного руху у межах однієї
гармонії.
Тема 7. Альтерація акордів домінантової групи.
Альтерація акордів домінантової групи як засіб загострення основних ладових
тяжінь. Альтерація II ступеню тональності як основний засіб зміни
домінантової

гармонії.

Домінантові

гармонії

з

низькою,

високою

і

розщипленою квінтами в мажорі. Домінантові гармонії з низькими квінтою і
септімою в мінорі. Розв'язання альтерованих домінант. Можливі альтерації
увідного септакорду і домінантового нонакорду.
Тема 8. Альтерація акордів субдомінантової групи.
Зміни в бік зниження VI ступеню в мажорі для посилення міжфункціональних
тяжінь в напрямку тонічних і домінантових гармоній. Можливість альтерації
IV ступеню в бік підвищення та акорди ДД як альтеровані субдомінантові
гармонії. Альтерація II ступеню тональності в мажорі та в мінорі. Акорди II
ступеню з підвищеним основним тоном і акорди неаполітанської субдомінанти.
Тема 9. Енгармонічні модуляції (гра на фортепіано та гармонічний аналіз).
Енгармонізм

зменшеного

септакорду.

Три

функціональних

значення

зменшеного септакорду в тональності. Вибір зменшеного септакорду для
раптової енгармонічної модуляції. Акорди в тональності, що схожі своїм
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фонічним звучанням на домінантсептакорд. Раптові модуляції на основі
переосмислення однієї з цих звучностей на відповідну у новій тональності.
Тема 10. Інші види модуляцій.
Гра на фортепіано. Гармонічний аналіз.

ТЕМИ І ЗМІСТ ЛАБОРАТОРНИХ ЗАНЯТЬ
II КУРС (ІІІ семестр)
Тема 1.

Гармонізація

мелодії

та

басу

головними

тризвуками.

Переміщення тризвуків.
Мелодії хорального або гармонічного характеру, їх відмінні особливості. Зміна
функцій при гармонізації мелодій. Порядок гармонізації мелодії: вибір
функцій, створення наспівного басу, плавне ведення середніх голосів.
Складання мелодії до заданого басу. Самостійний ритм мелодії як одна з умов
її емоційності і виразності. Наявність в мелодії підіймання, спадів і
кульмінаційного моменту. Порядок розв'язання задачі на заданий бас. Техніка
переміщення тризвуків: пряме, протилежне і часткове голосоведення.
Переміщення з стрибками і без стрибків в голосах.
Стрибки терцій.
Стрибки терцій в сопрано при гармонічному з'єднанні тризвуків квартоквінтового

співвідношення.

Мелодичне

заповнення

стрибка.

Зміна

розташування при висхідних і низхідних стрибках. Неприпустимість стрибка
на збільшені інтервали. Стрибки терцієвих тонів в тенорі. Зміна розташування
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акорду.
Період. Речення. Каденції. Кадансовий квартсекстакорд.
Період як форма виразу відносно закінченої музичної думки. Ділення періоду
на речення і фрази. Каденції як елемент завершення розділу музичної думки.
Серединна і заключна каденції. Заключна досконала каденція і її значення в
періоді. Серединні: полуавтентична, полуплагальна і недосконала каденції.
Метро-ритмічні

умови

розташування

кадансового

квартсекстакорду.

