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інтонацій, почерпнутих із глибин живого людського життя –  

це, наприклад, захоплені або обурені вигуки, інтонації веління, іронії, 

прохання, презирства, жалю, співчуття, здивування, вмовляння тощо. 

Таким чином, саме артикуляційні співвідношення стають 

найважливішою частиною усієї системи засобів інтонування 

музиканта-інструменталіста. 
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Соцiокультурна полiтика незалежної Украiнської держави 

передбачає докорiнну трансформацiю засад вищої гуманiтарної освiти, 

принциповi зрушення у пiдготовцi працiвникiв соцiально-культурної 

сфери, зокрема, пiдвищення їхньої музично-професiйної квалiфiкацiї до 

рiвня, що вiдповiдає суспiльним потребам. Саме тому важливим  

є глибокий аналiз теоретичних проблем стосовно визначення мiсця  
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i ролi мистецтва полiфонiї в пiдвищеннi ефективностi музично-

теоретичної пiдготовки студентiв музичного профiлю вищої 

гуманiтарної освiти. 

Аналiз сучасної наукової, психолого-педагогiчної, музикознавчої 

методичної лiтератури свiдчить про постiйну увагу дослiдникiв до 

проблем пiдвищення рiвня музично-теоретичної пiдготовки фахiвцiв. 

Так, проблема наукової органiзацiї навчального процесу з акцентом на 

формуваннi системи музично-теоретичних знань, умiнь та навичок  

у студентiв-музикантiв дослiджується у працях О.Д. Дмитрiева,  

А.Г. Каузової, I.М. Немикiної, О.М. Олексюк, Г.М. Падалки,  

О.Я. Ростовського, О.П. Рудницької, О.П. Щолокової та iнших. 

Разом з тим за усiєю рiзноманiтнiстю аспектiв музичної пiдготовки 

студентiв потребує глибокого обrрунтування саме розкриття мiсця  

i ролi мистецтва полiфонiї на новому художньо-естетичному рiвнi як 

засобу розвитку пiзнавальної самостiйностi, де здiйснюється творчий 

пошук, оцiнка здобутого й накреслюється перспектива комунiкативної 

ретрансляцiї цього вида мистецтва для широкого кола споживачiв 

цього художнього продукту. Це й обумовило вибiр виокремленої 

проблеми для теоретичного вивчення. Дефiнiцiя «полiфонiя» визначає 

певний тип багатоголосся. У науковiй музикознавчiй лiтературi 

дослiдники Б.В. Асафьев, Ю.К. €вдокимова, В.В Протопопов,  

К.Й. Южак, а також у галузi музично-педагогiчно1 науки А. Г. Каузова, 

З. Рiнкявiчус, Г.М. Ципiн доводять, що полiфонiя, як i гомофонiя 

(одноголосся), є невiд’ємною складовою одноголосся.  

Гомофонiя не iснує без лiнiйного, горизонтального фактора, без 

рiзних лiнiарних сполучень (мелодiя та супровiд), подiбно до полiфонiї 

що мiстить у собi елемент вертикалi, гармонiї. 

Так, зокрема, А.Ф. Мутлi вважае «розпливчастим», невiрними по 

сутi, безплiдними поширенi серед теоретикiв уявлення про два види 

багатоголосся .На наш погляд, ця позицiя е тенденцiйною, оскшьки 

сучасне музикознавство, посилаючись на iсторичний розвиток 

гомофонiї та полiфонiї, доводить вiдмiннiсть природи. Г.I. Павлiй 

вважає, що необхiдно розрiзняти цi два явища, сприймати їx у 

дiалектичному взаемозв’язку. Е. Курт також розглядае кожен тип 

багатоголосся як дiалектичну еднiсть. Ю.М. Холопов вводить в обiг 

поняття «вертикальноi» та «горизонтальної» гармонії, а В.П. Боров- 

ський – вертикальної та горизонтальної полiфонiї. 

На основi координатних ознак К.Й. Южак виявляє глибиннi 

вiдмiнностi мiж полiфонiєю та гомофонiєю, їx виражальнi можливостi. 

К.Й. Южак розумiє вертикаль у музицi як реальну й уявну «одно- 

часнiсть» з найважливiшими ii компонентами: гармонiчна основа, що 
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формує спiвзвуччя, та фактура поєднання горизонталей в одночасностi. 

