
Баркалова Л. Л.

Конспект-довідник 
з теорії музики

БАРКАЛОВА ЛІДІЯ ЛЮДВИГІВА, викладач вищої 
категорії, методист. Стаж роботи 50 років. 

З 1976 року викладає музично-теоретичні 
дисципліни у Вінницькій ДМШ № 2.

За час роботи виховала багато учнів, які обрали 
своєю професією викладання фахових і музично- 
теоретичних дисциплін.

Неодноразово була відзначена подяками, грамо-
тами міського та обласного рівнів, а також Почесною 
грамотою Міністерства культури України.



Баркалова Л. Л.

Конспект-довідник 
з теорії музики
Для учнів старших класів ДМШ, 
випускників та абітурієнтів 

(складений на основі екзаменаційних вимог 
з музичної грамоти для випускників ДМШ 

та абітурієнтів училищ культури)

Вінниця
Нова Книга

2018



УДК 78.01(075)
Б25

© Баркалова Л. Л., 2018
© Нова Книга, 2018ISBN 978-966-382-720-9

Рекомендовано до друку на засіданні педагогічної ради Вінницької дитячої 
музичної школи № 2 як навчально-методичний посібник 

(протокол № 4 від 30.03.2018 р.)

Рецензенти:
Л. І. Сук – викладач-методист Вінницького училища культури і мистецтв імені Ми-
коли Леонтовича.
С. Л. Ліпська – кандидат педагогічних наук, викладач-методист Вінницької ДМШ 
№ 2

Баркалова Л. Л. 
Конспект-довідник з теорії музики : навчально-методичний посіб-

ник / Баркалова Л. Л. – Вінниця : Нова Книга, 2018. – 56 с. : ноти.
ISBN 978-966-382-720-9
Стислий конспект лекцій з теорії музики, складений на основі екзаменацій-

них вимог з музичної грамоти. 
У відповідності до тем надаються нотні приклади. 
Для випускників ДМШ та абітурієнтів училищ культури. 

УДК 78.01(075)

Навчальне видання
Баркалова Лідія Людвигівна

Конспект-довідник з теорії музики
Навчально-методичний посібник

Редактор Є. Д. Колесник, Комп’ютерна верстка: Г. А. Пєшков
Підписано до друку 04.09.18. Формат 60×84/16. Папір офсетний.Гарнітура Таймс. 

Друк офсетний. Ум. друк. арк. 3,26. Зам. № 1002.
ПП “Нова Книга” 21029, м. Вінниця, вул. М. Ващука, 20

Свідоцтво про внесення суб’єкта видавничої справи до Державного реєстру видавців, 
виготівників і розповсюджувачів видавничої продукції ДК № 2646 від 11.10.2006 р.

Тел. (0432) 56-01-87. Факс 56-01-88 
E-mail: info@novaknyha.com.ua                   www.novaknyha.com.ua

Б25



3

Зміст
1. Нотне письмо. Назви октав ........................................................................ 6
2. Метр. Ритм ............................................................................................................. 7
3. Розмір. ТАКТ ......................................................................................................... 8

3.1. Прості розміри. Групування в простих розмірах ..................... 8
3.2. Складні розміри. Змішані розміри. 
Змінні розміри. Поліметрія (загальне уявлення) ............................ 9
3.3. Ритмічні групи: тріоль, синкопа, пунктирний ритм ...........10

4. Лад (мажорний, мінорний).  Назви ступенів ладу. 
Тетрахорд ..................................................................................................................11

4.1. Мажорний лад. Види мажору ............................................................12
4.2. Мінорний лад. Види мінору ...............................................................13
4.3. Квінтове коло мажорних та мінорних тональностей. 
Паралельні, одноіменні, енгармонічні тональності. 
Визначення знаків у тональностях .......................................................14

5. Інтервали .............................................................................................................17
5.1. Прості інтервали. Обернення, енгармонізм, 
розв’язання інтервалів.  ...............................................................................18
5.2. Складені інтервали .................................................................................20
5.3. Будова чистих інтервалів (ч.4, ч.5) ................................................21
5.4. Інтервали на ступенях мажорного та мінорного ладів .....21
5.5. Тритони  .......................................................................................................22
5.6. Характерні інтервали ............................................................................24

