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1. Основні поняття: 

Нотний стан – це 5 лінійок і 4 поля, на яких пишуться ноти. 
 

Скрипічний ключ – починається з другої лінійки нотного стану й 

означає ноту «соль» першої октави. 
 

2. Тривалість нот: 
 
 
 - ціла (рахується як 1і 2і 3і 4і) 
 
 
 
 - половинна (рахується як 1і 2і) 
 
  
 
 
 - четвертна (рахується як 1і) 
 
 
 

- восьма (рахується як 1 або і). «З хвостиком» 

записується, коли на неї випадає два склади тексту 

пісні:                    ,  

 

а дві восьмі ноти – коли один склад: 
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Ще є шістнадцяті, коли нота має два хвостики або дві сполучні палички з 
іншою нотою. Це означає, що на рахунок «1 або і» буде припадати дві 

шістнадцяті ноти. З цього зрозуміло, що –  
Замість однієї цілої ноти можна записати: 
А) дві половинні; Б) 4 четвертні; В) 8 восьмих; Г) 16 шістнадцятих. 
Замість однієї половинної можна записати: 
А) дві четвертні; Б) 4 восьмі; В) 8 шістнадцятих. 
Замість однієї четвертної можна записати: 
А) дві восьмі; Б) 4 шістнадцяті. 
Замість однієї восьмої можна записати: 
А) дві шістнадцяті. 
Пам’ятаймо: головне, щоб зберігся наш рахунок: 1і 2і 3і 4і, тому одну 

ноту можемо заміняти двома іншими або чотирма ще іншими, меншої 
тривалості. Тому ноти комбінуються по-різному. Наприклад: замість однієї 

цілої ноти – одна половинна і дві четвертні, або чотири четвертні. Замість 
однієї половинної – одна четвертна і дві восьмі тощо. Головне, щоб зберігся 
наш рахунок: 1і 2і 3і 4і. 

Якщо біля котроїсь з нот стоїть крапка, то це означає, що її тривалість 
продовжується на половину. Наприклад, четвертна з крапкою 

рахуватиметься як 1і 2; половинна – як 1і 2і 3і і т. д. 
 

3. ПАУЗИ 
Пауза – це перерва в співі. Паузи бувають, як і ноти, цілі, половинні, 

четвертні і восьмі. 
 
 - ціла (1і 2і 3і 4і)                                   - половинна (1і 2і) 
 
 
 
 
 
 - четвертна (1і) - восьма (1 або і) 
 
 
 
  

4. РЕПРИЗА 
Реприза – це знак повторення у нотному стані музичного твору. Якщо в 

нотному стані бачимо знак             , то це означає, що до цього місця твору 

повторюватимемо фразу або ж уривок твору. Якщо ж бачимо знак            , то 

від цього місця твору повторюватимемо фразу чи уривок твору. Наприклад: 
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5. Такт 
Такт – це частина нотного запису музичного твору. В кінці такту 

ставиться тактова риска.  
Наприклад: 

 
 
  
 

 
 

6. Розміри            ,           і 
 
Кожен музичний твір має свій розмір, згідно з яким рахуються ноти в 

одному такті. Найпростіші розміри – це дві-четверті, три-четверті і чотири-
четверті. Записуються так, як подано у заголовку, і лише один раз на початку 
твору. А в другій нотній лінійці чи нотній систему твору вже не записується, 

хіба що музичний твір має дві або більше сторінок, тоді на цих сторінках на 
початку першої нотної лінійки чи нотної системи музичного твору знову 

записують розмір, а на решті нотних станів чи систем – ні, так як на першій 
сторінці.  

Наприклад: 
 
Якщо маємо розмір дві четверті 
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Якщо маємо розмір дві-четверті, то в одному такті загальна тривалість 
нот буде вміщатися в рахунок «1і 2і». Отже, в одному такті можуть бути такі 

ноти: одна половинна, дві четвертні, чотири восьмі, одна четвертна і дві 
восьмі, четвертна з крапкою і восьма тощо. Або ж паузи замість них, лиш би 

був збережений рахунок «1і 2і». 
Якщо маємо розмір три-четверті, то в одному такті загальна тривалість 

нот буде вміщатися в рахунок «1і 2і 3і». Отже, в одному такті можуть бути 
такі ноти: одна половинна й одна четвертна, три четвертні, дві четвертні й дві 

восьмі, шість восьмих, половинна з крапкою тощо. Або ж паузи замість них, 
лиш би був збережений рахунок «1і 2і 3і». 