Горизонталь – це реальна або мисленнева. Послiдовнiсть з такими 

компонентами: мелодiйна основа, формуючi лiнiї, композицiя 

(послiдовнiсть вертикалi). 

Природа полiфонiчної тканини лiнiарна, але сутнiсть гомофонної 

музики полягає в тому, що вона орiентує музичний слух на вертикаль 

(функцiональнiсть, фонiзм гармонiї, штрих, акцент, тембр тощо), адже 

в умовах цiлiсного сприйняття полiфонiчного музичного твору постає 

перевага координат гомофонiї та полiфонiї. Часовий фактор широкого 

музичного звучания орiентує на гомофонний склад, що у просторi 

спирається на конкретне зiставлення у часi, а в полiфонiї – на поєд- 

нання рiзних елементiв одночасно. 

В.Г. Iванченко також доводить, що координатнi ознаки гомофонiї та 

полiфонiї рiзнi, оскiльки вiдрiзняються лiнiарною напруженiстю 

мелодiйних лiнiй у вертикальному та горизонтальному аспектах. 

Полiфонiя е типом органiзацiї музичної тканини з певною множиною 

рiзних, функцiонально-взаемодiючих горизонтальних елементів 

(голосiв, партiй, лiнiй, пластiв) в їx художнiй едностi. 

Г.Е. Пелецис, спираючись на теоретичі основи контрапункту, 

поєднання рiзного в одночасностi, розробленi C.I. Танєєвим, запро- 

понував систематизованi критерiї оцiнок багатоголосся в його 

безперервно руховiй, змiннiй контрапунктичнiй сутностi. Контрапункт 

розглядається як широкий спектр принципiв: подвоення, полiмелодiї, 

полiритмії, полiтемброваностi, перемiнного багатоголосся, переважа- 

ючого. голосу, полiфонiчних пластiв, а також фiгурацiї та фактури 

привнесених iнструментальною музикою. 

Полiфонiчнi прийоми поєднання фактурних елементiв дiють як: 

«принцип крапки» (Г.Е. Пелецис), «чисельний контрапункт» (C.I. Танєєв), 

«рель’ефна полiфонiя» та «фактурне розмноження лiнiй» (К.Й. Южак). 

Таким чином, розглядаючи полiфонiю як «чисельнiсть у єдностi», 

Г.Е. Пелецис вважає: «ми маємо ту одночасно широку й докорiнну 

основу поняття, котра вiдповiдае первиннiй сутностi полiфонiї, 

практично, кожного багатоголосся, що є тим загальним. знаменником 

рiзних видiв та функцiй полiфонiй» [1, с. 12]. Така концепцiя по 

вiдношенню до «мiкрокосмосу контрапункту» (Г.Е. Пелецис) становить 

високий рiвень теоретичного узагалънення специфiчних ознак 

полiфонiчного багатоголосся, сутностi полiфонiї як явища. 

Дослiдники В.В. Задерацький, Г.I. Павлiй визначають iншу специ- 

фiчну ознаку полiфонiй – «якiсть тематизму» (В.В. Задерацький), його 

лiнiарну силу. Тут на перший план виступає горизонтальна ознака 

полiфонiї, чиселънiстъ прихована у безкiнечних оновленнях iнтонацiї, 
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поєднаних у цiле – мелодiю, лiнiю, пласт. Особливiстъ полiфонiчного 

тематизму виявляєтъся у процесуалъностi, у поеднаннi тонiв, що 

викликаютъ розширення мелодiйного простору й характеризуютъся 

єднiстю емоцiйного напруження. 

Вироблення механiзмiв продуктивного сприймання, розумiння, 

iнтерпретацii полiфонiчноi музики, як i музики iнших стилiв, напрямiв, 

епох – завдання сучасноi музично-педагогiчноi практики. А це, в свою 

чергу, вимагае дослiдження такоi складної проблеми, як пiзнавальна 

самостiйнiстъ студентiв. 

У дослiдженнях А.Г. Каузовоi та 3. Ринкявiчуса частково розгляда- 

ється проблема формування творчої активності і самостiйності 

особистостi з акцентом на питаннях розвитку таких складних музичних 

здiбностей, як полiфонiчний слух, полiфонiчне сприйняття, що є скла- 

довими полiфонiчного мислення . 