Кадансовий квартсекстакорд в каденції і його значення у формуванні класичної
каденції. З'єднання кадансового квартсекстакорду з попередніми і наступними
гармоніями.
Тема 2. Секстакорди головних тризвуків.
Подвоєння основного та квінтового тонів в секстакордах головних ступенів.
Мішане, тісне та широке розташування в секстакордах. Використання
секстакордів. Недозволені прийоми голосоведення: паралельні і протилежні
октави, паралельні унісони; паралельні і протилежні квінти; приховані октави і
квінти; ведення усіх голосів в одному напрямку.
Стрибки при з'єднанні тризвуку з секстакордом. З'єднання двох
секстакордів.
Стрибки прім і квінт між тризвуком і секстакордом. Гармонізація висхідних і
нисхідних стрибків. Рухи паралельними квартами при подвійних стрибках,
мішані стрибки. Приховані октави і квінти. Секстакорди кварто-квінтового
співвідношення. Гармонічне голосоведення при з'єднанні двох секстакордів:
плавне або з стрибком. Подвоєння в секстакордах секундового співвідношення.
Мелодичне положення субдомінантового секстакорду. Особливості мінору.
Тема 3. Прохідні і допоміжні квартсекстакорди.
Подвоєння в квартсекстакордах. Метричні умови використання, прохідні
квартсекстакорди

домінанти

і

тоніки.

Голосоведення.

Допоміжні

квартсекстакорди субдомінанти і тоніки. Допоміжні квартсекстакорди в
каденціях.
Тема 4. Домінантсептакорд та його обернення (Д7).
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Функціональне оточення Д7. Біфункціональність акорду. Умови введення
септіми. Розв'язання повного і неповного домінантсептакорду. Обернення D7
та їх розв'язання в тоніку. Умови використання обернень домінантсептакорду.
Прохідний терцквартакорд. Переміщення.
Стрибки при розв'язанні домінантсептакорда в тоніку.
Розв'язання основного домінантсептакорда з стрибками основних тонів в
заключних каденціях. Розв'язання домінантового терцквартакорду з стрибками
основних тонів в мелодії. Стрибки квінт і подвійні стрибки при розв'язанні D2
в тоніку. Протилежні і паралельні октави в заключних каденціях. Порядок
розв'язання задач з стрибками в мелодії.
ІІ курс (IV семестр)
Тема 1. Секстакорд і тризвук II ступеня (Sll6, SII).
Секстакорд II ступеня як субдомінантовий тризвук з секстою замість квінти.
Свобода подвоєнь в SII6 в залежності від голосоведенння. Функціональне
оточення та голосоведення. З'єднання II6 з акордами домінантової групи.
Використання та з'єднання тризвуку II ступеня з акордами групи домінанти.
Прохідна тоніка в оточенні акордів SII і SII6.
Тема 2. Гармонічний мажор.
Тризвуки гармонічного мажору. Заперечення.
Тема

3.

Тризвук

VI

ступеня

(TSVI).

Перервана

каденція.

Біфункціональність акорду VI ступеня. Тризвук VI ступеня як акорд слабкої
субдомінанти.

Терцієві

субдомінантовим

зв'язки

тризвуком.

тризвуку

VI

Кварто-квінтові

ступеня
зв'язки

з

тонікою

і

цієї

гармонїї

з

тризвучними гармоніями II ступеня. Перерваний зворот як порушення
гармонічної логіки мислення. Перервана каденція в періоді, її значення.
Секстакорд VI ступеня в якості тоніки з секстою замість квінти.
Тема 4. Септакорд II ступеня (SII7).
Септакорд II ступеня і його обернення як основні дисонуючі гармонії в
класичній музиці. Септакорд II ступеня і його обернення після тонічних
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гармоній. Прийоми ускладнення субдомінантової гармонії з секстою та
тризвучних гармоній II ступеня септімою. Розв'язання септакорду II ступеня та
його обернень в тонічні гармонії. Перехід цих акордів у відповідні акорди
дисонуючої домінанти і увідного септакорду.
Тема 5. Увідні септакорди (ДVII7).
Септакорди VII ступеня в мажорі і гармонічному мінорі. Біфункціональність
септакорду та його обернень. Септакорд VII ступеня після акордів тоніки і
субдомінанти. Особливості розв'язання септакорду VII ступеня і його
обернень, перехід у відповідні дисонуючі акорди домінанти.
Тема 6. Домінантовий нонакорд (Д9).
Подальше ускладнення чотиризвучної домінанти ноною. Вимоги, необхідні
для нормального звучання нонакорду. Розв'язання нонакорду. Використання
основного

