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МЕТОДИКА РОЗВИТКУ ПОЛІФОНІЧНОГО СЛУХУ  
В КУРСІ СУЧАСНОГО СОЛЬФЕДЖІО: ОСНОВНІ ТЕНДЕНЦІЇ

Анотація. На сьогодні у вітчизняній музикології поліфонічний слух є недостатньо дослідженим фе-
номеном. У статті розглянуто основні методичні принципи виховання поліфонічного слуху в курсі ві-
тчизняного сольфеджіо на сучасному етапі. Їх диференційовано відповідно до двох загальних ступенів 
складності – початкового рівня та підвищеного. Досліджено наявні в науково методичній літературі під-
ходи до розвитку поліфонічного слуху, серед яких виявлено і стисло охарактеризовано дві пануючі тен-
денції – диференціюючу та інтегруючу. Запропоновано можливі ефективні форми роботи над розвитком 
поліфонічного слуху в класі сольфеджіо та різноманітні творчі завдання. Визначено можливі подальші 
перспективи досліджуваної теми.
Ключові слова: поліфонічний слух, поліфонічне сольфеджіо, методика сольфеджіо, розвиток музичного 
слуху, педагогічні принципи.
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METHODS OF DEVELOPMENT OF THE POLYPHONIC HEARING  
IN THE MODERN COURSE OF SOLFEGGIO: MAJOR TRENDS

Summary. With the proliferation of the principle of polyphony in the twentieth century in various fields of 
art and science, an increasing interest in this phenomenon is growing. In modern musicology, in particular, in 
music pedagogy, among the various specialization representatives also there is a raised focused interest in the 
phenomenon of polyphonic hearing, the principles of education and the development of a complex of effective 
methods of its development. The phenomenon of polyphonic hearing has not been studied to date. The object of 
this research is the technique of polyphonic solfeggio for the education of polyphonic hearing, and the subject – 
the directions and methods of work on its development. The purpose of the article – on the basis of available 
scientific methodical literature, to highlight the existing techniques of polyphonic hearing development in the 
course of modern solfeggio and to systematize them according to the revealed main directions. The article deals 
with the basic methodical principles of education of polyphonic hearing in the course of domestic solfeggio at 
the present stage. They are differentiated according to two general stages of difficulty – entry-level and elevat-
ed. The available approaches in the scientific methodical literature to the development of polyphonic hearing 
were investigated, among which two main trends – differentiating and integrating – were identified and char-
acterized. The possible types of forms of work on the development of polyphonic hearing in the class of solfeggio 
are presented and it is proposed to use a variety of creative tasks in the educational process. Thus, the study of 
the education of this phenomenon is a promising task of contemporary musicology.
Keywords: polyphonic hearing, polyphonic solfeggio, solfeggio technique, development of musical hearing, 
pedagogical principles.
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Постановка проблеми. Відповідно до за-
гального поширення принципу поліфоніч-

ності в різних галузях мистецтва і науки в ХХ–ХХІ 
ст., наразі значення цього феномену поступово 
зростає. В сучасній музикології, зокрема музич-
ній педагогіці, серед різних за спеціалізацією фа-
хівців спостерігається підвищена цілеспрямована 
зацікавленість щодо явища поліфонічного слуху, 
принципів виховання і розроблення комплексу 
ефективних прийомів його розвитку. Тому дослід-
ження існуючих наразі методичних підходів до 
виховання поліфонічного слуху в курсі сучасного 
сольфеджіо є актуальним. Об’єктом досліджен-
ня є методика багатоголосного сольфеджіо з ви-
ховання поліфонічного слуху, а предметом – на-
прями та прийоми роботи з його розвитку.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Питанням поглибленого теоретичного осмислен-
ня виховання поліфонічного слуху присвячені, 
зокрема, дослідження науковців педагогічної га-
лузі (З. Рінкявічус [9], Л. Степанова [12]). Серед 
методичних розвідок слід виокремити такі, які 
відносяться до початкового рівню, тобто спрямо-

вані на розвиток базових навичок (З. Рінкявічус 
[9], Є. Леонова [8], С. Рогова [10], Л. Степанова 
[12]) або підвищеного рівня, котрий має на меті 
удосконалення набутих раніше навичок (В. Се-
рединська [11], С. Дядченко [4], М. Карасьова [5]).