С.С. Карасем запропоновано методику формування образу-уявлення 

у роботi над полiфонiчними творами, що розвиває здатнiстъ 

самостiйно, диференцiйовано сприймати лiнiї полiфонiчного звучання 

музики, i далi, на цiй основi – уявляти цiлiсну просторово-часову 

структуру полiфонii. Цей феномен визначається як умiння самостiйно 

слухати у своїй уявi паралельне звучання двох або кiлькох голосiв. 

Пiзнавальна самостiйнiсть має процесуальний характер i передбачає 

аналiз, синтез, узагальнення, на основi яких здiйснюється виконання 

проблемних завдань. 

Процесуальний аспект пiзнавальної самостiйностi, на наш погляд, 

це тип дiяльностi, що поеднує самостiйнi уявлення на основi аналiзу-

синтезу кожного елемента і одночасно, цiлiсно охоплює i реалiзує 

музичний твiр з типовими ознаками полiфонiї вiдповiдно до авторської 

концепцiiї. Така дiяльнiсть здiйснюється у рiзних умовах, характерних 

для полiфонiчної музики: горизонтальному-лiнiарному розгортанню 

тематичного матерiалуза законами послiдовного розвитку; вертикальному-

звуковисотному уявленнi цього руху, за законами одночасного 

співiснування; у широкому аспект художньому спiввiдношеннi  

і взаемодiї автономних музичних тематичних лiній. 

З точки зору iндивiдуально-особистiсного пiзнання, феномен 

пiзнавальної самостiйностi розкривається з позицiй потреб й мотивацiй 

суб’екта, особистiсного розумiння й набуття досвiду у пiзнаннi 

полiфонiї. Суб’ектом пiзнавальної самостiйної дiяльностi є особистiсть 

з сутнiсними духовними силами, установками, цiнностями, 

здiбностями. Особливого значения набуває активна цiлеспрямована 

дiяльнiсть, опосередкована внутрiшнiми мотивами: почути, зрозумiти, 

емоцiйно пережити й вiдтворити полiфонiчний твiр, а також знаходити, 
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створювати суттєво нове, ранiше невiдоме, цiнне для себе,  

що вiдкривае полiфонiю як явище. Тодi самостiйну пiзнавальну 

дiяльнiсть можна розумiти не тiльки як процес, не тiльки як дiяльнiсть, 

а i як творчий акт. 

Дослiдження рiзних аспектiв пiзнавальної самостiйностi особистостi 

дозволило сформулювати узагальнений, актуалiзуючий музично-

психологiчний змiст. Пiзнавальна самостiйнiсть розглядається як 

багатоаспектне особистiсно-дiяльне утворення, яке у своєму 

динамiчному розвитку обумовлює продуктивне пізнання полiфонiчного 

явища на рівні вiдчуття й усвiдомлення рiзних смислових аспектiв 

одночасно, паралельного оперування рiзними розвиваючими 

музичними лiнiями в їх художнiй едностi. 

Вивчення феномену з погляду операцiйно-процесуального, 

iндивiдуально-особистiсного й творчого має практичне педагогічне 

значення, оскiльки дозволяє виявити механiзми продуктивного 

розвитку пiзнавальної самостiйностi студентiв при опануваннi 

полiфонiчної музики. Проблема розвитку пiзнавальної самостiйностi 

особистостi стає предметом дослiдження вчених i педагогiв-практиків. 

Однак спроби її вирiшення здiйснюються на рiвнi окремих навчально-

методичних завдань. На рiвнi наукових. дослiджень вона розглядається 

лише як проблема розвитку музичного слуху, музичного сприйняття; 

музично-творчих здiбностей. Спецiальних робiт, присвячених цiй 

проблемi, фактично, не iснує. Все це дозволяє орiєнтуватися  

на як у музичнiй, так i в загальнiй педагогiцi й психологiї. 

Питання музичної дiяльностi, у процесi якої розвиваються 

властивостi, якостi, здiбностi музиканта стали широко дослiджуватися 

у 80-тi роки ХХ ст. Це пов’язане з дослiдженням питань дiяльнiсного 

пiдходу у психологiї, педагогiцi, а також з переборюванням у музичнiй 

педагогіці ситцації, за якої довгi часи унiкальна здiбнiсть людини 

слухати та усвiдомлювати полiфонiчну музику вимагала певного 

педагогiчного втручания. 

