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ВСТУП 

 

Курс «Теорія музики» є одним з базових курсів бакалаврського рівня 

вищої освіти музичних спеціальностей і спрямований на підвищення загального 

рівня музичної грамотності у здобувачів. Предметом курсу є прищеплення 

основних відомостей про структуру музично-теоретичного знання, 

ознайомлення з основними елементами музичної мови, ключовими поняттями 

та явищами музичного мистецтва, з їх виразними властивостями та 

можливостями  і роллю у світовій музичній культурі. 

Метою вивчення дисципліни є створення міцної музично-теоретичної 

основи для всебічного  творчого розвитку  студентів та забезпечення успішного 

вивчення інших дисциплін музично-теоретичного циклу і подальшої музично-

педагогічної діяльності. 

Завданням курсу «Теорія музики» є освоєння основних засобів музичної 

виразності (звук, лад, тональність, інтервали, акорди, хроматизм, способи 

переходу в інші тональності, будова музичної мови, часові відносини в музиці), 

виявлення закономірностей їхньої взаємодії в музичній тканині, висвітлення 

загальних законів будови та функціонування музичної системи та окремих її 

складових; знайомство з різноманітними явищами музичного мистецтва, їх 

теоретичними визначеннями, вивчення та практичне освоєння низки основних 

музично-теоретичних понять та явищ, музично-теоретичної термінології. 

Внаслідок проходження курсу здобувачі вищої освіти повинні  

знати: властивості музичних звуків, історію походження та розвитку 

нотації, знаки скорочення нотного письма, особливості побудови та розвитку 

мелодії, різні види фактури, основні явища метроритму, інтервали, акорди, їх 

обернення, лади та тональності, розв’язання інтервалів та акордів у ладу, явище 

енгармонізму, хроматизм, спорідненість тональностей, відхилення та модуляції, 

секвенції, транспозицію, мелізми, елементи будови музичної мови; 
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вміти: робити елементарний аналіз нотного тексту з поясненням ролі 

виразних засобів у контексті музичного твору; аналізувати музичний матеріал з 

погляду ладової системи, особливостей звукоряду (використання діатонічних 

чи хроматичних ладів, відхилень, модуляцій); гармонійної системи (модальної 

та функціональної сторони гармонії), фактурного викладу матеріалу (типів 

фактур); типів викладу музичного матеріалу; використовувати навички 

володіння елементами музичної мови на клавіатурі та письмово; 

Дисципліна «Теорія музики» передбачає не тільки опанування основних 

музично-теоретичних знань, але й формування та розвиток аналітичного 

мислення, оволодіння основами аналізу виразних засобів музики, 

усвідомленого сприйняття всього різноманіття музичного матеріалу. 

Крім засвоєння теоретичного матеріалу необхідно уміння правильно і 

грамотно його викладати в усній та письмовій формі, володіти точним записом 

нотного тексту, навичками гри на фортепіано, застосовувати отримані знання та 

навички на практиці в процесі всього періоду навчання та у майбутній 

професійній діяльності. 

Навчально-методичні рекомендації покликані надати здобувачам дієву 

допомогу в теоретичному засвоєнні учбового матеріалу і перевірити якість 

набутих знань в практичних завданнях.  
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МУЗИЧНИЙ ЗВУК 

 

Звук музичний –  це звук, який має наступні властивості:  

 певну висоту (висота основного тону зазвичай від до 

субконтроктави до до-ре п’ятої октави (від 16 до 4000 - 4500 Гц);  

 тембр, який визначається присутністю в звуці обертонів і залежить 

від джерела звуку. По тембру звуки дуже різноманітні;  

 гучність, яка не може перевищувати порогу больового відчуття;  

 тривалість.  

За своєю сутністю, звук у фізиці – явище коливального руху часток в 

пружних середовищах, що поширюється у вигляді хвиль. Звуки ми сприймаємо 

слухом як певні збурення в повітрі у доволі вузькому частотному діапазоні.  

Фізична особливість музичного звуку полягає в тому, що звуковий тиск 

в ньому є періодичною функцією часу. Важливою характеристикою звуку 

вважається його спектр – сукупність простих гармонійних (синусоїдальних) 

коливань, на які розкладається звук, представлений найчастіше графіком 

співвідношення амплітуд (розмахом стрибків) і частот (кількістю стрибків за 

одиницю часу) цих коливань.  

Звук суцільного спектру відчувається як шум. Всі музичні звуки мають 

лінійний (чи комбінований, дуже близький до лінійного (фортепіано)) спектр. 

Такий спектр на графіку виглядає як безліч відрізків різної довжини – безліч 

тонів кратних частот і різної амплітуди, що називаються в цьому випадку 

гармоніками.  