домінантового

нонакорду

в

заключних

каденціях

замість

домінантсептакорду.
Тема 7. Менш використовані акорди домінантової групи.
Секстакорд зменшеного тризвуку VII ступеня (ДVII6). Близкість звучання
DVII6 до домінанттерцквартакорду. Подвоєння в секстакорді. Секстакорд VII
ступеня в якості прохідного між тонікою та її секстакордом. Використання
секстакорду при гармонізації висхідного руху звукоряду (VI-VII-I) в верхньому
голосі. Тризвук і секстакорд Ш ступеня мажору (ДTIII53). Біфункціональність
тризвучних акордів ПІ ступеня. Тризвук ПІ ступеня, його функціональні зв'язки
з другими акордами тональності. Гармонізація нисхідного іонійського
тетрахорду в мажорі і фригійського тетрахорду в мінорі. Гармонізація
мажорної і мінорної гам. Секстакорд ПІ ступеня як домінантова гармонія з
секстою замість квінти. Домінантсептакорд з секстою замість квінти.
Розв'язання сексти.
Тема 8. Натуральний мінор у фригійських зворотах.
Нисхідний рух верхнього тетрахорду натурального мінору через VII ступінь.
Логіка функціональної послідовності. Гармонізація фригійського тетрахорду у
верхньому голосі побічними тризвуками та секстакордами. Фригійський
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тетрахорд у басу.
ІІІ курс (V семестр)
Тема 1. Подвійна домінанта в каденції.
Акорди домінанти до домінанти та ввідні до домінанти. Подвійна домінанта як
акорд самостійної функції в хроматичній системі і як альтерований акорд
субдомінантової функції. Акорди подвійної домінанти після тонічних акордів.
Акорди ДД після субдомінантових акордів. Альтерація субдомінантових
акордів, що приводить до появи акордів подвійної домінанти. Заперечення.
Перехід акордів подвійної домінанти в кадансовий квартсекстакорд і в
основний домінантсептакорд в каденціях. Перехід акордів подвійної домінанти
в дисонуючі акорди домінанти і в септакорд II ступеня.
Тема 2. Подвійна домінанта в середині будови.
Загальні відомості. Розв’язання ДД в Д та Т64 (прохідний). Перехід ДД у
дисонуючі акорди Д гр. Перехід ДД у дисонуючі акорди

S-ї групи.

Особливості голосоведення.
Тема 3. Альтерація в акордах ДД.
Наявність VI низького ступеня в ДД як найбільш уживані акорди в каденціях,
які

використовуються

композиторами

класичної

школи.

Приготування

альтерованої ДД акордами тонічної і субдомінантової групи. Розв'язання ДД з
збільшеною секстою в кадансовий квартсекстакорд і прохідний тонічний
квартсекстакорд.
ІІІ курс (VI семестр)
Тема 1. Відхилення. Хроматична система.
Відхилення як дійовий засіб розвитку гармонічних засобів, з початкових
розділах музичних побудов. Побічні тоніки, домінанти, субдомінанти та їх
метроритмічна організація. Кількість акорду для показу нової тональності.
Засоби відхилення:
 обростання функціонально визначеного акорду своїми побічними
субдомінантами і домінантами;
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 виникнення логічної акордової послідовності, що приводить до тоніки
нової тональності;
 альтераційні зміни акорду, що перетворюють його в побічну домінанту
або субдомінанту. Заперечення у процесі відхилення.
Тема 2. Відхилення. Хроматичні секвенції.
Виникнення хроматичної секвенції як умови використання побічних домінант і
субдомінант. Не каденційний показ тональності. Кількість ланок в секвенції.
Побудова ланки. Секвентне розширення періоду. Хроматична секвенція і
відхилення.
Тема 3. Модуляція.
Модулювання у кінці речення або періоду та його значення в утворенні більш
великої музичної форми. Функціональний зв'язок тональностей. Роль
функціональних