Дослiдники проблеми дiяльностi у процесi музичного розвитку 

студентiв (O.Л. Берак, Ю.П. Гонтаревська, А.Г. Каузова, Г.М. Падалка, 

З. Ринкявiчус, О.П. Рудницька) пiдкреслюють, що вiдкриттю музичного 

концепту, як i вiдкриттю взагалi, важко навчити (у загальному 

розумiннi). Вiн виникає в особистiсному «я» у процесi предметної та 

духовно-iнтелектуальноI дiяльностi. 

Перевага дiяльнiсного пiдходу до навчания музицi, на вiдмiну вiд 

iнших пiдходiв, доведена вiдомими музикантами. Так, наприклад,  

C.I. Танєєв, за твердженням Ф.Г. Арзаманова, не пiдтримував 

репродуктивного типу навчання, згідно з яким композитори, 
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музикознавцi i взагалi музиканти обмежуються лише теоретичними 

знаннями форм полiфонiчної музики: «Не пiдлягає сумнiву, музикант, 

який знає, як твориться музика, за однакових умов значно вiдрiзняється 

вiд того, хто не засвоїв мистецтва самостiйної композицiї твору, iсторiя 

мистецтвознавства свiдчить, що у переважнiй бiльшостi видатними 

вченими ставали музиканти-практики, композитори, виконавці. 

Згадаймо хоча б Асаф’ева, Курта, Римана, Швейцера, Яворського i, в 

першу чергу, Танеева» [2, с. 114]. 

Дослiдження дiяльностi з погляду фiлософiї, психології, педагогiки 

пiдтверджує висновок вчених (П.Я. Гальперiна, З.А. Решетовоi,  

I.П. КалошиноI, Н.Ф. Тализiноi), що продуктивна дiяльнiсть студента 

здiйснюється завдяки активiзацiї ix пiзнавальноi самостiйностi за 

допомогою орiєнтирiв творчо-пошукового спрямування. Результати 

дiяльностi надають специфiчне задоволення пiзнавальної потреби, 

формують особливо цiннi й важливi новоутворення . 

Таким чином, дiяльнiсний пiдхiд до розвитку самостiйностi 

студентiв, практично розкривається на основі органiзацiї продуктивної 

художньо-творчої дiяльностi студенів, зокрема, – вивчення полiфонiї. 

Друге положення, з’ясоване у процесi дослiдження, полягає в тому, 

що ефективнiсть опанування студентами курсу «Полiфонii» залежить 

вiд властивостей ix полiфонiчного мислення. Воно має дві 

концептуально специфiчнi ознаки: здатність одночасно проживати 

розвиток мелодiйних та кiлькох рiзнозмiстовних лiнiй; «занурювання» 

в ситуацiю «незливання», контрасностi, полярностi змiстiв. Такi 

концептуальнi ознаки полiфонiчного мислення обумовленi його 

специфiчними динамічними стереотипами. 

Щодо динамiчних стереотипів полiфонiчного мислення, стимульний 

ряд виступає як мелодiйний рух, розвиток, обумовлений своїм 

внутрiшнiм законом горизонтального, пластично-поступального 

переходу цих компонентів, i як контрастна одномоментна множина 

рiзних значенневих лiнiй в їx єдностi й узгодженостi. Такi динамiчнi 

стереотипи мають визначальне значення для розвитку полiфонiчного 

мислення. Вже при першому ознайомленнi з новим музичним 

матерiалом характернi ознаки полiфонiчноi музики починають дiяти як 

«умовнi подразники». Стереотип автоматично спрацьовує ранiше, нiж 

студент розпочне «усвiдомлений» аналiз матерiалу, оскiльки перед ним 

виокремлена сукупнiсть значущих ознак полiфонiчного явища.  

На основi, так званих базових полiфонiчних динамiчних стереотипiв,  

в умовах активноi мисленнєвої дiяльностi можливе формування iншого 

рiзновиду полiфонiчних стереотипiв, адекватних рiзнопланових 

множин полiфонiчних явищ. 
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Перший базовий динамiчний стереотип пов’язаний iз особли- 

востями полiфонiчного тематизму (повторюванiсть, варiабельнiсть, 

розгорнутiсть). Полiфонiчна лiнiя володiє енергетичним характером  

i у своїй процесуальностi, спрямованостi вона має вирiшальне значення 

для створення певного уявлення про змiстовнi домiнанти музичного 

твору. 