Перший відрізок найнижчої частоти і найвищої амплітуди називається 

основним тоном, усі інші – обертонами, призвуками основного тону, їх 

амплітуда в цілому різко спадає із зростанням частоти. Природа наділила ці 

звуки чудовою властивістю: співвідношення частот основного тону і усіх 

обертонів можна представити рядом натуральних чисел, тому висхідний за 

частотою ряд обертонів називається натуральним звукорядом.  
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Музичні звуки однієї й тієї ж тривалості чітко кількісно 

характеризуються висотою, а саме сприйняттям на слух частоти основного 

тону, і якісно розрізняються тембром, що в свою чергу визначається 

обертонами. 

 Ще однією істотною суб’єктивною характеристикою звуку є гучність, що 

залежить від інтенсивності та частоти звуку. Апарат людського слуху досить 

цікавий - ми сприймаємо звуки із частотами приблизно від 16 Гц до 20 кГц, 

відчуваємо зміну гучності й висоти логарифмічно (звідси всебічне застосування 

такої нелінійної відносної одиниці, як Бел або дециБел) і найбільш чутливі до 

звуків в діапазоні від 450 Гц до 5 кГц; вони здаються нам голосніше за інших 

при тій же інтенсивності, і саме в цьому діапазоні, розширеному до нижнього 

порогу чутності, знаходяться усі музичні звуки. Звуки діляться на музичні й 

шумові. Шумові звуки – це тріск, скрип, шум хвилі тощо. В музиці такі звуки 

майже не використовуються. 

Отже, музичні звуки характеризуються наступними властивостями: 

висота, тембр і гучність.  

Висота звуку залежить від частоти коливання вібруючого тіла (струна, 

голосові зв’язки тощо). Чим частіші коливання, тим вище звук. Це визначення 

розглядає звук з точки зору фізики. Людям, які не знайомі з фізикою, зрозуміти 

це визначення не просто. Підключимо нашу уяву: уявіть ведмедя, що гарчить. 

Рик його грубий, страшний, низький. А тепер уявіть пташку, що співає. Пісня її 

буде на значно вищих звуках, ніж низький рик ведмедя. Коли вивчатимемо 

розташування нот, побачимо наочно, що високі за звуком ноти знаходяться 

вище на нотному стані, а нижчі звуки розташовані нижче.  

Тембр звуку. Коли говорять, що звук м’який, густий, різкий, дзвінкий, це 

говорять саме про тембр звуку. Ви можете по голосу упізнати свого знайомого, 

тому що тембр його голосу не такий, як у інших. Ви можете відрізнити звук 

гітари від звуку флейти, тому що цим інструментам властиве своє оригінальне 

забарвлення звуку, свій тембр. Відмінність тембрів пояснюється тим, що у 
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кожного звуку є так звані додаткові звуки, «призвуки». Їх називають 

обертонами. Утворюються обертони внаслідок складної форми звукової хвилі.  

Гучність звуку залежить від енергії коливань. Як ми сприймаємо 

гучність звуку в звичайному житті, точно також вона сприймається і в музиці. 

Тривалість звуку залежить від тривалості коливань звукової хвилі. 

МУЗИЧНА СИСТЕМА. ЗВУКОРЯД 

Музична система, покладена в основу сучасної музичної практики, є 

рядом звуків, що знаходяться між собою в певних висотних відносинах. 

Розташування звуків системи за висотою називається звукорядом, а кожен звук 

– його ступенем. Повний звукоряд музичної системи включає 88 різних звуків. 

Коливання цих звуків, від найнижчих до найвищих, поміщено в межі від 16 до 

4 176 коливань за секунду. Це ті звуки, висоту яких здатне розрізнити людське 

вухо. Основним ступеням звукоряду музичної системи присвоєно сім 

самостійних назв: 

До, ре, мі, фа, соль, ля, сі  

do, re. mi, fa, sol, la, si. 

Основні ступені відповідають звукам, що знаходяться на фортепіано на 

білих клавішах: 

 

Сім назв основних ступенів періодично повторюються в звукоряді і 

таким чином охоплюють собою звуки всіх основних ступенів. Це пов’язано з 

тим, що кожен восьмий звук у висхідному русі (з числа звуків на білих 

клавішах) утворюється від подвоєної кількості коливань у порівнянні з першим 

звуком. Отже, він відповідає другому частковому тону першого (початкового) 

звуку і тому повністю з ним зливається. Відстань між звуками однакових 
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ступенів називається октавою. Октавою називається також частина звукоряду, 

до складу якої входять усі сім основних ступенів. Таким чином, увесь звукоряд 

ділиться на октави. Звукоряд складається із семи повних октав і чотирьох 

звуків, що утворюють дві неповні октави по краях звукоряду (на фортепіано по 

краях клавіатури). Назви октав (від низьких звуків до високих) наступні: 

субконтроктава, контроктава, велика октава, мала октава, перша октава, друга 

октава, третя октава, четверта октава і п’ята октава. Нижче наводиться схема 

звукоряду музичної системи, зображеного у вигляді клавіатури з поділом на 

октави: 

 

Для позначення октав також прийняті певні правила. Звуки першої 

октави записуються маленькою буквою з цифрою 1 згори, другої – з цифрою 2 

згори тощо. Звуки великої октави записуються великою буквою, контроктави – 

великою буквою з цифрою 1 знизу, субконтроктави - великою буквою з 

цифрою 2 знизу. 

