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Теоретичне завдання 

Тема: Атака звуку. 

Атака звуку. Момент звукоутворення або виникнення звука зветься атакою. 

Вона є одним з найважливіших художньо-виразних засобів у співі та визначає 

характер звучання голосу відповідно до змісту, характеру і структури твору. Під 

час атаки зв'язки змикаються, положення гортані переходить від дихального до 

співацького стану. Основними вимогами до атаки в хорі є її однотипність і 

одночасність. У вокально-хоровій практиці розрізняють три видиатаки. 

Тверда атака передбачає щільне змикання голосових зв'язок до початку 

виникнення звука та їх подальше швидке розмикання поштовхом повітря, що 

видихається, під впливом високого підзв'язкового тиску. Звук при твердій атаці 

утворюється енергійний, яскравий, чіткий, інтонаційно стійкий. Вона часто 

застосовується при виконанні творів героїчного, драматичного, урочистого 

характеру. Тверда атака на початковому етапі навчання хоровому співові є 

найзручнішою. Вона привчає голосові зв'язки до активної роботи, але при 

надмірному, форсованому видихові може викликати жорсткий, крикливий звук. У 

дитячому хорі твердою атакою слід користуватись обережно, щоб не завдати 

шкоди дитячим голосам. 

М'яка атака характеризується збіганням моменту звукоутворення з 

переходом голосових зв'язок до співацького стану і супроводжується нещільним їх 

змиканням під час видиху повітря. Вона сприяє м'якому, кантиленному, 

інтонаційно чистому, тембрально забарвленому звучанню голосу. Цей вид атаки 

використовується у творах спокійного, наспівного характеру, у помірних і 

повільних темпах, при наявності різноманітного нюансування. Використання 

м'якої атаки у процесі хорового співу є найбільш доцільним. Вона забезпечує 

природність процесу виникнення і формування співацького звука, правильне, 

ненапружене функціонування усіх органів голосового апарату. Проте на 

початковому етапі роботи м'яка атака може стати причиною в'ялого, інертного, 

фальшивого інтонування. 

Придихова атака визначається поступовим зімкненням голосових зв'язок у 

процесі видиху. При ній прохід повітря крізь голосову щілину в момент 

звукоутворення випереджає перехід зв'язок до співацького стану. Придихова атака 

зумовлює досить в'ялу роботу зв'язок, неекономне використання повітря, 

інтонаційну нестійкість, виникнення "під'їздів" і сторонніх призвуків. Її 

застосування, як правило, свідчить про дефекти або захворювання голосового 

апарату (хвороба горла, вузлики на зв'язках, загальна в'ялість зв'язок, слабкий вдих 

або видих та ін.). Використання придихової атаки у співацькій практиці є вкрай 

небажаним. 

Спів, як і будь-який інший вид музикування, можна класифікувати різними 

способами. 

Голос – інструмент, який можна розділити на кілька параметрів. Які ж 

існують види голосів у співі і що таке вокальний діапазон? 

 



Найбільш поширеною є класифікація за статтю і діапазоном. Таким чином, 

ми виділяємо основні типи: Чоловічі голоси бас Баритон тенор Жіночі голоси 

Контральто Меццо-сопрано Сопрано Також, існує класифікація дитячих голосів в 

найвищому і середньому регістрі, їх всього два види, так як дитячі зв’язки 

набагато менші, то і голоси дітей набагато вище – це дискант і альт. 

Поки ми не будемо заглиблюватися в цю тему, так як дитячий вокал вимагає 

особливої уваги – на відміну від дорослої людини дитина росте і її апарат – 

зв’язки постійно змінюються, що вимагає особливого підходу і спеціальної 

методики розвитку голосу і навчання співу. 

–  Сопрано – найвищий жіночий голос. Діапазон приблизно 2 октави (перша 

і друга октава повністю). Цей тип можна охарактеризувати легкістю, ніжністю, 

прозорістю звучання. Співачкам з таким типом голосу властиво відкрите, дзвінке, 

рухоме звучання. Найвідоміші оперні жіночі партії написані саме для сопрано. 

Також, у сопрано є підтипи – це лірико-драматичне і лірико-колоратурне сопрано. 

– Меццо – сопрано. Це більш низький тембр. Діапазон приблизно від ля 

малої октави до ля другої. Для такого голосу характерно насичено, густе, глибоке 

звучання. Співачкам з такими характеристиками доручають партії жінок 

середнього віку або драматичні партії. 