Другий – визначається особливостями контрапункту, що мiстить дві 

полярнi ознаки: контраст та єднiсть. Контраст розкривається як 

поєднання в одночасностi рiзного змiсту, як їx принципова розбiжнiсть, 

iнформацiйний розрив, протирiччя, зiткнення далеких (парадоксаль- 

них) iдей. З погляду психологїi, така особливiсrь полiфонiчної музики 

сприяє активiзацiї довiльної уваги та мислення. На специфiчному 

музичному матерiалi моделюються проблемнi ситуацiї як передумови 

самостiйного художнього розкриття, активностi як пiзнання нового  

у творчостi (Л.А. Мазель). Це дозволило З.Рiнкявiчусу зробити 

висновок про те, що «полiфонiчнi форми» особливо придатнi для 

розвитку музично- мисленнєвоi дiяльностi i пов’язаних з нею 

пiзнавальних iнтересiв та емоцiй. Слiд зазначити, що кожен музичний 

твiр має певну євристичну функцiю, а також рiзноманiтнi прийоми 

посилення iнтересу, серед яких «боротьба протилежно спрямованих; 

динамiчно зосереджених i стримуючих зусиль це ускладнення, 

вiдтягування і ретардацiя, недоговоренiсть, невизначенiсть, дiстання 

нового, незвичного...» [3, с. 19]. 

Разом з тим, у полiфонiчнiй музицi проблемна ситуацiя вже 

запрограмована у побудовi складів. Бiльше того, вона зберiгає 

напруженiсть рiзних змiстовних значень, що й виявляє художнiй сенс 

полiфонiї. На конструктивному рiвнi ця особливiсть полiфонii «може 

реалiзувати себе навiть у межах одного голосу. Але часто вона 

приводить до рельєфного розмежування фактурно- композицiйного 

простору». На змiстовному рiвнi така якiсть полiфонii виступає  

як поєднання рiзних художнiх свiтових субстанцiй понадчасового  

й одномоментного, сенсу життя i його живого перебiгу. 

Єднiсть, узгодженiсть – iнша ознака контрапункту; у змiстовному 

планi вона являє безперервну спрямованiсть до гармонiї. Розкриваючи 

дiалектику полiфонiчноi гармонії Й.С. Баха, дослiдник В.В. Медушев- 

ський зауважував, що у полiфонiчнiй музицi взаємодiючi сторони 

спрямованi на зближення, на створення единого «цiлого», оскiльки  

у процесi розвитку вони безпосередньо поглиблюють свiй змiст, 

диференцiюються, а вiдтак, i гармонiя стає процесом їx безперервного 

взаємообумовленого проникнення на все бiльш глибокiй цiлiснiй 

основi [4, с. 100]. 
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У конструктивному плані узгодженість різних контрастних 

змiстовних структур виявляється по-рiзному; еволюцiя полiфонii 

демонструє цiлий спектр такого виявлення – вiд координуючої 

гармонiчноi вертикалi до сучасного рiзновиду складного контрапункту. 

Багатоаспектнiсть форм прояву єдностi полiфонiчної численностi 

(множини) створює основу для похідних стереотипів усвідомлення 

полiфонiчноi музики. 

Стiйкiсть, міцність, повнота рiзноманiтних динамiчних стереотипiв, 

закрiплених у свiдомостi студента, визначають глибину, адекватнiсть 

сприймання й проникнення у сутнiсть полiфонiчної музики, забезпе- 

чуючи продуктивнiсть деталізованого аналізу, пов’язаного із занурен- 

ням вглиб фундаменту цілісних художніх образiв, значущих стiйких 

ознак, з виокремленням художньо-цiннiсного еталону, що, в цiлому, 

призводить до самостiйного визначення системи ознак (системи 

поліфонічних орiєнтирiв) як особистiсно-iндивiдуального цiлого. 

Таким чином, удосконалення управлiння педагогiчним процесом,  

в основу якого покладено методичнi iнновацiї, на наш погляд, повинно 

здiйснюватися шляхом активiзацiї пiзнавальної самостiйностi студентiв 

при вивченнi ними курсу «Полiфонiя». 

Останнi досягнення в галузi мистецтвознавства, психолого- 

педагогiчної науки у питаннях музичної пiдrотовки майбутнiх фахiвцiв 

переконують у необхiдностi розробки i впровадження у навчальну 

практику нових технологiй та методик для iндивiдуального 

iнварiантного розвитку самостiйностi студентiв, їх запитiв. 
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