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Харків – 2022 

Анотація. Спеціальний курс «Семантика тональностей: теорiя i виконавська 

практика» має надати здобувачам вищої освіти розуміння важливості впливу 



тональності на семантичну складову музичних творів. Вивчення курсу 

передбачає цикл лекцій, в яких репрезентується розвиток уявлень про 

семантику тональностей у європейському музичному мистецтві від ХVІІ 

століття до сьогодення, та практичні заняття, які спонукають виконавця до 

розвитку навичок відчуття тональності та вибудовування адекватної 

виконавської стратегії (Ю. Ніколаєвська, О. Пупіна).   

Курс розрахований на І-ІІ рівні – бакалаврат та магістратуру. 

Тривалість курсу – 1 семестр.  

Мета курсу – розширити уявлення молодих музикантів щодо 

виконавських можливостей, які надає бачення індивідуальності кожної 

тональності. 

Здобувачі повинні знати:  

- Історію формування семантики тональностей в європейській музиці 

Нового і Новітнього часу; 

- Семантичні коди тональностей в композиторській практиці Нового і 

Новітнього часу;  

- Про зв'язок тональності і технічними параметрами твору (обрання 

інструментарію). 

Після проходження курсу здобувачі повинні уміти:  

- Встановлювати кореляцію між семантикою тональності і виконавською 

стратегією; 

- Вибудувати виконавську стратегію відповідно до семантичного коду 

тональності.  

  

 

Зміст спецкурсу (перелік тем): 

Змістовий модуль 1. «Семантика тональностей: теоретичний та 

історичний аспекти» 

1.Семантика тональностей у науковому дискурсі.  

Семантика тональностей у фокусі наукової думки. Історія формування 

семантики тональностей.  

2. Історична ретроспектива еталону висоти звуку в європейській музиці. 

Етапи формування еталону висоти звуку в європейській музиці. Наведення 

прикладів звучання різноманітних тональностей від ХVІІ до середини ХХ 

століття. Чинники вибору тональностей в різні епохи у композиторській та 

виконавській практиці. 

3. Синестезія та «кольоровий слух» як аспекти семантики тональностей.  

Явище кольорового слуху на прикладі творчості композиторів ХІХ-ХХ ст. 

Значення синестезії і «кольорового слуху» у виконавській практиці. 

4. Семантика тональностей і виконавська стратегія (Ю. Ніколаєвська, 

О. Пупіна). Поняття «виконавська стратегія». Вплив семантики тональностей 

на формування виконавської стратегії.  

5. Тональність як чинник побудови концертної програми. 



Побудова концертних програм на основі тональної єдності. Принципи відбору 

творів в одній тональності. Драматургічне значення середніх частин циклу в 

інших тональностях у вибудовуванні художньої цілісності. 

Змістовий модуль 2. «Семантика тональностей в європейській музиці 

Нового і Новітнього часу: виконавський аспект» 

6. Образно-змістовне тлумачення тональностей в європейській музиці 

епохи бароко. Модальні лади. Приклади старовинних семантичних «кодів» 

модальних ладів. Семантика тональностей у барокову добу. Барокові «коди» і 

символіка. Тональність як відображення технічних і виразових можливостей 

інструментів того часу.  

7. Творчість Й. С. Баха: барокова риторика, символіка, семантика. 

Символіка музики Й. С. Баха. Семантика тональностей в музиці Й. С. Баха. 

Становлення темперації на прикладі Добре темперованого клавіру.  

8. Тональність d-moll у творчості Й. С. Баха. Тональність d-moll як засіб 

виявлення особистісного смислу. Тональність d-moll і особливості 

композиційно-драматургічної організації творів. Французька сюїта d-moll. 

Чакона d-moll.  

9. Семантика тональностей у творчості В. А. Моцарта. Тональність як носій 

особливого смислу. Семантичний код тональності d-moll. Роль В. А. Моцарта у 

формуванні семантичного коду тональності d-moll.  

10. Тональність d-moll у творчості В. А. Моцарта.  

Реалізація семантичного коду тональності d-moll в оперних і вокально-

інструментальних творах (опера Дон Жуан, Реквієм). Тональність d-moll як 

чинник вибудовування виконавської стратегії у клавірних творах (Концерт 

№20, Фантазія KV 397).  
12. Семантика тональностей у творчості Л. ван Бетховена. 

