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Вступ  

Музика відбиває ті сторони дійсності, які можна передати засобами 

звуків. Їй найбільш доступне відтворення живого звуку почуттів в усіх 

його проявах та відтінках. В передачі цієї сфери людського життя їй 

нема рівних. 

Мова музики – це міжнародна мова звуків, яку розуміють усі люди. В 

її основі лежить звуковисотна інтонація, що розкривається й 

розвивається у часі, має динамічне та темброве забарвлення та 

вироблені роками принципи формоутворення. Інтонація (від лат.intono – 

голосно промовляю) – музично-естетична інформація, втілена у звуках; 

- найменший мелодичний зворот, який має смислове значення; - точне 

відтворення висоти звука. 

Написана у минулі епохи, музика не залишається музейним 

експонатом, цікавим тільки для фахівців. Диво музики полягає у тому, 

що вона здатна змінюватися, збагачуватися відповідно до зміни 

сприйняття виконавців та слухачів. Вона, як жива, перебуває у вічному 

русі, створюючи навколо звукове поле, яке поширюється в просторі та 

часі, у нашому внутрішньому світі, наших почуттях ще довго після того, 

як прозвучала остання нота. 

Серед чисельних дисциплін, які вивчають музичне мистецтво у 

різних аспектах, досить велике місце займають музично-теоретичні 

дисципліни. Вони складають загальну теорію музики. До них 

належать:                                                                                                

сольфеджіо (спів по нотах),                                                                         

гармонія (закономірності акордики),                                                           

аналіз музичних творів (принципи формоутворення в музиці),  
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поліфонія (закономірності спільного руху голосів у багатоголоссі), 

інструментознавство (оркестрове письмо) та інші.                        

Основи теорії музики – це перша сходинка до загальної музики, що 

вивчає елементи музичної мови та їх взаємодію на основі метро 

ритму, ладо тональності та форми. 

Звук, його фізичні властивості. Понятійний апарат теорії музики 

щодо вивчення властивостей звуку. 

Ми живемо  в озвученому світі, де все видає якийсь звук, де дзвенить 

навіть павутина. Це – гуркіт, стукіт, свист, гудки, дзвін. Одні звуки 

привертають увагу раптовістю, гучністю, незвичайністю, таємничістю. 

Інші – виразністю і красою. А є звуки, на які ми навіть не звертаємо 

уваги. То що ж таке звук?                                                                              

В музиці розрізняють звуки з визначеною висотою звуку (звуки переважної 

більшості музичних інструментів, а також спів) та звуки з невизначеною 

висотою звуку (звуки ряду ударних інструментів, напр. барабанів, тарілок, 

деякі електронні звуки тощо). 

З точки зору акустики, звуки з певною висотою звуку 

характеризуються періодичністю акустичних коливань, наявністю чітко 

визначених максимумів в спектрограмі - основного тону та 

гармонічних обертонів. Звуки з невизначеною частотою звуку 

характеризуються неперіодичними коливаннями та відсутністю чітко 

окреслених максимумів в спектрограмі. Особливе місце займають т. 

зв. мультифонічні звуки, які характеризуються наявністю основного тону та 

сильних негармонічних обертонів, що надає таким звукам специфічної 

якості. 

Попри те, що діапазон частот, який людина здатна відчути на слух 

поширюється від 20 Гц до 18 кГц (за деякими даними від 16 Гц до 20 000 Гц), 

в музичній практиці застосовуються лише тони з частотою від 27 Гц (рідше 

http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%83%D0%B7%D0%B8%D0%BA%D0%B0
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%83%D0%B7%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D1%96%D0%BD%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D1%96%D0%B2
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%B4%D0%B0%D1%80%D0%BD%D1%96_%D1%96%D0%BD%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B8
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%B0%D0%BD
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D1%80%D1%96%D0%BB%D0%BA%D0%B8
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BA%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0
http://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9F%D0%B5%D1%80%D1%96%D0%BE%D0%B4_%D0%B0%D0%BA%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B8%D1%85_%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D1%8C&action=edit&redlink=1
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%BE%D0%BD
http://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%90%D0%BF%D0%B5%D1%80%D1%96%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%BD%D1%96_%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F&action=edit&redlink=1
http://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A1%D0%BF%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B0&action=edit&redlink=1
http://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9C%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B8%D1%84%D0%BE%D0%BD%D1%96%D1%87%D0%BD%D1%96_%D0%B7%D0%B2%D1%83%D0%BA%D0%B8&action=edit&redlink=1
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%BE%D0%BD
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%82%D0%B0
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%86
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від 22 Гц) до 4 кГц, що пояснюється тим, що інтервальний компонент 

музичного звуку сприймається лише в цих межах. 