Виділення невирішених раніше частин 
загальної проблеми. Незважаючи на розма-
їття існуючої навчально практичної літератури, 
дотепер бракує методичних робіт узагальнюючо-
го плану, оскільки наявні розробки з питань роз-
витку поліфонічного слуху не пропонують систе-
матично вибудованої методики.

Мета статті – на основі науково методичної 
літератури висвітлити існуючі методики розвит-
ку поліфонічного слуху в курсі сучасного сольфе-
джіо та систематизувати їх за виявленими основ-
ними напрямами.

Виклад основного матеріалу дослідження.  
У загальному плані діяльність педагога з система-
тичного розвитку поліфонічного слуху в класі соль-
феджіо зосереджується на вихованні у студентів 
трьох головних навичок: по-перше, розмежовувати 
слухом багатоголосну звукову тканину на її окремі 
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елементи – голоси, по-друге, – знаходити зв’язки 
між ними, по-третє, – сприймати їх загальне зву-
чання, тобто «утримувати у слуховому полі кожний 
мелодичний голос при вертикальній координації 
голосів» [8, с. 2]. Така структурація завдань обу-
мовлюється специфікою об’єкту сприйняття, а саме 
поліфонії. Оскільки провідною ознакою останньої 
є «контрапунктично, тобто за вертикаллю, скоор-
динована поведінка лінеарно-мелодичних гори-
зонталей», на думку Н. Беліченко, елементами 
поліфонічного складу як системної цілісності слід 
вважати голоси «як відносно автономні горизон-
тально мелодичні структури», встановлюючи сис-
темні специфікації як на рівні функціонального 
розподілу між ними, так і на результуючому рівні 
цілісності [1, с. 204].

Розглянемо деякі показові методики почат-
кового рівню, ретельно розроблені в музичній 
педагогіці загальноосвітнього напряму. З. Рінкя-
вічус вважає, що сприймати поліфонію на матері-
алі елементарного двоголосся варто навчати дітей 
з першого класу [9, с. 5], оскільки вони здатні слу-
хати, співати або грати поліфонічні пісні та п’єси 
на дитячих музичних інструментах. З. Рінкявічус 
пропонує такі практичні прийоми роботи з нав-
чання поліфонічному двоголосному співу:

1. Вивчення першого голосу всім класом (спів 
на склади, потім зі словами).

2. Вивчення другого голосу всім класом.
3. Виконання двоголосним ансамблем «клас – 

вчитель».
4. Виконання дітьми по черзі обох партій в ан-

самблі з вчителем. Спів супроводжувався «малю-
ванням» у повітрі та показом руху тривалостей 
на «сходинці», на «столиці» тощо.

5. Одночасний спів обох партій учнями – су-
проводжується ігровими моментами [9, с. 47–48].

З. Рінкявічус пропонує наступні шляхи співу 
канонів:

1. Спочатку одноголосне виконання поспівки: 
– вивчення ритму поспівки (відстукувати 

та плескати в долоні на слух та по нотах);
– усвідомлення руху мелодичної хвилі 

та цілісного сприйняття мелодії («замальовка» 
мелодичної лінії на дошці, у повітрі, показ нот 
на «столбиці», на нотоносці).

2. Виконування поспівки у канонічному викла-
денні ансамблем «діти – вчитель» (слідкування ді-
тьми за малюнком своєї партії за допомогою синх-
ронного руху указки вчителя по нотах або схемі).

3. Виконування канону («діти – вчитель») із 
одночасним слідкуванням за двома партіями  
(на малюнку має бути візуалізовано обидві криві).

4. Виконання канону різними варіантами:
– перша група учнів співає пропосту, друга 

відстукує ритм і проговорює слова ріспости;
– перша група співає пропосту, друга з допо-

могою вчителя – ріспосту (на нейтральні склади 
«ті-ті», «та-та» тощо). Два учня одночасно ведуть 
указкою по схемі руху голосів на дошці.

5. Самостійне виконання канону із текстом, 
обмін партіями [9, с. 50].

