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ВІД АВТОРА

Крім звичайного практичного завдання (слухове засвоєння основного кола 
класичних акордових структур і гармонічних функöій), пропонований посібник має на 
меті долучити учнів до українського музичного мистеöтва, народного і професійного, 
збагативши їхній слуховий досвід в галузі наöіонального художнього стилþ. 

²сторично-стильовий обсяг професійного матеріалу тут досить широкий — від 
початку XVIII до кінöя XX століття. Ùо ж до фольклорних зразків, то їхній вік сягає 
у давнину аж до первісних, найпростіших за ладовоþ структуроþ обрядових наспівів.

Увесь матеріал видання складається з трьох частин: перша — одноголосся, друга і 
третя — багатоголосся. Доöільність такої структури безперечна. Àдже для початківöя 
мелодичне, інтонаöійне сприйняття акорду є öілком природним, воно має підготувати 
учня до одномоментної, власне гармонічної форми акорду, до його осмислення як 
öілісності. 

Âнутрішня будова кожного розділу двоступінчаста. Спочатку акорд подається як 
суто інтервальна структура, поза тональністþ, а потім — як елемент ладо-тональної 
системи, як представник гармонічної функöії. У другій та третій частинах матеріал 
розміщено в порядку ускладнення акордових структур. Наприкінöі подано матеріал до 
теми «Модуляöія»; тут підрозділи присвячені типам тональних послідувань: відхилення, 
зіставлення, модуляöія.

Усі зазначені частини посібника базуþться на класичній гармонічній системі з 
терöевоþ акордикоþ. Остання частина містить зразки музики XX століття з нетерöевоþ 
акордикоþ, котру пропонуємо аналізувати переважно з боку вертикальної структури, 
оскільки її ладо-функöійний аспект надто складний для початкового етапу знайомства 
з гармонієþ.

Посібник розраховано на різні форми класної роботи, причому підхід до öього 
питання може бути досить гнучким. Так, вокальні приклади з текстом призначаþться 
насамперед для співу: сольного, ансамблевого, хорового; багатоголосні приклади 
можуть, крім того, виконуватись індивідуально із супроводом фортепіано. Ôрагменти 
інструментальної музики більш придатні для слухового аналізу. Народні пісні, подані 
без тексту, слід або сольфеджувати (співати, називаþчи ноти), або також аналізувати на 
слух. Будь-які приклади можна також рекомендувати для читання й аналізу «внутрішнім 
слухом» (зоровий аналіз без реального звукового відтворення). 

Про роль гармонії в колі музично-виражальних засобів влучно та образно ска-
зав видатний німеöький композитор Ðоберт Øуман: «У музиöі так само, як і в 
шахах: королева (мелодія) владарþє, але не урядує, керівна ж роль належить королþ 
(гармонії)». Âін мав на увазі першорядну формотворчу роль гармонії, і öе слід роз’яснити 
учням, розпочинаþчи із засвоєння акордів. У проöесі ж розгляду окремих акордових 
структур необхідно звернути увагу на фонізм (забарвлення) кожного акорда. Âідчуття 
гармонічного колориту можна посилити, використовуþчи на уроках сольфеджіо різні 
інструментальні тембри (запропонувати учням виконати окремі приклади на скрипöі, 
баяні, кларнеті тощо з наступним слуховим аналізом гармонії).



4

Х

.



5

5 
 

5 
 

5 
 

5 
 

5 
 



65 
 



76 
 

6 
 



87 
 

ЗАЙЧИКА

СІВ ГОРОБЧИК, ЗАЖУРИВСЯ