Весь діапазон частот розділяється на октави. В свою чергу всередині октави 

звуки музичні організовані в музичну систему (див. Музичний стрій). Для 

європейської музичної практики характерне ділення октави на 12 

рівних півтонів. 

Звук – це фізичне явище, викликане коливанням пружного тіла. Ці 

коливання утворюють звукові хвилі. Вони розповсюджуються у 

навколишньому середовищі й через сприйняття людським вухом 

усвідомлюються як відчуття звуку. 

Фізики, характеризуючи це явище, оперують точними даними й 

використовують для цього різні математичні одиниці. Теорія музики, 

вивчаючи звук як відчуття, має свій понятійний апарат, свою 

термінологію. 

Найголовнішим у характеристиці звуку є частота коливань за 

секунду. При гармонічних коливаннях вона визначається у герцах (Гц), 

або кілогерцах (кГц). У середині XVIII ст. Ейлер у відомій роботі 

«Фізичні зауваження про поширення звуку і світла» визначив частотні 

межі сприйняття звуку людиною: 20 – 4000 коливань за секунду (20 Гц 

– 4кГц). 

5. Відчуття, частота та висота звуку. 

Частота звукової хвилі сприймається людським вухом і 

усвідомлюється як висота звука. Чим більша частота, тим звук вищий, а 

чим менша, тим звук нижчий. Та не всі звуки, які ми чуємо, 

використовуються в музиці, а лише ті, що увійшли до певної музичної 

системи, стали її елементом завдяки художньо-естетичним якостям. Ці 

звуки дуже різноманітні. Вони можуть не мати точної, стабільної висоти 

– шуми, гудки, дзвони, гуркіт тощо. Але можуть мати точну, стабільну 

http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BA%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%B0
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%83%D0%B7%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D1%82%D1%80%D1%96%D0%B9
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%96%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BD
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висоту. Звуки з нестабільною висотою вживаються як допоміжний засіб 

вражальності, а основою музичного мистецтва стали звуки, що 

мають точну висоту. Вони називаються музичними звуками й 

відрізняються за висотою на певний інтервал. Саме ці звуки утворюють 

музичну інтонацію й називаються музичними тонами. Таким чином 

музичних звуків значно більше ніж музичних тонів. 

Висота музичних звуків описується нотами, літерами та складами. 

Ноти (від лат. nota – знак) – умовні графічні позначення для запису 

музики. Для запису звуків з не досить точною, нестабільною висотою 

немає спеціальних знаків. Вони записуються довільно. 

 

Уявлення про тривалість звуку, від чого вона залежить. Вимір 

тривалостей: ноти та паузи.                                                                    
Оскільки музика є часовим мистецтвом (музичний твір розгортається та 

сприймається у часі), музичні звуки чітко організовані у часі. Часова 

організація послідовності та групування тривалостей музичних звуків і пауз 

називається музичним ритмом. 

В музичній практиці застосовується шкала відносних нотних тривалостей, 

заснована на послідовному поділі основної нотної тривалості — цілої ноти — 

на два. Відповідно до цього поділу нотні тривалості мають назви: «ціла 

нота», «половинна нота», «четвертна нота» і т. д. При потребі основні нотні 

тривалості можуть бути модифіковані додаванням спеціального знаку — 

«крапки», що подовжує тривалість на половину, або 

застосуванням особливих видів ритмічного поділу. 

Реальне значення будь-якої тривалості залежить від темпу, в якому вони 

відтворюються. Якщо в позначенні темпу вказується, наприклад, кількість 

четвертних на хвилину Т, то абсолютна тривалість t четвертної ноти 

дорівнюватиме  секунд. Таким чином, наприклад шістнадцятка в 

темпі Allegro ( ɹ = 120) дорівнюватиме 0,125 се 

http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B0%D1%81
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B8%D1%82%D0%BC
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%B2%D1%96_%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B8_%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%BC%D1%96%D1%87%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D1%96%D0%BB%D1%83
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D0%BC%D0%BF
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Для того, щоб звук був почутим, він повинен певний час тривати. 

Тривалість звуку забезпечується відповідною тривалістю коливань 

пружного тіла. Для подовження звучання необхідно безперервно 

підтримувати коливання. Та не на всіх інструментах є реальні 

можливості видобувати звуки якої завгодно тривалості. Це під силу 

лише органу та електроінструментам. А звук цимбал, бандури, гітари, 

арфи, роялю згасає досить швидко. Ще коротші звуки у бубна, 

барабанів, литавр. 