взаємовідносин

тонік

тональностей

першого

рівня

спорідненості. Спільний акорд та іх кількість. Модулюючий акорд і його
значення. Каденція в модуляції.
Тема 4. Модуляція у тональності першого рівня спорідненості.
Каденційне модулювання у тональності домінантової групи як найбільш
типове явище в творчості композиторів-класиків і романтиків. Кількість
тональностей домінантової групи. Спільний акорд в першій і новій
тональності. Модулюючий акорд. Модулювання в субдомінанту як менш
поширений прийом у музиці.
Тема 5. Приготоване затримання в одному, двох і трьох голосах.
Приготовані затримання та їх побудова. Приготоване затримання в одному,
двох і трьох голосах. Особливості неприготованих затримань. Неприготовані
затримання в двох і трьох голосах.
Тема 6. Прохідні неакордові звуки.
Прохідні неакордові звуки як засіб заповнення ходів голосів на терцію або
кварту поступовими рухами. Прохідні неакордові звуки і прохідні затримання.
Хід голосу на терцію для оживлення мелодичного руху у межах однієї
гармонії.
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Тема 7. Альтерація акордів домінантової групи.
Альтерація акордів домінантової групи як засіб загострення основних ладових
тяжінь. Альтерація II ступеню тональності як основний засіб зміни
домінантової

гармонії.

Домінантові

гармонії

з

низькою,

високою

і

розщипленою квінтами в мажорі. Домінантові гармонії з низькими квінтою і
септімою в мінорі. Розв'язання альтерованих домінант. Можливі альтерації
увідного септакорду і домінантового нонакорду.
Тема 8. Альтерація акордів субдомінантової групи.
Зміни в бік зниження VI ступеню в мажорі для посилення міжфункціональних
тяжінь в напрямку тонічних і домінантових гармоній. Можливість альтерації
IV ступеню в бік підвищення та акорди ДД як альтеровані субдомінантові
гармонії. Альтерація II ступеню тональності в мажорі та в мінорі. Акорди II
ступеню з підвищеним основним тоном і акорди неаполітанської субдомінанти.
Тема 9. Енгармонічні модуляції (гра на фортепіано та гармонічний аналіз).
Енгармонізм

зменшеного

септакорду.

Три

функціональних

значення

зменшеного септакорду в тональності. Вибір зменшеного септакорду для
раптової енгармонічної модуляції. Акорди в тональності, що схожі своїм
фонічним звучанням на домінантсептакорд. Раптові модуляції на основі
переосмислення однієї з цих звучностей на відповідну у новій тональності.
Тема 10. Інші види модуляцій.
Гра на фортепіано. Гармонічний аналіз.

МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
 Нотна та аудіо фонотека;
 Програма у електроному форматі;

ЗАВДАННЯ

ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ
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№
п/

Розділ курсу, теми

Кількість
годин

п

Семест
р

1.

132
1.Письмові завдання:
(Дубовский И. Учебник гармонии).
- Велики і малі тризвуки. с.16 – 19;
- Гармонізація мелодії. с. 35 № 9 – 12;
- Гармонізація баса. с.42 №5 – 9;
- Стрибки терцій. с. 45 № 4 – 6;
- Каденції. К64; с.60 № 6 – 9;
- Секстакорди гол.тризвуків. с.69 № 7 – 10;
- Стрибки при з’єднанні тризв. з секстак. с. 76
№ 7 – 12;
- З’єднання 2-х секст-дів. с. 82 № 5 – 7;
- Прохідні та допоміжні сект-ди с. 87 № 6 – 9;
- Основний Д7; с. 96 № 8 – 11;
- Обернення Д7; с. 103 № 7 – 10;
- Стрибки при розв. Д7 в Т; с. 109 № 8 – 10;
- II6 с. 125 впр. 258 № 6 – 9;
- Гармонічний мажор с. 129 № 4 – 7;
- Тризвук VI ст. с. 136 впр. 280а № 5 – 7;
2.Гра гармонічних послідовностей з
вивчених тем:
(Алексеев Б. Задачи по гармонии):
-З'єднання тризвуків Т, S, Д; с. 203 № 4-6;
- Переміщення акордів с. 203 № 4-6;
- Стрибки терцій с. 204 № 4; 5;
- Каденції. К64 с. 204 № 4; 7;
- Секстакорди гол. тризвуків, с. 204 6; 7;
- З'єднання 2х секст-дів с. 205 № 7; 8;
- Прохідні та допоміжні с. 205 № 8; 9;
- Основний Д7 с. 206 № 8; 9;
-Обернення Д7 с. 207 № 5; 6;
- ІІ53 та ІІ6 с. 208 № 3; 4;
- Гарм. мажор с. 208 № 8;
- Тризвук VI53 с. 209 № 4 - 8;
3.Гра діатонічних секвенцій:
(Алексее Б. Задачи по гармонии): с. 204. №
1 - 9;