Отже, в основі методики З. Рінкявічуса з ви-
вчення поліфонічного двоголосся та канону спо-
стерігаємо наступні загальні принципи: перший 
та другий етапи присвячені вивченню кожного 
голосу окремо, третій етап – виконанню полі-
фонічного двоголосся за розподілом «діти – вчи-

тель», четвертий етап – роботі над ритмічним ас-
пектом, п’ятий етап – самостійному виконанню 
учнями поліфонічного двоголосся.

С. Рогова, досліджуючи питання поліфоніч-
них музичних здібностей у дітей 4-5 річного віку, 
доходить висновку про те, що «сприйняття та від-
творення поліфонії базується на високому рівні 
розвитку розподілу уваги, а також сенсомотор-
них здібностей» [10, с. 13]. Оскільки поліфонічні 
здібності у дітей цього віку нерозвинені, С. Рого-
ва розробила спеціальні ігрові вправи з розвит-
ку цих здібностей для виявлення їх загального 
рівня, зокрема прохлопування або протопування 
ритму двох різних слів одночасно.

У дослідженні Л. Степанової, присвяченому 
методиці розвитку поліфонічного слуху у молод-
ших школярів, визначено «компонентну структу-
ру» цього процесу, до якої авторка зараховує такі 
складники: мотиваційно-ціннісний, когнітивно-
операційний (охоплює обсяг та якість спеціальних 
музично-поліфонічних знань) та діяльнісно-твор-
чий (забезпечує ступінь розвитку творчих та ко-
мунікативних здібностей, компоненти [12, с. 9].

Серед задіяних Л. Степановою методів слід 
виокремити прийоми інтеграції мистецтв: просто-
рової візуалізації мелодії, переведення художньо-
образного змісту музичного твору на мову іншого 
виду мистецтва (створення орнаментів) тощо.

На останок розглянемо методику розвитку по-
ліфонічного слуху Є. Леонової [8, с. 2], розрахова-
ну на фаховий рівень музичної освіти. Початковим 
етапом є формування навички слухати партію 
свого партнера під час співу та сприймати дві 
мелодії одночасно (при цьому вміти у своїй уяві 
розподіляти голоси та визначати функціональні 
взаємовідносини між ними). Необхідно створити 
відповідні умови задля активізації слухової уваги 
при сприйнятті поліфонічної фактури у процесі 
інтонування на елементарних двоголосних зраз-
ках. За мету Є. Леонова обирає виховання стійких 
уявлень щодо співвідношення мелодичних ліній, 
відчуття діалогічності поліфонічної фактури (те-
ма-відповідь) та накопичення практичного досві-
ду стосовно різновидів мелодичного руху голосів 
(непрямий, протилежний, прямий, паралельний).

На другому етапі – спів зразків неімітаційної 
поліфонії (простий та подвійний контрапункт 
у двоголоссі) та імітаційної (проста імітація, ка-
нонічна та тема-відповідь). Останній етап є сво-
єрідним підсумком, на якому перед студентами 
виникають нові завдання завдяки ускладненню 
музичного матеріалу (триголосся), що проявля-
ється у значному ускладненні варіантів сполу-
чень різних типів мелодичних рухів голосів по-
рівняно з двоголоссям [8, с. 2].

До найбільш доцільних для розвитку поліфо-
нічного слуху методичних прийомів Є. Леонова 
зараховує такі:

1. Здатність чути наперед вступ другого голо-
су за мелодією першого.

2. Спів канонів без нотного запису (на слух) 
услід за педагогом.

3. Запам’ятовування мелодії партнера під час 
одночасного співу по різних партіях.

4. Спів похідного сполучення подвійного 
контрапункту з пам’яті.

5. Спів у канонах та канонічних секвенціях пар-
тії імітуючого голосу по слуху услід за пропостою.
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6. Достворення ріспости за моделлю «тема-
відповідь».

7. Читання по нотах внутрішнім слухом дво- 
та триголосних фрагментів, запам’ятовування їх 
із наступним виконанням або записом з пам’яті.

8. Гра зі співом творів напам’ять (те ж саме 
з транспонуванням) [8, с. 2].

Стисло підсумовуючи вищенаведений огляд, 
зазначимо, що в цілому усі методики початково-
го етапу можна розподілити за двома основни-
ми тенденціями розвитку поліфонічного слу-
ху. До першої, яку умовно можна визначити як 
диференціюючу, тобто націлену на важливість 
засвоєння у першу чергу окремих компонентів 
поліфонічної цілісності, віднесемо методики 
З. Рінкявічуса, С. Рогової, Є. Леонової.