Наприклад:  

Мала октава – с, d, e…                             Велика – C, D, E… 

Перша октава – c1, d1, e1…                       Контроктава – С1, D1, E1… 

Друга октава – c2, d2, e2…                        Cубконтроктава – A2, H2 

Третя – c3, d3, e3… 

Четверта – c4, d4, e4… 

НОТА. НОТНИЙ СТАН. ТРИВАЛІСТЬ. 
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Нотним записом називається система запису звуків особливими 

знаками – нотами («нота» – (лат.) знак). Нотний знак є кружок порожній або 

затушований.  

Для позначення різної тривалості звуків до кружків додаються 

вертикальні палички, які називаються «штилями», «хвостами» й «ребрами» – 

прямі лінії для зв’язування короткої тривалості в групі. 

Для визначення висоти звуку ноти розміщуються на нотному стані 

(нотоносці), що складається з п’яти паралельних ліній, які представляють разом 

один нотний рядок. Рахунок ліній ведеться знизу. На початку нотного стану 

ставиться вертикальна нотна риска, що з’єднує всі п’ять ліній. Вона називається 

початковою рискою, при однорядковому записі початкова риска може не 

ставитися. 

 

Ноти записуються на нотному стані – на лініях та поміж лініями: 

 

над або під лініями, а також на коротких додаткових лінійках, які 

дорисовуються знизу чи зверху до нотного стану.  

Рахувати додаткові лінії слід: верхніх – уверх від першої додаткової 

лінії, а нижніх – униз. 

 

Назва тривалостей звуків та їх позначення нотами: 

Ціла нота – незаштрихований кружок (овал), половинна – те ж саме, 

але доданий штиль, четвертна – як і половинна, але овал вже заштрихований, 

восьма – як попередня, з додаванням хвостика або ребра (якщо ноти 
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згруповані), шістнадцята – та ж восьма, але її хвостик (чи ребро) здвоєний. 

Далі, за тим же принципом, пишеться дрібніша тривалість: тридцять другі, 

шістдесят четверті...  

 

Якщо штиль у ноти спрямований вгору, то повинен малюватися, 

починаючи від правої сторони її голівки, а якщо вниз – то починаючи від лівої 

сторони. Хвостики завжди починаються від кінця штилю і спрямовані у бік 

голівки ноти, при цьому їх повинно «відносити вітром» вправо від лінії штилю. 

Ребра мають той же сенс, що й хвостики, і застосовуються для логічного 

об’єднання коротких нот при групуванні в такті.  

Якщо на нотному стані записана одноголосна мелодія (тобто немає 

таких моментів, коли одночасно звучать декілька нот), то штилі спрямовані 

вгору для усіх нот, що знаходяться нижче за середню лінійку, і, навпаки, вниз – 

для усіх, які вище за середину. Це прийнято заради того, щоб нотний стан з 

мелодією виглядав в партитурі компактніше. У ноти, яка пишеться на  середній 

лінійці нотоносця штиль може бути спрямований як вгору, так і вниз, але, за 

неписаною традицією, частіше вниз.  

 

Ноти можуть об’єднуватися в групи: 
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Якщо на нотному стані розміщується відразу дві мелодійні лінії, тоді 

штилі спрямовані вже незалежно від положення нот: у верхньої мелодії завжди 

вгору, а у нижньої – вниз. Це робиться для того, щоб можна було читати кожну 

з мелодій окремо, не плутаючись в сплетіннях нот. 

При з’єднанні в групи нот різної висоти обирається таке положення 

штилів і ребер, при якому виявляться «задоволені» більшість нот групи. 

 

РОБОТА НАД АКОМПАНЕМЕНТОМ 

 

При роботі над акомпанементом педагог одночасно розвиває у студента 

музичний слух, пам’ять, почуття ритму, координацію рухів, прищеплює 

навички гармонізації мелодій. І тут важливий тісний зв’язок із сольфеджіо: 

знання теорії і так далі  

Фортепіано за своєю природою інструмент багатоголосий. А виконання 

на фортепіано мелодії з акомпанементом або народної пісні з підголоском, 

вимагає уміння слухати одночасно два звукові плани. На найпершому етапі 

роботи важливо «виділити» мелодію і «заховати» акомпанемент. Супровід має 

бути почутий в іншій, тихішій градації звучання (другий план). Хороше 

звучання акомпанементу, і зокрема басу, осмислене виконання гармонійного 

супроводу є необхідною передумовою для красивого ведення мелодії.  