Тривалість звуку духових інструментів обмежена можливостями 

легенів виконавця. Граючи на трембіті, трубі чи валторні, він мусить 

переривати звук, аби вдихнути повітря. Довжина смичка обмежує 

тривалість звуку басолі, гудка, скрипки. 

У фізиці час, протягом якого триває коливання джерела звуку, 

вимірюється секундами та хвилинами. У музиці інший вимір 

тривалостей. Вони записуються, як і висота, нотами. Перерви у звучанні 

– паузи мають свої знаки. Запис нот та пауз досить умовний. Звук чи 

пауза, записані на папері однаковими тривалостями, при виконанні 

можуть мати різний час звучання. Це залежить від характеру музичного 

твору. Тому тривалість нот та пауз отримує конкретне звучання лише у 

музичному контексті. 

 

Гучність звуку (фон, децибели), його тембр (звукова хвиля, 

призвуки). 

Окрім висоти та тривалості кожен звук має гучність. Вона залежить 

від амплітуди коливань. Поняттю гучності у фізичній акустиці 

відповідає поняття звукового тиску. Чим більша амплітуда коливань, 

тим більший звуковий тиск. За допомогою спектра звуку звуковий тиск 

можна розрахувати досить точно. Для цього існує спеціальна одиниця 
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виміру – фон. А співвідношення звукових тисків вимірюється у 

децибелах. 

Сприйняття ж гучності звуку людиною само по собі суб’єктивне і 

залежить від частоти звуку та багатьох характеристик середовища. Тому 

для музики важлива не стільки абсолютна величина гучності, скільки 

співвідношення між гучністю різних звуків. 

Варіанти гучності звуку у музиці утворюють динамічні відтінки, які 

позначаються літерами, словами, різними знаками, а не цифрами, як це 

прийнято у фізиці. 

Важливою для звуку, його виразності та естетичних якостей є форма 

звукової хвилі. Вона дуже різноманітна і складна, тому що одночасно із 

звуковою хвилею, яка утворюється коливанням усього пружного тіла, 

виникають додаткові, що йдуть від коливань його частин. Основна 

хвиля утворює основний тон, який ми чуємо, бо звук його 

найсильніший. Додаткові хвилі утворюють призвуки, яких ми майже не 

чуємо, бо звук їх дуже тихий. 

Призвуки називають також обертонами, тобто тонами, що 

звучать вище основного тону. Фізики називають їх ще гармоніками 

або натуральними тонами. Якщо їх розташувати послідовно за висотою, 

отримаємо обер тоновий або натуральний звукоряд (16 обертонів). 

Перші вісім, зливаючись, утворюють гармонічний комплекс, в основі 

якого лежить мажорний тризвук. Це – великий тризвук, співзвуччя 

трьох звуків, розташованих через ступінь з інтервалами у два і півтора 

тони (4,5,6 та 8,10,12 обертони). Високі ж обертони (після 8) впливають 

на забарвлення звуку, тобто на його тембр. 

Важливо, що суб’єктивне відчуття тембру звуку суттєво 

відрізняється і залежить від психофізичних властивостей людини. А 

понятійний апарат теорії музики відображає загально прийнятні 
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уявлення про сприйняття звуку. Тому слід вважати безперечним 

розширення можливостей індивідуального сприйняття звуку та 

збагачення тембру, особливо при відтворенні його обдарованими 

музикантами. 

Різний тембр музичних інструментів залежить від конструкції 

інструмента, його форми та величини, від матеріалу, з якого він 

зроблений, від способу звуковидобування, нарешті, від майстерності 

виконавця. У звукової хвилі може бути різна кількість обертонів – два, 

три, чотири, може бути більше та різної сили. Все це впливає на тембр. 

Характеризуючи його, ми використовуємо слова, які, на нашу думку, 

найбільше відповідають характеру звуку. Наприклад, у віолончелі звук 

тепли, мужній та ніжний; у флейти – холодний, байдужий, прозорий; у 

труби – блискучий та дзвінкий. Тембр індивідуалізує висоту звуку, його 

гучність. Він несе у собі великий естетичний потенціал, здатний 

передати і рух думки, і найменші відтінки настрою, і безмежність 

людського почуття. 

Бажання людини мати великий вибір індивідуальних за тембром 

звуків покликало до життя різноманітні музичні інструменти, створення 

який триває і в наш час. 
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