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Вступ
Цей навчальний посібник виник як результат узагальнення 

50-річного досвіду викладання гармонії Петром Тимофійовичем 
Вознюком, старшим викладачем Вінницького училища культури 
і мистецтв ім. М. Д. Леонтовича. Загальновідомо, що гармонія 
належить до найскладніших музично-теоретичних дисциплін 
і є важкою в опануванні для більшості студентів музичних на-
вчальних закладів. Спираючись на існуючі класичні методики 
викладання цієї дисципліни, Вознюк П. Т. у своїй роботі праг-
нув досягти максимальної простоти викладу матеріалу. Скоро-
чуючи до необхідного мінімуму виклад теоретичної інформації, 
він залишав більшу частину уроку для практичних вправ, без 
яких неможливо оволодіти навичками гармонічного мислення. 
Важливим чинником його методики були авторські мелодії для 
гармонізації, спрямовані на відпрацювання певних стандартів 
гармонічної мови. Якісне засвоєння типових гармонічних зворо-
тів академічного 4-голосся є передумовою розуміння закономір-
ностей гармонічної мови, а відтак — і виконання різноманітних 
форм роботи в курсі вивчення гармонії. Свідченням результатив-
ності такого підходу стали численні успіхи учнів Вознюка П. Т., 
яким він зумів передати не тільки знання, але й любов до цього 
предмету. 

У посібнику наводиться стислий конспект лекцій включно з 
темою «Модуляція у тональності першого рівня спорідненості» 
з прикладами гармонічних з’єднань. Не маючи на меті висвіт-
лення історичного аспекту розвитку гармонічних стилів, автори 
роблять особливий наголос на практичних порадах щодо правил 
академічного 4-голосся. У відповідності до тем надаються ме-
лодії для гармонізації. Оскільки задачі на тему модуляцій вино-
сяться на заключний іспит в училищах, а також пропонуються 
на вступних іспитах у мистецькі вищі навчальні заклади, саме до 
цієї теми наведена найбільша кількість мелодій для гармонізації.
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Сподіваюсь, що посібник стане у пригоді викладачам та сту-
дентам в процесі роботи над гармонією.

Хочу також висловити щиру подяку викладачам теоретично-
го відділу Вінницького училища культури та мистецтв за спри-
яння у підготовці матеріалу до друку.

Поляковська Світлана Петрівна, 
кандидат мистецтвознавства,  

викладач-методист Вінницького училища  
культури і мистецтв  ім. М. Д. Леонтовича
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