6. Акорди. Види акордів ..................................................................................25
6.1. Тризвуки. Види тризвуків ..................................................................26

6.1.1. Тризвуки на ступенях мажорного 
та мінорного ладів ..................................................................................26
6.1.2. Обернення тризвуків. Головні тризвуки ладу з 
оберненням. Кадансовий квартсекстакорд (К6

4). 
Види кадансів ............................................................................................27
6.1.3. Збільшені та зменшені тризвуки в ладу 
з розв'язанням ..........................................................................................29



4

6.2. Септакорди. Види септакордів ........................................................30
6.2.1. Домінантсептакорд (D7) з оберненнями. (МВ7) .........32
6.2.2. II7 (MM7 — dur, MЗм7 — moll) ................................................35
6.2.3. VII7 (МЗм7, Зм7) ..............................................................................36

7. Хроматичні, прохідні та допоміжні звуки.....................................37
8. Хроматична гама.............................................................................................38
9. Альтерація в ладу ...........................................................................................40
 10. Модуляція,  відхилення, співставлення .....................................41
11. Споріднені тональності ...........................................................................42
12. Транспозиція ..................................................................................................44
13. Лади народної музики .............................................................................45
14. Пентатоніка .....................................................................................................46
15. Музичний синтаксис .................................................................................47
16. Динаміка. Темпи ...........................................................................................48
17. Поради щодо підбору акомпанементу до мелодії ................49

Нотний додаток .....................................................................................................50
Література ...............................................................................................................56



5

ВСТУП 
Запропонований «Конспект» створювався на основі ба-

гаторічного досвіду роботи з учнями старших класів, з ви-
пускниками, а також з абітурієнтами, що обрали музичні 
відділення училищ культури.

За основу плану «Конспекту» були обрані екзаменаційні 
вимоги для абітурієнтів музично-теоретичного відділення 
училища культури ім. Леонтовича (м. Вінниця) як такі, що 
найширше охоплюють увесь об'єм інформації з теорії музи-
ки, а також вимоги для абітурієнтів інших училищ України.

При створенні «Конспекту з теорії музики» автор на-
магався спрощувати інформативний матеріал, коригуючи 
його з класичними, але іноді занадто складними для учнів 
ДМШ підручниками.

Як показала практика, саме таке викладення матеріалу 
найбільш доступне та зрозуміле для засвоєння.

При створенні "Конпекту" використані деякі авторські 
схеми та визначення, доцільність яких перевірена  часом.

Основні етапи, за якими відбувається засвоєння учнями 
матеріалу:

«ЗНАТИ — ГРАТИ — СПІВАТИ — ВИЗНАЧАТИ НА СЛУХ».

Баркалова Лідія  Людвигівна
викладач-методист ВДМШ № 2
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Консонанси поділяються на три групи:
1) абсолютні консонанси — чисті прими і чисті октави;
2) досконалі консонанси — чисті квінти і чисті кварти:
3) недосконалі консонанси — терція (мала і велика), 

секста (мала і велика).
Дисонанси — різкі, неприємні за звучанням інтервали. 

До них належать — секунда (мала і велика), септима (мала 
і велика), тритони.

Питання для закріплення:
1. Що таке інтервал?
2. Які дві величини характеризують інтервал?
3. Яка величина дає назву інтервалу?
4. Що таке консонанс, дисонанс?

5.1. Прості інтервали. 
Обернення, енгармонізм, розв’язання 

інтервалів. 

Характеристика гармонічних інтервалів
(бажано використовувати при визначенні інтервалів 

на слух)
Прима ч.1  0 тонів 
Секунда м.2  12 т. вузький дисонанс, гострий.
Секунда в.2 1 т. вузький дисонанс, м'який.
Терція м.3 1 12 т. вузький консонанс, мінор.
Терція в.3 2 вузький консонанс, мажор.
Кварта ч.4 2 12 т. закличне звучання
Квінта ч.5 3 12 т. простір, пустота.
Секста м.6 4 широкий консонанс, мінор.
Секста в.6 4 12 т. широкий консонанс, мажор.
Септима м.7 5 широкий дисонанс, м'який.
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Септима в.7 5 12 т. широкий дисонанс, гострий.
Октава ч.8 6 т. повне злиття звуків.
Обернення інтервалів — перенесення нижнього зву-

ку (основи) на октаву вгору, або верхнього звуку (верши-
ни) — на октаву вниз.