ІІІ, IV

30

30

20
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4.Завдання по гармонічному аналізу з
вивчених тем (за вибором).
(Дубовский И. Учебник гармонии).
Твори із репертуару основного інструменту,
диригування, вокалу, хоркласу.
5.Теми, винесені на самостійне
опрацювання
Берков В. Избранные статьи и исследования
ст. 195-230;
Бершадская Т. Лекции по гармонии: II ч.,
Історичний огляд розвитку гармонії. Тема:1.
2.

20

32

180

1.Письмові вправи:
(Дубовский И. Учебник гармонии)
-ІІ7 с. 144 впр. 294 № 12-15;
-VII7 с. 153 впр. 313 № 5-8;
-Д9 с. 161 впр. 336 № 5-8;
-ДVII6; III53 ст;Д6; впр. 342 № 4; 5; впр. 354 № 7
–10;
(Дубовский И. Учебник гармонии)
-ДД с. 216 № 9-12;
-ДД впр. 445 с. 223 № 9-12;
-Альт. ДД с. 232 впр. 464 № 4 - 7; 9; 10;
-Відхилення: с. 247 впр. 493 № 8 - 10; впр.500
ст. 252 № 8-10;
-Модуляція: с. 268 впр. 525 № 7 – 10;
-Затримання: с. 283 впр. 551 № 4;
-Діатон прохідні звуки: с. 298 № 585 № 3;
-Предйом: с. 323 № 630 № 3;
2.Гра гармонічних послідовностей з
вивчених тем:
(Алексеев Б. Задачи по гармонии) –
-ІІ7 с. 210 № 7; 8;
- Д9 с. 211 № 5; 6;
-Акорди Д-ї гр.: с. 212 № 4; 7; 11;
-Фриг. зворот с. 213 № 9; 10; 13;
Гра гарм. послідовностей по темам до 5 кл.
знаків знаків та модулюючих побудов (1ст. спорід.)
(Алексеев Б. Задачи по гармонии).
3.Гра діатонічних секвенцій:
(Алексеев Б. Задачи по гармонии)
с. 236-237 № 10-18; № 18-24;

V, VI

36

36

36
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4. Завдання по гармонічному аналізу з
вивчених тем (за вибором).
(Дубовский И. Учебник гармонии).
Твори із репертуару основного інструменту,
диригування, вокалу, хоркласу.
5. Теми для самостіного опрацювання:
Берков В. Гармония – М.: Музыка, 1970 –
671с. Гл.III;IV;V;VI;VII
- Берков В. Гармония
Гл. XI Відхилення.
Гл. XII Альтерація.
Гл. XV Енгарм. мод-я.
Гл. XIX Орг. пункт.
- Бершадская Т. Лекции по гармонии.
- І ч. від. В. Модуляція. Загальні поняття §1-4
- II ч. Історичний огляд розв-ку гармонії.
-Тема 2: Мажоро-мінорна система у XVII –
XVIIIст. Віденський класицизм.
-Тема 3: Мажоро-мінорна система у IXXст.
Після класичний період.
-Тема 5: Гармонія у сучасній музиці.
-Гуляницкая Н. Введение в современную
гармонию: учеб. пособие. – М.: Музыка,
1984. – 256с.
Гл.II Акордіка.
Гл.V Атональність §1.
Гл.VI Серійність §1.
Гл.VII Модальність §1.

