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Пояснювальна записка

Б. В. Асаф’єв писав, що “певцы обязаны пройти сквозь сферу песенной интонации, ибо 
через нее их слух обогатится чрезвычайно важным для каждого музыканта опытом и пости-
жением значения дыхания как формообразующего фактора”. Розуміти мелодію як основу му-
зики — один із найважливіших естетичних принципів композиторів-класиків, який є своєрід-
ним синтезом класичних західноєвропейських закономірностей мови і національних рис, що 
сягають глибокими коріннями в народнопісенні джерела.

У гомофонному складі професійної музики мелодика є результатом тривалого процесу 
осмислення стилю співу bel canto — виразного співу, що керується диханням. Лірична мелодія 
українських композиторів-класиків увібрала принципи розспіву, що укорінилися в народно-
пісенній творчості. У свою чергу, українська естрада продовжує названі традиції, синтезуючи 
специфічні елементи музичної мови.

Призначення цього навчального посібника полягає передусім у естетичному вихованні 
слуху студентів, у розвитку розуміння стилістичних особливостей інтонаційно-ритмічного 
строю і формування мелодії. Матеріал підібраний з урахуванням зручності співу.

У посібнику представлені вокальні та інструментальні мелодії. Вокальні мелодії переважно 
з текстом, оскільки передбачається не лише сольфеджуваньня, але й спів зі словами і частково 
з акомпанементом. Частина мелодій доповнена цифровкою — умовним позначенням акордів, 
що підкреслює спорідненість посібника з посібником В. Баранової та О. Афоніної “Сольфе-
джіо для студентів спеціалізації “Естрадний спів” обмежений розділом “Діатоніка”. Інструмен-
тальні мелодії надають можливість безпосередньо сприйняти і відчути “мелосний” принцип 
розвитку форми.

Стилістично виражений матеріал представлений у широкій різноманітно сті авторських 
індивідуальностей. Це дає можливість спрямувати увагу студен тів на виявлення особливого, 
специфічного в національному та авторському аспектах. В усіх розділах посібника трапляють-
ся дво-, три-, чотириголосні при клади для закріплення інтонаційних труднощів та ансамбле-
вого співу з супро водом.

Випуск включає теми розділу “Хроматизм. Модуляція”, а саме:
•	 модуляція в тональності І ступеня спорідненості;
•	 модуляція у  віддалені тональності, енгармонічна модуляція, модуляція-зіставлення; 

терцієві, секундові співвідношення тональностей;
•	 ладова модуляція; мажоро-мінорна та міноро-мажорна системи;
•	 секвенції, різновиди секвенцій;
•	 “штучні” лади, особливості естрадної та джазової музики;
•	 музичний жанр, музичний стиль, музичний образ.

Головна увага студентів протягом тривалого періоду навчання концентрувалася на слухан-
ні та співі пісень і творів професійної музики, що базуються на класичних нормах ладу і ритму 
з їхніми суворо регламентованими внутрішньоладовими тяжіннями, з прямолінійно вираже-
ними функціональними відносинами, періодичними розмірами тактів і симетрією формоутво-
рюючих побудов.

Видання містить також засвоєння характерних хроматичних і модуляційних особливостей 
у стилях класичної та естрадної музики, більш вільних інтервальних утворень та інтонування 
ладових зрушень, не характерних для функціонального ввіднотонового характеру музики.

Навчальний посібник містить низку мелодій сучасних композиторів, які дають можливість 
ознайомлення студентів-вокалістів із характерними мелодичними, ритмічними і фактурними 
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особливостями музики XX ст., подоланням інерції ладу і ритму при оволодінні новим стилем, 
явищами поліладовості, політональності та поліфункціональності.

Важливе значення на цьому етапі має вивчення теми “Енгармонічна модуляція”. Процес 
інтонування і усвідомлення енгармонічних утворень передбачає, що студент переосмислює 
і переінтоновує звуки акорду, орієнтуючись на наступну тональність. Навчальною програмою 
передбачено енгармонічну модуляцію через домінантовий септакорд, зменшений септакорд та 
збільшений тризвук.