Акомпанемент, як будь-який ансамбль, вимагає ритмічної точності, 

узгодження нюансів, фразування.  

Види акомпанементу по групах викладу фактури:  

– гармонічний фон;  



13 
 

– акордовий акомпанемент;  

– чергування баса і акорду; 

– гармонічні фігурації; 

– ритмічний фон; 

– метро-ритмічна формула, жанрово-танцювальний (полька, вальс, 

мазурка) акомпанемент з елементами поліфонії – акомпанемент в унісон з 

солістом.  

Акомпанувати можна 2 способами: по слуху і по нотах.  

1 спосіб практикується в творчій діяльності студента. Це пов’язано з 

підбором по слуху акомпанементу до мелодії і жанрового варіювання гармонії.  

2 спосіб складніший і вимагає попереднього ознайомлення з нотним 

текстом.  

Спочатку студент проводить зорово-слуховий аналіз мелодійної лінії: 

читає текст і визначає характер; відмічає протяжність фраз; розставляє в нотах 

дихання і цезури; намічає можливі ритмічні відхилення. Потім визначає тип 

фактури акомпанементу і робить гармонійний аналіз. 

Формування акомпаніаторських навичок можна умовно розділити на 3 

етапи:  

–  гра гармонійних оборотів з плавним голосоведінням при з’єднанні 

акордів. (T - S - T, T - D - T, T - S - D - T);  

–  гармонізація мелодії;  

– вибір фактури акомпанементу.  

При гармонізації мелодії звертаємо увагу на ввідні звуки, стійкі і 

нестійкі східці ладу. Це допоможе учневі грамотно підібрати гармонію.  

Правильність вибору фактури акомпанементу залежить від уміння 

студента знаходити характерні жанрові ознаки в мелодії і визначати її характер. 

З цією метою він повинен проаналізувати ритмічний малюнок, голосоведіння, 

розмір, темп.  
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При підборі акомпанементу можна використовувати ансамблеву форму 

музикування. При цьому один студент грає обома руками акомпанемент, а 

інший – мелодію в октавному подвоєнні, в терцію.  

Завдання до самостійної роботи: 

1. Грати ланцюжок № 1 спочатку в акордовому, а потім в 

мелодичному викладі. Акордовий виклад - в ритмі кроку, на рахунок – раз і, два 

і. Лівою рукою грати бас, правою рукою грати акорд. 

2. Грати ланцюжок № 1 спочатку в акордовому, а потім в 

мелодійному викладі. Мелодійний виклад – в ритмі вальсу, на рахунок раз, два, 

три. Лівою рукою грати бас, правою рукою – акорд в мелодійному викладі. 

Ланцюжок № 1: 

Акорд 

Соль Соль Соль 

Мі Ре Мі 

До Сі До 

Бас До Соль До 

Визначення 

акордів 

літерою 

C5/3 G6 C5/3 

3. Грати ланцюжок № 2 в акордовому і мелодійному викладі. а) Ритм 

кроку, на рахунок – раз і два і. б) Ритм вальсу, на рахунок «разів» – лівою 

рукою грати бас, на рахунок «два» і «три» правою рукою грати акорди. 

Ланцюжок № 2:  



15 
 

  Соль Ля Соль Соль Соль 

  Мі Фа Мі Ре Мі 

  До До До Сі До 

Бас До Фа До Соль До 

Визначення 

акордів 

літерою 

C5/3 F 

4/6 

C5/3 G6 C5/3 

4. Вивчити дитячі пісні із співом під власний акомпанемент.  

5. Грати ланцюжок акордів з трьох функцій мажору в дво- і 

тридольних розмірах. (S - Т - D - T). Бас виконується завжди на першу долю. 

6. Співати вивчені пісні під власний акомпанемент. 

7. Записати в зошит звукоряди в скрипковому та басовому ключі з 

позначенням аплікатури, октав, складового та буквеного позначення нот.  

8. Закріплювати виконання ланцюжка акордів з трьох функцій мажору 

в дво- і три-дольних розмірах. (S - Т - D - T) Відпрацьовувати виконання ритмів 

вальсу і маршу. 

9. Вивчити будь-яку українську народну пісні  з акомпанементом в 

ритмі танцювальної музики. 

Питання для самоконтролю: 

1. Що таке акомпанемент? 

2. Які види акомпанементу існують? 

3. Для чого використовується акомпанемент?  
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