– Тенор. Це високий тип чоловічого голосу. Тенора розрізняються на 

ліричні, драматичні і лірико-драматичні. Також бувають характерні тенори, їх 

відрізняє якась тембральная особливість, наприклад, дзвінкість. Діапазон 

варіюється від малої октави до нот першої октави. Є й різновиди тенора, це Тенор-

альтино і контртенор, які запросто можуть виконати партії жіночих голосів. 

– Баритон. Подібно характеристикам в жіночих голосах, баритон, як 

середній між тенором і басом відрізняється густотою, насиченістю, незвичайною 

м’якістю і глибиною звучання. Діапазон від ля великої октави до ля першої 

октави. Співакам з таким голосом часто доручають партії драматичні, патріотичні 

чи лірично-любовні. 

– Бас. Найнижчий чоловічий голос. Діапазон варіюється від фа великої 

октави до фа першої. Цьому тембру притаманні гудячі, розкотисті, а іноді дуже 

жорсткі характеристики. А найнижчий чоловічий голос називається бас-профундо, 

співаки з таким голосом можуть співати ноти контроктави, що саме по собі 

надзвичайно. 

Кульмінація. Латинське слово culmen означає в перекладі вершина, найвища 

точка. У музичному творі кульмінацією називається епізод, в якому досягається 

найвища напруга, тобто найбільш емоційно впливаючий момент, до якого 

підводить логіка побудови всієї п’єси. Кульмінацій може бути кілька протягом 

великого твори. Тоді одна з них є головною (її називають іноді центральною або 

генеральною), а решта – «місцевими». 

 

У музиці кульмінація так само необхідна, як центр композиції в живописі 

або в архітектурі. До нього притягується основна увага глядача. Кульмінацій може 

бути кілька. Але головна зазвичай припадає на певний розділ всієї форми, який 

знаходиться приблизно між серединою і кінцем твору, в так званій точці “золотого 

перетину”. 



Людське сприйняття так влаштовано, що на початку твору його увага 

найбільш активна. І для того, щоб вона не слабшала, її підтримують наростаннями 

звучності, які призводять до кульмінації. Яка ж вона, музична кульмінація? 

Зазвичай це найгучніше місце. Як правило, в ньому беруть участь всі інструменти, 

для яких даний твір написано. Обов’язково захоплюється верхній регістр. Всіма 

можливими засобами досягається максимальне емоційне напруження. Це не 

означає, що у всякому творі неодмінно задумана найсильніша кульмінація. У 

кожній композиції вона така, яку вимагає загальний задум, зміст твору. 

Кульмінація може бути і тихою. Ми її впізнаємо за особливою напругою нашої 

уваги.Каденція. Цим словом позначаються два різних, але споріднених явища в 

музиці. 

КАДЕНЦІЯ 

Основні значення італійського слова cadenza – темп, ритм, розмір, 

швидкість. Однак музичне значення поняття каденції походить від дієслова cadere, 

який перекладається як “падати, впасти, звалитися, скидатися, опускатися” і т. д. 

Ви прекрасно знаєте, що кінець оповідного пропозиції в мові, що позначається 

крапкою, супроводжується зниженням голосу. Якщо ви згадайте хоча б кілька 

мелодій, ви переконаєтеся, що більшість з них теж закінчується пониженням 

інтонації або, як кажуть про музику, низхідними інтонаціями. Так от, каденція (у 

тому значенні, про який зараз йде мова, вживають і рівнозначне слово “каданс”) є 

останньою інтонацією перед закінченням, власне кажучи, остаточної інтонацією. 

Як і в мові, остання інтонація дуже багато що визначає в характері 

висловлювання. 

Є й інше значення цього слова: віртуозне завершення вокальної або 

інструментальної п’єси. У інструментальних концертах існує традиція приділяти 

цілий фрагмент (як правило, незадовго до кінця твору або однієї з його частин) 

концертуванням соліста. У каденції артист показує свою віртуозну майстерність, 

вміння імпровізувати (раніше каденції не виписували, а просто вказували в нотах 

місце, де вони повинні бути), блиск і темперамент своєї гри. Починаючи з 

Бетховена, композитори стали самі складати і записувати каденції до своїх творів. 

Пізніше каденцією стали називати сольні фрагменти в симфонічних творах. 

КОДА 

Кода. Італійське слово coda означає хвіст, кінець, шлейф. Таким 

«несерйозним» терміном в музиці називається додаткова заключна побудова, яка 

наступає іноді в музичній п’єсі після основного заключного розділу. 

У коді зазвичай закріплюється, затверджується головна тональність твору, 

звучать його основні теми. 