36

36

ІІ КУРС (ІІІ СЕМЕСТР)
1.Письмові завдання: (Дубовский И. Учебник гармонии. – М.: Музыка, 1987.
– 478 с.)
 Велики і малі тризвуки. с. 16 – 19;
 Гармонізація мелодії. с. 35 № 68 № 9 – 12;
 Гармонізація баса. с.42 № 80 № 5 – 9;
 Стрибки терцій. с. 45 № 86 № 4 – 6;
 Каденції. К64. с. 60 № 115 № 6 – 9;
2. Гра гармонічних послідовностей з вивчених тем: (Алексеев Б. Задачи по
гармонии. – М.: Музыка, 1976, с. 246.)
 З'єднання тризвуків Т, S, Д с. 203 № 4-6;
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 Переміщення акордів. с. 203 № 4-6;
 Стрибки терцій. с. 204 № 4; 5;
 Каденції. К64 с. 204 № 4; 7;
3. Гра діатонічних секвенцій: (Алексеев Б. Задачи по гармонии. – М.:
Музыка, 1976, № 4, 5; с. 236).
4. Завдання з гармонічного аналізу по темам: (Дубовский И. Учебник
гармонии. – М.: Музыка, 1987, с. 53, 59). Проаналізувати уривок твору з
програми основного інструменту, диригування, вокалу або хорового класу (за
вибором).
5. Теми, винесені на самостійне опрацювання:
 Берков В. Избранные статьи и исследования М., Сов. Композитор, 1976,
ст. 195-230;
 Бершадская Т. Лекции по гармонии: II ч., Історичний огляд розвитку
гармонії. Тема: 1.
6. Написання та захист рефератів на теми:
 Безмежний світ гармонії.
 Гармонія – від естетики до дисципліни.
 Гармонія – важливий засіб виразності у музиці різних епох.
 Гармонія композиторів епохи бароко.
 Гармонія віденських класиків.

ІІ курс (IV семестр)
1. Письмові вправи: (Дубовский И. Учебник гармонии. – М.: Музыка, 1987, 487с).
 Секстакорди головних тризвуків. с. 69 № 137 (№ 7 – 10);
 Стрибки при з’єднанні тризвуку з секстакордои с. 76 № 152 (№ 7 – 12);
 З’єднання 2-х секст-дів. с. 82 № 166 (№ 5 – 7);
 Прохідні та допоміжні секстакорди с. 87 № 178 (№ 6 – 9);
 Основний Д7; с.96 № 197 (№ 8 – 11);
 Обернення Д7; с. 103 № 214 а (№ 7 – 10);
191
19
1

