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Однією з форм розвитку гармонічного слуху є слуховий аналіз інтервальних
ланцюжків як поза ладом, так і в ладу. Інтервальні ланцюжки – одна з форм слухового
аналізу, поряд з цілісним аналізом форми та засобів музичної виразності, інтервалів та
акордів за фонізмом звучання, акордових послідовностей тощо.
Існує багато посібників з прикладами інтервальних ланцюжків, акордових
послідовностей. Кожний викладач має тут свій «творчий почерк», свій стиль, улюблені
комбінації. Тому корисно чергувати ланцюжки з різних посібників, щоб учні мали
«всебічний» ладовий, гармонічний слух і впевнено відчували себе на контрольних
заходах, конкурсах, олімпіадах. Дана збірка – приклади роботи над інтервальними
ланцюжками в класі сольфеджіо в дитячій школі мистецтв. Приклади розташовані не
по классах, а по зазначених розділах, адже складність запропонованих інтервальних
ланцюжків залежить від рівня підготовки та природних здібностей учнів.
Так, на першому етапі сприйняття інтервальної вертикалі визначаються просторові
характеристики – широкі і вузькі інтервали, далі додаються особливості консонантності
та диссонантності, конкретизується вид інтервалу шляхом аналізу всіх його ознак.
Наступний етап – рух мелодичних ліній в ланцюжку і, відповідно, визначення
інтервалів (деколи навіть математичним шляхом). По мірі розширення теоретичних
знань ланцюжки ускладнюються, насичуються
характерними інтервалами та
тритонами, золотим ходом валторни тощо. На останньому етапі інтервальні ланцюжки
містять в собі всі вивчені елементи та мають певну форму (речення, період). Бажано,
щоб кожний інтервальний ланцюжок сприймався не тільки і не стільки як суха вправа
або контрольний тест, а ніс в собі образно-емоційний зміст.
1. Октави та секунди (широкі та вузькі): Приклади 1-4
На першому етапі корисним вважаємо слухання інтервалів у співставленні – широківузькі – октави і секунди. Такі слухання можна проводити у формі гри, де учні
показують ширину інтервалу, розводячи чи звужуючи руки.
2. Септіми та терції (консонанси та дисонанси): Приклади 5-7
З введенням понять консонанс та диссонанс (або просто зазначаючи милозвучність
або немилозвучність інтервалів), співставляємо септіми та терції. Одночасно можна
продовжувати порівнювати величину інтервалів (широкі-вузькі, милозвучнінемилозвучні)
3. Розширення та звуження : Приклади 8-14
Більш складною, однак більш цікавою формою є аналіз на розширення чи звуження
інтервалів. На таких прикладах учні вчаться слухати мелодичну лінію кожного голосу,
не забуваючи і про якість інтервалів. Після з’ясування інтервалів корисно проспівати
ланцюжок групою двохголосно:

4. Значно полегшує слухове сприйняття так званий золотий хід валторни. Учні легко
знаходять його в інтервальних ланцюжках, починають аналіз саме з золотого ходу
валторни, який є найбільш «впізнаваємим». В наступних послідовностях використано 4
типи золотого ходу валторни: основний, гайднівський - м6-ч5-в3 – приклади 15-19, та
його модифікації – в мінорі – в6-ч5-м3 – приклади 20-21, в нисхідному русі в мажорі –
приклади 22-24, в нисхідному русі в мінорі – приклади 25-26. У вказаних інтервальних
ланцюжках можна легко змінювати лад.
5. Прикрашають інтервальні ланцюжки характерні інтервали та тритони. Найчастіше
вони використовуються з розв’язаннями, що полегшує їх «впізнавання». Приклади 2734
6. Останній розділ – сукупність всіх вивчених елементів у коротких та довгих
ланцюжках. Деякі з них написані у формі періоду, сприймаються як двохголосний
диктант. Приклади 35-50. В старших класах на уроках можна запропонувати записати
ланцюжок нотами після з’ясування послідовності інтервалів. Можна також грати на
фортепіано визначений інтервальний ланцюжок по заданій мелодії або без неї. Cеред
прикладів останнього розділу є ланцюжки з модуляціями та відхиленнями. Їх можна
використовувати для більш здібних учнів. Всім іншим можна дати складні інтервальні
ланцюжки для аналізу тонального плану та інтервалів.
Варіантів імпровізацій на уроці може бути безліч, що перетворить слуховий аналіз
інтервалів на цікавий творчий процес. Вправи для розвитку інтервального слуху –
невід’ємна частина професійної музичної освіти. Тож, урок сольфеджіо і є корисним
тим, що він поєднує елементи теорії та творчі форми, де творцями є і учні, і викладач.