 

Музична драматургія (англ. musical dramaturgy) — це процес зіставлення, 

взаємодії та розвитку образно-змістовних начал, що утворює цілісну систему і 

втілює завершений художній задум (концепцію, «картину світу»), який визначає 

форму, композицію і засоби виразності. Цей термін використовується як для 

характеристики музичного розвитку творів, пов'язаних з конкретною сценічною 

дією (опера, балет, оперета, ораторія тощо), так і для вокальних, інструментальних 



та симфонічних творів, що втілюють багатогранні та складні музичні образи й 

концепції. 

Поняття музична драматургія вирізняється багатогранністю та 

різноманітністю визначень. 

З одного боку музична драматургія це: 

«процес становлення музичної думки, тематичне розгортання засобами 

музичної мови та формотворення» ; 

«прояв розгорнутої форми» ; 

процес розвитку образно-змістовних начал, що знаходяться у логічному 

зв'язку одного з одним: «процес зіставлення, взаємодії та розвитку тематичних, 

гармонічних, фактурних, жанрових та інших засобів, що зображають динаміку 

життя та внутрішнього світу людини» ; 

узагальнення якостей процесуальності музичної форми, «котра здатна 

виступати способом виявлення та вираження внутрішньої форми» ; 

«цілісний, закінчений, примітний своєю напруженістю та інтенсивністю 

процес розвитку та взаємодії власне музичних образів у масштабі всього твору або 

його великої, відносно самостійної частини, рушійною силою якого є конфлікт» ; 

динаміка розгортання музичної подієвості, «якщо під „подією“ розуміється 

вагоме для нас музично-інтонаційне явище, виявлене у лінійному потоці 

формотворення; 

З іншого, вона є: 

«принципом, що виростає до естетичної закономірності»; 

«системою взаємодії образів, принципів їхнього розвитку»; 

«системою засобів виразності та прийомів» ; 

«планом розподілення драматургічних функцій, які беруть участь у 

створенні музичного твору, сфера ейдосів композиції»; 

«цілісна організація музичних засобів, орієнтована на закони симфонізму»; 

«направлена на сприйняття часова організація художнього змісту, втілена за 

допомогою всіх музичних засобів»; 

«індивідуальний план вираження композиторської концепції, що складає 

цілісну систему художніх образів, на підставі чого увиразнюються творчі 

принципи виконавських інтерпретацій» (про виконавську драматургію). 

Типи музичної драматургії 

На сьогодні в музикознавстві існує чимало класифікацій різновидів музичної 

драматургії: епічна, лірична, драматична; одно-, двох-, трьох-, багатоелементна; 

контрастна, конфліктна; оповідальна та моделююча (подієва); класична, 

романтична, експресіоністична; симфонічна, оперна і т. д.; діалогічна; темброва; 

фактурна; тональна; жанрова; інтонаційна; лейтмотивна; тематична. 

 

В. Холопова виокремлює такі типи музичної драматургії. 

конфліктна; 

контрастна або неконфліктна (притаманна сюїтним творам); 

монодраматургія (може бути статичною або крещендуючою) — 

специфічний різновид, що не містить тих контрастів, які характерні для драми; 



паралельна — має дві або три незалежні лінії розвитку; наявна у творах, що 

спираються на епічні художні концепції. 

Це різноманіття визначень пояснюється тим, що при типологізації 

музикознавці відштовхуються від різних ознак цього явища — кількість образних 

елементів, характер їхніх співвідношень, стиль чи жанр, один з засобів виразності. 

За приналежністю до певного роду мистецтва музична драматургія буває: 

лірична;, 

драматична; 

епічна. 

За жанровими ознаками: 

«чиста»  — суто інструментальна; 

«взаємодійна» — наявна у творах де музика поєднується з іншими видами 

мистецтв (текст, танець, живопис тощо). 

За приналежністю до певної музичної форми — драматургія сонатної 

форми, симфонічного циклу, вільних та змішаних форм тощо. 

Конфліктна (драматична) драматургія — організація внутрішнього розвитку 

музичного твору відповідно до законів драми як естетичного роду, де рушійною 

силою розвитку стає конфлікт, який реалізується через протиставлення, взаємодії 

та боротьбі різних контрастних образів (або груп образів). 

Епічна драматургія (також може називатися оповідальною, неконфліктною) 

— протилежна конфліктній. Для неї характерні картинність, контрастне 

зіставлення, варіантний повтор тощо. Даний тип драматургії не виключає 

можливість наявності конфлікту. Однак, якщо у конфліктній він розгортається 

безпосередньо, «тут і тепер», то в епічній — спостерігається зі сторони, у 

віддаленні в часі. 