 Стрибки при розв. Д7 в Т; с. 109 № 226 (№ 8 – 10);
 II6 впр с. 125 № 258 (№ 6 – 9);
 Гармонічний мажор с. 129 № 265 (№ 4 – 7);
2. Гра гармонічних послідовностей по темам: (Алексеев Б. Задачи по
гармонии. – М.: Музыка, 1976. – 247с.)
 Секстакорди гол. тризвуків, с. 204 № 6; 7;
 З'єднання 2х секст-дів с. 205 № 7; 8;
 Прохідні та допоміжні квартсекстакорди с. 205 № 8; 9;
 Основний Д7 с. 206 № 8; 9;
 Обернення Д7 с. 207 № 5; 6;
 ІІ53 та ІІ6 с. 208 № 3; 4;
 Гарм. мажор с. 208 № 8;
 Тризвук VI53 с. 209 № 4 - 8;
3. Гра діатонічних секвенцій: (Алексеев Б. Задачи по гармонии. – М.:
Музыка, 1976, № 5 - 9; с. 236-237);
4. Завдання по гармонічному аналізу з вивчених тем: (Дубовский И.
Учебник гармонии. – М.: Музыка, 1987, с. 103, 124, 128 (за вибором).
Проаналізувати уривок твору (16 тактів) з програми основного інструменту,
диригування, вокалу та хоркласу.
5. Теми, винесені на самостіне опрацювання:
Берков В. Гармония – М.: Музыка, 1970 – 671с. Гл. III; IV;
6. Написання та захист рефератів:
 Функціональне значення секстакордів у гармонії композиторів різних
епох.
 Значення домінантсептакорду у творчості віденських класиків.
 Перервана каденція – один із улюблених гармонічних зворотів у
російській музиці.
 Особливий колорит акордів гармонічного мажору.
III КУРС (V семестр)
1. Гармонізація мелодії або басу з вивчених тем: (Дубовский И. Учебник
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гармонии. – М.: Музыка, 1987, с.136 № 280а; с.144 № 294; с.152 №
313;с.161 № 336; с.169 № 354; с.175 № 366;).
2. Гра акордових схем та гармонічних послідовностей з вивчених тем:
(Алексеев Б. Задачи по гармонии. – М.: Музыка, 1976, № 1 – 5, с. 209 – 213
(за вибором викладача).
3. Гра діатонічних та хроматичних секвенцій: (Алексеев Б. Задачи по
гармонии. – М.: Музыка, 1976, № 9 – 12 с. 236 (за вибором викладача).
4. Гармонічний аналіз: (Дубовский И. Учебник гармонии. – М.: Музыка,
1987, с. 136, 144, 152, 161, 169 (за вибором).
5. Виконання домашніх завдань.
6. Творчі завдання: підбір акомпанементу до українських народних пісень
або пісень шкільного репертуару (за вибором). Наприклад: "Ой, у
вишневому садочку".
1. Письмові вправи: (Дубовский И. Учебник гармонии. – М.: Музыка,
1987. – 478 с.)
 Тризвук VI с. 136 впр. 280 а № 5 – 7;
 ІІ7 с. 144 впр. 294 № 12-15;
 VII7 с. 153 впр. 313 № 5-8;
 Д9 с. 161 впр. 336 № 5-8;
 ДVII6; III ст; Д6; с. 164 впр. 342 № 4; 5; с. 169 впр. 354 № 7 -10;
2. Гра гармонічних послідовностей по темам: (Алексеев Б. Задачи по
гармонии. – М.: Музыка, 1976. – 247с.)
 ІІ7 с. 210 № 7; 8;
 Д9 с. 211 № 5; 6;
 Акорди Д-ї гр.: с. 212 № 4; 7; 11;
 Фр. зворот с. 213 № 9; 10; 13;
3. Гра діатонічних секвенцій: (Алексеев Б. Задачи по гармонии. – М.:
Музыка, 1976, с. 236-237 № 10-15; (за вибором викладача).
4. Завдання з гармонічного аналізу по темам:
Проаналізувати уривок твору з програми основного інструменту, вокалу,
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диригування та хорового класу (за вибором).
5. Теми, винесені на самостіне опрацювання:
Берков В. Гармония – М.: Музыка, 1970 – 671с. Гл.;V;VI;VII;
6.Написання та захист рефератів на задані теми:
 Субдомінантсептакорд.
 Використання увідних септакордів у кульмінаційних моментах – як
головний засіб виразності музичних творів видатних композиторів.
 Менш використовані акорди Домінантової групи у творчості зарубіжних
композиторів.
 Фригійський зворот у гармонії минулого та сучасного.
 Секвенція. Види секвенцій. Золота секвенція.
ІІІ курс (VІ семестр)