До другої, умовно кажучи інтегруючої, тен-
денції, головним завданням якої є сприйняття 
синтетичного характеру поліфонічної ціліс-
ності, належить методика Л. Степанової. 

Перейдемо до аналізу методики з розвитку полі-
фонічного слуху підвищеного рівню. Розглянемо 
етапи роботи з виховання внутрішнього гармоніч-
ного та поліфонічного слуху за В. Серединською, 
на думку якої, розпочинати цю роботу можна від 
моменту вивчення гармонічних інтервалів:

1) робота над відтворенням на інструменті 
(з пам'яті) або подумки (за нотним текстом) рані-
ше сприйнятих музичних явищ;

2) згадування та відтворення подумки (без 
нотного тексту) звучання добре відомого багато-
голосного твору; 

3) підбір з пам'яті музичного твору з невідо-
мим нотним текстом.

В. Серединська вважає достатнім обмежитися 
дво  та триголоссям в роботі над поліфонічним 
багатоголоссям [11, с. 67]. 

Виховання відчуття голосоведення в деякій 
мірі вже починається при роботі над гармонічним 
багатоголоссям. Розглянемо методику розвитку 
цієї навички за В. Серединською: сприйняття на 
слух окремих голосів; спів окремих голосів; спів 
з пам’яті кожного голосу; запис з пам’яті; підбір 
на інструменті окремо кожного голосу, далі всього 
твору; спів з пам’яті одного голосу з відтворенням 
решти на фортепіано; прослуховування поліфо-
нічного твору, слідкуючи при цьому по нотах.

На думку М. Карасьової, під час роботи над роз-
витком поліфонічного слуху слід включати спеці-
альні тренувальні вправи, до яких, відповідно до їх 
націленості на різні аспекти роботи з поліфонічною 
темою, авторка зараховує: слуховий аналіз поліфо-
нічної теми; спів відповіді після прослуховуван-
ня теми; слухове сприйняття канонів; одночасне 
сприйняття теми з її варіантом тощо [5, с. 179-180].

Насамкінець розглянемо методику «розподіле-
ної уваги» в процесі сприйняття та виконання по-
ліфонічної музики С. Дядченко, розраховану на сту-
дентів музичних факультетів педагогічних вишів. 
Як вказує дослідник, «розподілена увага, сформова-
на на основі сприйняття та виконання поліфонічно-
го двоголосся, стає якістю психіки, що проявляється 
і в інших видах діяльності (наприклад, при вико-
нанні на музичному інструменті)» [4, с. 3].

У методиці С. Дядченко, етапи формування 
розподіленої уваги ґрунтуються на «прихованій 
поліфонії у монодії, через імітаційне двоголосся 
до контрастної поліфонії» [4, с. 5]. На першому 

етапі поступово збільшується кількість об’єктів, 
які входять до фокусу уваги студентів при соль-
феджуванні, а саме:

а) спів одноголосної мелодії зі словами і так-
туванням;

б) сольфеджування одноголосся з елементами 
прихованої поліфонії;

в) робота над гармонічним та підголосковим 
двоголоссям.

Перший етап спрямований на засвоєння 
прихованого двоголосся та здатності сприймати 
і відтворювати приховані голоси на рівні одно-
голосся. Спів гармонічного двоголосся – наступ-
ний рівень у збільшенні кількості об’єктів та по-
єднання різних дій. Підголоскова поліфонія, що 
містить елемент інтонаційно ритмічної само-
стійності голосів, виконує підготовчу функцію 
до здатності уваги студентів до більш складних 
зразків поліфонії. Другий та третій етапи при-
свячені подальшій роботі над власне поліфоніч-
ним двоголоссям: імітаційним (другий етап); не-
імітаційним та імітаційним (третій етап). 

Таким чином, розглянуті методики підвище-
ного рівня розвитку поліфонічного слуху також 
можна загалом розподілити за вищезазначени-
ми двома магістральними тенденціями: 
диференціюючою (С. Дядченко) та інтегрую-
чою (В. Серединська, М. Карасьова).