Стилістичний підхід до процесу виховання музичного слуху передбачає, з одного боку, 
збагачення пам’яті студентів запасом художніх зразків музики, з іншого — формування слу-
хової здібності відрізняти в матеріалі, що сприймається, головні суттєві, індивідуальні для та-
кого стилю елементи і загальні для певної епохи закономірності. Виховання уміння виявляти 
інтонаційно-ладові, метроритмічні, синтаксичні риси, характерні певному музичному стилю, 
повинно сприяти формуванню культури слуху, яка дозволяє музиканту вільно орієнтуватися 
в історичних і національних особливостях музичної творчості.
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Cтруктура і назви акордів

№ 
з/п Нотний запис Літерне 

позначення Назви акордів Інтервальний 
склад

1 G мажорний тризвук в. 3 + м. 3

2 Gm мінорний тризвук м. 3 + в. 3

3 G7 малий мажорний 
септакорд в. 3 + м. 3 + м. 3

4 Gm7 малий мінорний 
септакорд м. 3 + в. 3 + м. 3

5 G7O, Gdim7, GO зменшений септакорд м. 3 + м. 3 + м. 3

6 G7Ø, GØ, Gm–5
7, Gm–b5

7

малий септакорд зі 
зменшеним тризвуком м. 3 + м. 3 + в. 3

7 Gmaj7, G+7, G#7
великий мажорний 

септакорд в. 3 + м. 3 + в. 3 

8 Gm maj7, Gm+7, 
Gm#7

великий мінорний 
септакорд м. 3 + в. 3 + в. 3

9 Gmaj+5
7, Gmaj#5

7, G
+5
+7

великий септакорд зі 
збільшеним тризвуком в. 3 + в. 3 + м. 3

10 G+5, G#5 збільшений тризвук  в. 3 + в. 3

11 G6 мажорний тризвук із 
секстою в. 3 + м. 3 +в. 2

12 Gm6 мінорний тризвук із 
секстою м. 3 + в. 3 + в. 2
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№ 
з/п Нотний запис Літерне 

позначення Назви акордів Інтервальний 
склад

13 G#5
7, G

+5
7

малий мажорний 
септакорд із 

підвищеним квінтовим 
тоном

в. 3 + в. 3 + зм. 3

14 G–5
7, G

–b5
7

малий мажорний 
септакорд із 

пониженою квінтою
в. 3 + зм. 3 + в. 3

15 G6
7

малий мажорний 
септакорд із секстою 

замість квінти
в. 3 + ч. 4 + м. 2

16 G9 великий нонакорд в. 3 + м. 3 + м. 3 
+ в. 3

17 G–9, Gb9 малий нонакорд в. 3 + м. 3 + м. 3 
+ м. 3

18 G11 чистий ундецимакорд в. 3 + м. 3 + м. 3 + 
в. 3 + м. 3

19 G+11, G#11
збільшений 

ундецимакорд
в. 3 + м. 3 + м. 3 + 

в. 3+ в. 3

20 G13 великий 
терцдецимакорд

в. 3 + м. 3 + м. 3 + 
в. 3 + м. 3 + в. 3

21



8

Хроматизм. Модуляція

Модуляційні процеси в мелодиці.  
Модуляція в тональності І ступеня спорідненості.  

Метроритмічні труднощі в мелодиці

Взаємозв’язки акордів різних тональностей та взаємовідносини самих тональнос-
тей спираються на певну систему, відпрацьовану творчою практикою і  засновану на 
об’єктивних музичних закономірностях. Поєднання різних тональностей ми називаємо 
розширеною ладофункціонною гармонічною системою.

У процесі модуляційного розвитку між тональностями виникають функціональні 
співвідношення, подібні функціональним зв’язкам акордів всередині тональності. Одні 
тональності підпорядковуються іншим, подібно тому, як акорди даного ладу підпоряд-
ковуються тоніці. Наприклад, модуляція в домінантову тональність у функціональному 
відношенні подібна поєднанню тоніки і домінанти.

Модуляційний розвиток, заснований на функціональних зв’язках тональностей, 
може набувати широких масштабів; іноді — великого драматичного значення в розви-
тку музичної форми — у підготовці появи нових тем (наприклад, побічної партії в со-
натній формі), в закріпленні головної і побічної тональності, створюючи інколи трива-
лі фази функціональної напруги.

Модуляція має й  інше значення: вона створює безмежні можливості колористич-
ного збагачення гармонії шляхом альтерацій та багатогранних відтінків гармонічного 
звучання, що виникають при різного роду зв’язках та співставленнях тональностей. 
Забарвлення модуляційного звороту залежить від багатьох умов, серед яких особли-
ву роль відіграє раптовість переходу, зіставлення віддалених тональностей, особливо 
в різних регістрах.