Лірична драматургія (також інколи називається медитативною) — 

призупинене та розтягнене у часі втілення виокремленого моменту внутрішнього 

життя (переживання) суб'єкта. Зустрічається у творах, де передається занурення у 

певний психологічний стан. Характерна для музичних мініатюр, жанрів малої 

форми; для деяких великих опусів ХХ-ХХІ ст. 

Проміжна (змішана) драматургія — виникає в результаті поєднання ознак 

конфліктної, епічної та ліричної, де вони виступають більш-менш рівноправними 

складовими. У музиці можуть бути реалізовані лірико-драматичні, ліро-епічні та 

епіко-драматичні концепції. Останній різновид виникає внаслідок утворення 

драматичної концепції на основі епічної образності (головні образи експонуються 

як епічні, а розвиваються відповідно до законів драми). 

Драматургічні функції музики 

Музична драматургія підпорядковується загальним законам драми, як 

окремого виду мистецтва та містить відповідні етапи розвитку: 

 

експозиція, 

зав'язка, 

розвиток, 

кульмінація, 

розв'язка. 



Ці етапи реалізуються в окремих розділах твору або передаються стисло в 

межах лише одного чи декількох з них. Відповідно до задуму композитора, вони 

можуть вільно розміщуватися та розділюватися у ході розгортання опусу або, 

навіть, виключатися із загального процесу розвитку. 

Класи́чна му́зика — неоднозначне поняття, яке вживається, залежно від 

контексту, в трьох значеннях: 

У значенні якісної оцінки (лат. classicus — зразковий): музика минулого, що 

витримала випробування часом та має аудиторію в сучасному суспільстві. Уже 

сьогодні як класичні сприймаються не тільки перлини «високого» музичного 

мистецтва, але й найкращі взірці розважальних жанрів минулого: наприклад, 

вершини французької та віденської оперети XIX — початку XX ст., вальси Йогана 

Штрауса тощо. Показовими в цьому сенсі є вислови «класики джазу», «класична 

естрада» та ін. У стійкій характеристиці Гайдна, Моцарта та Бетховена як 

віденських класиків також є і певна частка якісної оцінки їхньої творчості як 

фундаменту для подальшого розвитку музичної композиції. У музичних 

енциклопедіях таке тлумачення класичної музики, як правило, подається під 

гаслом «Музична класика». 

У вузькоісторичному та музично-теоретичному сенсі: музика другої 

половини XVIII ст. — початку XIX ст., що традиційно співвідноситься з епохою 

класицизму. Історично класицизму в музиці передує епоха бароко, а наслідує — 

епоха романтизму. Центром становлення класичної музики стала Віденська 

класична школа, завдяки чому в музикознавстві закріпився також термін 

«віденський класицизм». 

Найхарактерніші риси цього періоду — прозорість і ясність, чітке 

членування музичної тканини на відносно короткі побудови, превалювання 

гомофонії (на відміну від барокової поліфонїї). У творчості композиторів-класиків 

відбувається становлення класичного восьмитактового періоду, класичної 

гармонії, становлення сонатної форми та жанрів класичної симфонії, квартету, 

квінтету та інших жанрів, формується класичний склад симфонічного оркестру 

(див. також Мангеймська симфонічна школа). Найяскравіші представники цього 

напрямку — Йозеф Гайдн, Вольфганг Амадей Моцарт та Людвіг ван Бетховен. 

Західноєвропейське музикознавство до композиторів-класиків відносить також 

попередників віденської класичної школи — Крістофа Віллібарльда Глюка, К. Ф. 

Е. Баха, В. Ф. Баха. До епохи класицизму належать також італійські композитори 

Муціо Клементі, Луїджі Боккеріні, Луїджі Керубіні, Доменіко Чімароза, українські 

композитори Максим Березовський, Дмитро Бортнянський та Артем Ведель, 

польський композитор М. Огінський та інші. Перехідним етапом від класичної до 

романтичної музики вважається творчість Франца Шуберта. 

У типологічному сенсі — т. зв. академічна музика, що наслідує передусім 

жанри (наприклад, соната, симфонія, опера і т. д.), принципи композиції (зокрема 

гармонії, форми, фактури тощо), інструментарій (переважно — інструменти 

симфонічного оркестру), а також традиції виконання, що формувалися в 

європейській музиці в XVII — поч. XX ст. У XX столітті окремі композитори-

академісти (на початку століття — композитори Нововіденської школи, пізніше — 

авангардисти) вступають в конфлікт з музичною традицією, шукаючи нових форм 



музичної виразності, проте гострота таких конфліктів є проявом напруженого 

діалогу з академічною традицією, в той час, як іншим типам сучасної музики — 

від поп-музики до джазу такий діалог невластивий 

 