Коротко розглянемо провідні форми роботи 
з розвитку поліфонічного слуху в курсі соль-
феджіо. Як відомо, до традиційних форм відно-
сять: сольфеджування, слуховий аналіз, музич-
ний диктант, спеціальні заняття ритмом, творчі 
вправи, причому в умовах як класної, так і само-
стійної роботи. Найефективнішим, на нашу дум-
ку, є комплексний підхід до роботи з виховання 
поліфонічного слуху, тому є можливим застосу-
вання усіх перелічених форм.

Ансамблевий та індивідуальний спів багатого-
лосся (із відтворенням решти голосів на фортепі-
ано) доцільно синхронізувати із програмою з фаху, 
музичної літератури, аналізу музичних творів і т. д.

Музичний диктант є своєрідною перевіркою 
якості зв’язку між слуховою уявою та її фіксацією 
в нотах, тому робота над вмінням записувати по-
ліфонічні твори має бути систематичною та логіч-
но вибудованою у методичному аспекті. Під час 
запису диктантів поліфонічного типу з різними 
тембрами кожного голосу, О. Давидова рекомендує 
концентрувати увагу учнів на метро ритмічному 
об’єднанні голосів, ладо-функційному значенні 
окремих зворотів з метою «не втратити відчуття 
цілісності» [3, с. 83]. Розпочинати роботу над по-
ліфонічним багатоголоссям, на її думку, бажано 
з імітаційної поліфонії, адже «поява імітації по-
легшить розрізняння слухом вступу нового голосу» 
[там само]. Другим етапом є приклади з каноном. 
Після опанування технікою запису імітаційних 
та канонічних диктантів можна перейти до склад-
ніших поліфонічних форм – фуги, фугато і т. д. 

Слуховий поліфонічний аналіз є важливою 
формою роботи в курсі поліфонічного сольфе-
джіо, тому він спрямований на розвиток вміння 
сконцентровувати слухову увагу для свідомого 
сприйняття та професійного підходу у визначен-
ні поліфонічних прийомів художніх зразків.

Творчі вправи сприяють активності діяльності 
поліфонічного слуху. Творчі вправи можуть бути 
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дуже різноманітними, починаючи від створення 
підголосків, імпровізацій у формі канону до ство-
рення цілісних поліфонічних творів. Така форма 
роботи була б дуже корисною не тільки для теоре-
тиків та композиторів в курсі сольфеджіо, але і для 
інших спеціальностей як на початковому етапі на-
вчання, так і у вишах. Завдяки методам окремих 
дослідників стає можливою навіть імпровізація 
у формі канону. Так, на основі мелодичної теорії 
канону Є. Корчинського [6], при створенні канонів 
можливим стає розгляд мелодики в якості головно-
го, ведучого фактору. На відміну від загальновідо-
мого існуючого засобу створення канонів, котрий 
полягає у написанні канону по фрагментах, тобто 
окремими розділами, виведена Є. Корчинським 
формула дозволяє створювати канони шляхом ство-
рення пропости канону як єдиної (цілісної) мелодії.

На глибинну спорідненість методики Є. Кор-
чинського з уявленнями Т. Кравцова стосовно 
прихованого імітаційного потенціалу україн-

ської народної пісні вказує Н. Беліченко [2, с. 9]. 
Властива українському музичному фольклору 
придатність до канонічної обробки ґрунтується, 
за Т. Кравцовим, на логіці порівняння сусідніх 
музичних побудов із ідентичним функціонально-
гармонічним змістом [7, с. 63].

Висновки з даного дослідження і пер-
спективи. Отже, в сучасній музикології питан-
ня виховання поліфонічного слуху в курсі соль-
феджіо є надзвичайно важливою і актуальною 
проблемою. Найефективнішими для розвитку 
поліфонічного слуху виявляються такі форми 
роботи, як ансамблевий та індивідуальний спів 
багатоголосся (із відтворенням решти голосів на 
фортепіано), поліфонічний диктант, ритмічні 
вправи, поліфонічний слуховий аналіз та творчі 
вправи. Утім, для успішного вирішення пробле-
ми конче необхідним є розроблення ефективних 
сучасних методик, в чому полягає перспектива 
подальших досліджень.
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