Використання особливо підкреслених модуляційно-колористичних зворотів пови-
нно бути обґрунтовано музичним контекстом. Зловживання цими зворотами приво-
дить до гіпертрофії гармонії і значення її як формотворчого компонента.

Модуляція представляє собою подолання тональної замкнутості і вихід за межі ці-
лісної ладової структури, заміна однієї тональності іншою. Модуляція має різноманітні 
види і форми, що відрізняються одна від одної глибиною подолання тональної замкну-
тості, способом введення нової тональності, тривалістю, структурним втіленням, міс-
цезнаходженням у музичній формі.

За способом введення нової тональності модуляції поділяємо на поступові і раптові.
Поступові модуляції характеризуються рухом за спорідненими тональностями, що 

надає їхньому звучанню плинності і м’якісті. Раптові модуляції здійснюються як нео-
чікуваний, лаконічний, різкий поворот у нову тональність. У цій сфері виділяються два 
різновиди: раптові модуляції без енгармонізму (наприклад, через спільні акорди lib, VIЬ 
ступенів тощо) та енгармонічні модуляції, які завжди містять яскравий ефект особли-
вої несподіваності і  вишуканості, пов’язаний з  енгармонічним переключенням спіль-
них акордів. Раптові модуляції без енгармонізму характерні музиці II пол. XIX і XX ст.
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У фактурному відношенні модуляції можуть бути оформлені як модуляції гармо-
нічні, які здійснені в  чітких послідовностях співзвуч акордів, модуляції мелодичні, де 
модуляційний рух зосереджений у мелодично активних зв’язуючих ходах голосів, мо-
дуляції мелодико-гармонічні, в яких існують ознаки двох попередніх фактурних різно-
видів.

За місцезнаходженням у музичній формі модуляції поділяються на три види:
1. Модуляція, яка завершує будь-який розділ форми (наприклад, речення, період, 

першу частину простої форми), що називається переходом;
2. Модуляція, включена в середину побудови, – являє собою короткочасний вихід 

із головної тональності і називається відхиленням.
3. Модуляція, яка виникає на межі розділів форми і є достатньо різким стрибком 

з однієї тональності в іншу.
У модуляційному процесі суттєва роль належить модулюючому та спільному акор-

дам. Модулюючими найчастіше бувають акорди домінантової функції, не тільки най-
більш відкрито, безпосередньо і сильно спрямовані до тоніки, але й у більшості випад-
ків такі, що самі по собі досить визначено характеризують тональність, до якоїй вони 
належать. Проте, починаючи з XIX ст., роль модулюючого акорду беруть на себе і субдо-
мінанти, особливо дисонуючі, вони стають характерним стилістичним штрихом сучас-
ної гармонії.

Спільний акорд надає поєднанню тональностей найбільшу зв’язаність і  міцність, 
особливо якщо він має значення субдомінанти для наступної тональності.

Система взаємодії тональностей, що організує та з’єднує форму музичного твору 
має назву тональної структури. С. Григор’єв зазначав, що порядок, в якому частини, 
що взаємодіють, розміщуються всередині даного музичного цілого, утворює тональний 
план останнього [12, 328].

Початкова розробка теорії тональної структури належить С. І. Танєєву, а сформу-
льовані ним наукові положення стали безпосереднім результатом аналізу тональних 
планів бетховенських сонат [53]. Танєєв відзначив, що кожну тональність, яка входить 
до складу музичного цілого, слід розглядати як укрупнену ладову функцію, тобто як 
ладову функцію вищого порядку. В системі ладових функцій діють основні і перемінні 
ладові функції вищого порядку, які відтворюють у збільшеному плані систему внутріш-
ньої організації звичайної ладової системи.

Послідовність тонів одноголосної мелодії утворює сферу мініатюрного, м’якого 
і легкого виявлення і дії ладових функцій. Нерідко ладова функція тону, який оціню-
ється зразу після його звучання, сприймається не стільки у значенні чіткої Т, S, D або 
медіанти, скільки як стійкий чи нестійкий ступінь. Ступінь інтенсивності мелодичних 
ладових функцій слід вважати найменшим.