При оберненні чисті інтервали залишаються чистими, 
великі — стають малими, малі — великими, збільшені — 
зменшеними, зменшені — збільшеними. 

(Н. п. № 10)

При оберненні інтервалів діє «правило дев’ятки»
Правило дев’ятки: сума ступенів двох взаємооберне-

них інтервалів дорівнює дев’яти.
ч.1 + ч.8 = 9
м.2 + в.7 = 9
в.2 + м.7 = 9
м.3 + в.6 = 9
в.3 + м.6 = 9
ч.4 + ч.5 = 9
зб.4 + зм.5 = 9
зм.5 + зб.4 = 9
ч.5 + ч.4 = 9
м.6 + в.3 = 9
в.6 + м.3 = 9
м.7 + в.2 = 9
в.7 + м.2 = 9
ч.8 + ч.1 = 9

Енгармонізм — однакове звучання звуків, інтервалів, 
тональностей при різному написанні (фа-дієз дорівнює 
соль-бемолю, до-дієз дорівнює ре-бемолю і т. ін.)
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Розв'язання інтервалів
На ступенях мажору і мінору утворюються стійкі і не-

стійкі інтервали.
Стійкі інтервали — утворені стійкими ступенями (I, 

III, V).
Нестійкі интервали — утворені або нестійкими сту-

пенями (II, IV, VI, VII), або одним стійким і одним нестій-
ким ступенем.

Стійкі інтервали не потребують розв’язання.
Нестійкі інтервали потребують розв’язання. Розв’я-

зан ня інтервалів відбувається за тяжінням ступенів (диви-
тись у розділі 6).

Тяжіння — очікування ров’язання.
При розв’язанні нестійких інтервалів слід уникати руху 

по паралельних квінтах, октавах.

5.2. Складені інтервали
Складені інтервали — це інтервали, величина яких пе-

ревищує октаву:
Нона — секунда через октаву
Децима — терція через октаву
Ундецима — кварта через октаву
Дуодецима — квінта через октаву
Терцдецима — секста через октаву
Квартдецима          — септима через октаву
Квінтдецима           — октава через октаву
(Н. п. № 11)

Питання для закріплення:
1. Назвіть вісім основних інтервалів.
2. Що таке простий інтервал? Дайте характеристику 

простим інтервалам.
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4. Що таке обернення інтервалу?
5. Які правила діють при оберненні інтервалів?
6. Які інтервали називаються стійкими, нестійкими?
7. Як відбувається розв'язання нестійких інтервалів?
8. Назвіть складені інтервали.

5.3. Будова чистих інтервалів (ч.4, ч.5)
Якщо в основі знаходиться «чистий» звук (біла клавіша 

ф-но) — вершина також буде «чистою».
Наприклад: ре – соль (ч.4), ре – ля (ч.5).
Якщо в основі знаходиться звук з дієзом — вершина та-

кож буде з дієзом.
Наприклад: ре-дієз – соль-дієз (ч.4), Ре-дієз – ля-дієз (ч.5)
Якщо в основі знаходиться звук з бемолем — вершина 

також буде з бемолем.
Наприклад: ре-бемоль – соль-бемоль (ч.4), ре-бемоль – 

ля-бемоль (ч.5)
Виключення: Якщо разом зустрічаються звуки фа – сі, 

або сі – фа, то має бути: або фа-дієз – сі (ч.4), сі – фа-дієз 
(ч.5), або фа – сі-бемоль (ч.4), сі-бемоль – фа (ч.5).

5.4. Інтервали на ступенях мажорного 
та мінорного ладів

В натуральному мажорі та натуральному мінорі утво-
рюються наступні діатонічні інтервали: чисті, малі, великі 
та одна пара взаємообернених тритонів (зб.4 — зм.5).

ч.1 в оберненні ч.8 7
м.2 " в.7 2
в.2 " м.7 5
м.3 " в.6 4
в.3 " м.6 3
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