Тональність як один з виразників автобіографічності й засобів особистісного 

висловлювання. Чинники вибору тональностей в творчості композитора.  

13.Фортепіанні сонати Л. ван Бетховена в аспекті семантики тональностей. 

Тональність d-moll як носій особистісного смислу. Композиційно-драматургічні 

особливості Сонати ор.31 № 2 і питання вибудовування виконавської стратегії.  

14. Л. ван Бетховен та А. Стріндберг: діалог епох.  

Тональність як міст між музикою та літературою. Огляд сюжетних паралелей 

між творами Л. ван Бетховена та А. Стріндберга. Свідоме використання 

письменником виключно d-mollʼних творів композитора. 

15. Семантика тональностей у фортепіанних творах композиторів ХІХ ст.  

Семантика тональності як поле перетину множинних смислів: Ф. Ліст: Соната-

фантазія за прочитанням Данте, Ф. Мендельсон-Бартольді: Серйозні варіації, 

окремі твори Ф. Шопена, Р. Шумана, Й. Брамса, М. Лисенка. Семантика 

тональності d-moll як «ключ» до формування виконавської стратегії. 

16. Семантика тональностей у творчості композиторів ХХ-ХХІ століть.  

Трансформація сприйняття тональності у композиторів та реципієнтів. 

Константне і змінне у трактуванні семантики тональності d-moll. 

Семантика тональності d-moll у творах українських композиторів: «Партита» 

М. Кармінського. 



 

 

Теми практичних занять 

1. Компаративний аналіз циклів, що охоплюють всі 24 тональності: 

Й. С. Бах, Ф. Шопен. Значення тональності в 12 Трансцендентних 

етюдах Ф. Ліста. 

2. Роль зміни тональності у варіаційних циклах. 

3. Побудова монотональної концертної програми: оперування засобами 

контрасту та єдності. 

4. Аналіз Французької сюїти Й. С. Баха d-moll та фортепіанних 

транскрипцій Чакони з Другої скрипкової партити з точки зору 

семантики тональності. 

5. Тональні аналогії муж фортепіанною та оперною творчістю 

В. А. Моцарта. 

6. Побудова виконавської стратегії Сонати №17 Л. ван Бетховена у 

відповідності до логіки тонального розвитку. 

 

Питання для самостійної роботи 

1. Що таке темперація? Назвіть етапи формування темперованого строю. 
2. Динаміка змін висоти еталонного звуку від Бароко до сьогодення. 

3. Розкрийте значення поняття «семантика» у музикознавчому науковому 

дискурсі. 

4. Двадцять чотири тональності як засіб організації циклічної композиції: 

історія, принципи, приклади. 

5. Поняття «виконавська стратегія» у науковому дискурсі.  

6. Синестезія: значення у композиторській і виконавській практиці. 

7. Семантика тональності c-moll у фортепіанних творах Л. ван Бетховена. 

8. Сутність музичної риторики Й. С. Баха. 

9. Тональні «вподобання» В. А. Моцарта в концертах для фортепіано з 

оркестром: вплив тональності на інтонаційний зміст. 

 

 

Орієнтовний перелік питань для підсумкового контролю 

1. Поняття семантики у науковому дискурсі. 

2. Семантика тональності в дзеркалі наукової думки. 

3. Етапи формування еталону висоти звуку в європейській музиці. 

4. Основні етапи формування семантики тональностей в європейській музиці 

Нового часу. 

5. Семантична трактовка тональностей в музиці епохи бароко. 

6. Семантика тональностей в творчості композиторів епохи класицизму. 

7. Семантика тональностей в творчості композиторів-романтиків. 

8. Семантичний код тональності d-moll у творчості В. А. Моцарта та Л. ван 

Бетховена: паралелі і антитези. 



9. Семантика d-moll як засіб виявлення особистісного начала: від Й. С.  Баха 

до ХХ ст. 

10. Семантика тональностей в музиці композиторів Новітнього часу.  

11. Кореляція між семантикою тональностей і «виконавською стратегією». 

12. Трансформація трактування семантики тональностей в музиці ХХ ст. 
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