1. Письмові вправи: (Дубовский И. Учебник гармонии. – М.: Музыка,
1987. – 478 с.)
 ДД с. 216 № 9-12;
 ДД с. 223 впр. 445 № 9-12;
 Альт. ДД с. 232 впр. 464 № 4 - 7; 9; 10;
2. Гра гарм. послідовностей по темам у тональностях до 5 кл. знаків:
(Алексеев Б. Задачи по гармонии. – М.: Музыка, 1976, с. 217 – 218 № 3,4;).
3. Гра діатонічних та модулюючих секвенцій: (Алексеев Б. Задачи по
гармонии. – М.: Музыка, 1976, с. 237, № 15-20).
4. Завдання гармонічного аналізу з вивчених тем: (Дубовский И.
Учебник гармонии. – М.: Музыка, 1987, с. 216, 223, 226, 231 за вибором).
Зробити

гармонічний

аналіз уривку твору з

програми

основного

інструменту, диригування, вокалу, хоркласу.
5. Опрацювання додаткової літератури:
Берков В. Гармония – М.: Музыка, 1970 – 671с.
 Гл. XII Альтерація.
Бершадская Т. Лекции по гармонии.
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Тема 2: Мажоро-мінорна система у XVII – XVIIIст. Віденський класицизм.
6. Написання та захист рефератів:
1. Письмові вправи: (Дубовский И. Учебник гармонии. – М.: Музыка, 1987. –
480 с.
 Відхилення: с. 247 впр. 493 № 8 - 10; с. 252 впр. 500 № 8-10;
 Модуляція: с. 268 впр. 525 № 7 – 10;

2. Гра гарм. послідовностей по темам до 5 кл. знаків та модулюючих
побудов (1 ст. спорід.). Алексеев Б. Задачи по гармонии. – М.: Музыка, 1976, с.
221-225 (за вибором). Проаналізувати уривок твору з програми основного
інструменту, вокалу, диригування та хорового класу (за вибором).
3. Гра діатонічних та модулюючих секвенцій: (Алексеев Б. Задачи по
гармонии. – М.: Музыка, 1976, № 15-20 с. 237).
4. Завдання з гармонічного аналізу по темам: (Дубовский И. Учебник
гармонии. – М.: Музыка, 1987, с. 247, 252, 260, 268, 273 (за вибором). Зробити
гармонічний аналіз уривку твору з програми основного інструменту,
диригування, вокалу, хоркласу.
5. Опрацювання додаткової літератури:
Берков В. Гармония – М.: Музыка, 1970 – 671с.
 Гл. XI Відхилення
Бершадская Т. Лекции по гармонии.
 І ч. від. В. Модуляція. Загальні поняття §1—4;
 II ч. Історичний огляд розвитку гармонії.
 Тема 3: Мажорно-мінорна система у IXXст. Після класичний період.
1. Письмові вправи: (Дубовский И. Учебник гармонии. – М.: Музыка,
1987. – 480с.)
 Затримання: с. 283 впр. 551 № 4;

 Діатон. прохідні зв: с. 298 № 585 № 3;
 Предйом: с. 323 № 630 № 3;

2. Гра гарм. послідовностей по темам до 5 кл. знаків та модулюючих
побудов (1 ст. спорід.) (Алексеев Б. Задачи по гармонии. – М.: Музыка,
1976, с. 223-230 за вибором).
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3. Гра діатонічних та модулюючих секвенцій: (Алексеев Б. Задачи по
гармонии. – М.: Музыка, 1976, № 1-7 с. 240).
4. Завдання з гармонічного аналізу по темам: (Дубовский И. Учебник
гармонии– М.: Музыка, с. 305, 311, 336, 348, 360, 444, 450 (за вибором
викладача).

Проаналізувати

уривок

твору

з

програми

основного

інструменту, вокалу, диригування та хорового класу (за вибором).
5. Опрацювання додаткової літератури:
Гуляницкая Н. Введение в сучасную гармонию: учеб. пособие. – М.:
Музыка, 1984. – 256с.
Тема 5: Гармонія в сучасній музиці.
 Гл. II Акордика;
 Гл.V Атональність §1;
 Гл.VI Серійність §1;
 Гл.VII Модальність §1;
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