Важливим фактором є  той, що в  художній практиці кожна тональність має не 
тільки особливу висоту, але й неповторний індивідуальний склад, своєрідну семанти-
ку — емоціонально-образну характеристичність, виразність, колорит. Із кінця XVII ст. 
вказують на пасторально-ідилічний F-dur, ламентозний g-moll, напружено-драматич-
ний і скорботний h-moll, патетичний c-moll, сонячний, сяючий D-dur, трагічно-роко-
вий d-moll. Відзначають особливу значущість тональності h-moll у І. С. Баха, d-moll — 
у В. А. Моцарта, h-moll, Des-dur, D-dur у М. Балакірєва, C-dur — у С. Прокоф’єва, безліч 
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Des-dur і E-dur як тональностей творів, тем та епізодів заглиблено-ліричного характе-
ру в музиці XIX–XX ст., явище лейттональностей, кольорове сприйняття тональностей 
(у М. Римського-Корсакова, О. Скрябіна). Тому співвідношення тональностей має ви-
раження не лише в ладофункціональних зв’язках, але і в різних фонічних ефектах.

Ознаки модуляцій та відхилень у мелодії можуть бути очевидними:
1) при появі хроматично змінених ступенів на метрично опорних моментах;
2) при відтворенні різновидів секвенції, кожна ланка якої має орієнтацію на нову 

тоніку;
3) при виникненні стереотипних мелодичних зворотів, які виявляють нову тональ-

ну опору.
Ознаки модуляції менш явні, коли відсутні хроматичні елементи, але мелодичний 

хід, розрахований на переоцінку напрямку ладових тяжінь, вказує на можливу зміну 
тональності. Виконавцю в цьому випадку може прийти на допомогу особистий мелоди-
ко-пісенний досвід, гнучкість та активність слухового аналітичного апарату.

Наявність гармонічного компонента (підтримки) посилює передчуття. Навіть діа-
тонічний хід у мелодії може бути доповнений засобами гармонії, що розкривають но-
вий функціональний смисл у новій тональності.

Із великої кількості мелодичних ходів, що виявляють феномен перемінних функ-
цій, найбільш розповсюдженою в художній практиці є секунда (велика і мала) висхідна 
та низхідна, що супроводжується домінантою і тонікою:
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Засвоєння відхилення і модуляції на рівні сольфеджіо передбачає спів одноголос-
них та багатоголосних вправ, наприклад:

1) спів мелодичних зворотів, акордових послідовностей із модуляціями в тональ-
ності І ступеня спорідненості на основі ввіднотонності:

2) спів мелодичних модуляцій через акорди подвійної домінанти, зменшений сеп-
такорд; спів гармонічних послідовностей із використанням альтерованих акордів; за-
своєння модуляцій через велику і малу терції:
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3) спів акордових послідовностей, які містять відхилення чи модуляції в тональ-
ності І ступеня спорідненості; спів крайніх голосів; спів кожного голосу окремо з одно-
часним програванням на фортепіано решти голосів; спів акордів від баса по вертикалі 
вгору (бас – тенор – альт – сопрано); імпровізація мелодії під фортепіанний супровід, 
який включає модуляцію (модуляцію – перехід або модуляцію – зіставлення), побічні 
субдомінанти і домінанти (S i D нових тональностей).

Головні і побічні функціональні групи можна відобразити в наступній схемі усклад-
неної ладової системи:

Мажор

Мінор

Така система посилення функцій утворює хроматичну систему ладу.
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П. Чайковський. "Лебедине озеро", IV дія, № 27

А. Штогаренко. "Гуцулка співає"

М. Глінка. "Іван Сусанін"

   М. Римський-Корсаков. "Садко", I дія
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Л. Деліб. "Коппелія"

М. Римський-Корсаков. "Сказка о царе Салтане"

С. Людкевич. "Прикарпатська симфонія", II ч.

        М. Глінка. "Вальс-фантазія”

П. Чайковський. "Симфонія №3 ", I ч.

П. Чайковський. "Евгений Онегин"
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М. Глінка. "До цитри"

М. Глінка. "Иван Сусанин", II дія

М. Римський-Корсаков. Секстет

О. Бородін. "Квінтет фа мінор", III ч.

П. Чайковський . "Симфонія № 6", II ч.
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Танець "Плескач"

С. Рахманінов. "Концерт для фортепіано з оркестром № 4", II ч.

О. Бородін. Опера "Князь Ігор", II дія

П. Чайковський. "Симфонія № 1", III ч.

М. Мусоргський. "Из слез моих выросло много”
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Л. Полак. "Більш, ніж достатньо"

Д. Керн. "Дим"

Сл. М. Сингаївського, муз. О. Осадчого. "В сузір'ї братерства"
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Є. Юцевич. "Фуга ля мінор"

С. Людкевич. "Прикарпатська симфонія", IV ч.

М. Колесса. "Скерцино"