Якщо маємо розмір чотири-четверті, то в одному такті загальна 
тривалість нот буде вміщатися в рахунок «1і 2і 3і 4і». Отже, в одному такті 

можуть бути такі ноти: одна ціла. Дві половинні, одна половинна і дві 
четвертні, чотири четвертні, дві четвертні і чотири восьмі, одна четвертна і 

шість восьмих, вісім восьмих, четвертна з крапкою+восьма+дві четвертні 
тощо. Або ж паузи замість них, лиш би був збережений рахунок «1і 2і 3і 4і».  

 
7. Гама 

Гама – це порядок нот, звуків, які розміщені у порядку висоти одна за 

одною. В гамі є 7 нот (ступенів). Якщо уявимо клавіші фортепіано, то від 
будь-якої ноти «до» до наступної «до», яка розміщена вище від попередньої, 

буде відстань у сім нот (ступенів): «до»-«ре»-«мі»-«фа»-«соль»-«ля»-«сі» і 
«до». Гаму можна будувати від кожної з семи нот, не лише від ноти «до».  

Наприклад: 
 
 
 
 
 
 
 

8. Акорд 
Акорд – це співзвуччя трьох або більше звуків, які на письмі, відповідно, 

позначаються нотами. Ноти акорду записуються одна над одною, або у 

різних нотних системах, коли, наприклад, є нотна партія для сопрано і альтів, 
то ноти їх записуються у верхній частині нотної системи, а тенори і баси – у 

нижній. Нотна система – це нотний запис, який складається з двох чи більше 
нотних станів і відповідає одній фразі тексту чи кільком тактам. Наприклад: 
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Бачимо, що одній фразі у нотному запису відповідає два нотні стани – 
верхній і нижній. Ноти на верхньому нотному стані призначені для першого і 

другого тенорів, а на нижньому – для баритонів і басів. Якщо взяти три чи 
чотири ноти із цієї нотної системи зі всіх 4-х партій (1 і 2 тенорів, баритонів і 

басів), розміщених одна над одною на одній висоті, то це і буде акорд. А 
таких акордів, тобто співзвуччя звуків у різних партіях тут, як бачимо, 

багато. 
9. Знаки альтерації 

Якщо подивимося на клавіші фортепіано, то побачимо тонкі чорні 
клавіші. Це є так звані дієтні чи бемольні клавіші. Якщо у творі звук, який 

відповідає одній із цих чорних клавіш, у нотній грамоті такий змінений звук 
відображають за допомогою спеціальних знаків – знаків альтерації. Знаки 

альтерації – це особливі помітки після скрипічного ключа або ж перед 

певною нотою, які означають зміну висоти звучання звуку вниз або уверх. Є 

такі їхні основні види:  
Дієз (              ) – підвищує звучання звуку (вверх).  
 
 
Бемоль (      ) – понижує звучання звуку (вниз).  
 
 
Бекар (          ) – скасовує дієз або бемоль біля ноти.  
 

 
10. Затакт 

Затакт – це неповний за зовнішнім виглядом і за тривалістю нот такт. 

Часто затактом розпочинаються різноманітні музичні твори. Пам’ятаймо: 

якщо у нас розмір чотири-четверті, то в затакті і лише в затакті розмір буде у 
два рази менший, тобто дві-четверті. Отже, відповідно, розміщуватимемо 
такі ноти, які би підходили під рахунок «1і 2і». А далі у творі – ноти, які 

підходитимуть під розмір чотири-четверті, чи той розмір, який записаний при 
скрипічному ключі. Наприклад: маємо розмір три-четверті, а в такті – лише 

дві восьмі і пауза: 
 
 
 

 
*** 

З повагою та побажанням трепетного й серйозного ставлення до Божої 
музики й текстів, які зринатимуть з ваших побожних богобоязливих 

уст,                                                                       
священик Дмитро Сенейко, декан дяківського факультету 

 
®Конспект лекцій із Теорії музики 

Дрогобицького інституту Пресвятої Трійці 
©священик Дмитро Сенейко 

Кінець, і Богу слава! 
Самбір – 2011–2012 


