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ФОРМУВАННЯ АНАЛІТИЧНИХ НАВИЧОК  СТУДЕНТІВ В ПРОЦЕСІ 

ВИВЧЕННЯ ЖАНРУ КЛАСИЧНОГО КОНЦЕРТУ 

 

Питання цілісного аналізу музичного твору в вищих навчальних 

мистецьких закладах є невід’ємною складовою професійного зростання 

студентів, тому методика та приклади такого аналізу мають бути 

розповсюджені та доступні, щоб у навчальному процесі студенти набували 

аналітичних навичок, могли проаналізувати музичний твір як в нотному тексті, 

так і на слух, вміти визначити особливості композиції, висловлювати 

припущення щодо авторського задуму. Практика аналізу музичної форми 

повинна починатися з тих творів, які грають самі студенти, тобто з розуміння 

музичної драматургії та всіх компонентів, що пов’язані з нею. Це має  

позитивно відбитися на якості інтерпретації творів. 

         Жанр концерту займає особливе місце в творчості В. А. Моцарта. 

Композитор писав сольні, подвійні, потрійні концерти для клавесину та  усіх 

оркестрових інструментів, поєднуючи різні їх комбінації (у подвійних 

концертах). 

Цілісність, ясність і краса поєднуються в музиці Моцарта з глибоким 

драматизмом. Піднесене і побутове, трагічне і комічне, величне і граціозне, 

вічне і швидкоплинне, загальнолюдське та індивідуально-неповторне, 

національно-характерне з'являються в творах Моцарта в динамічній рівновазі 

та єдності. В центрі художнього світу Моцарта — людська особистість. 

Моцарт чудово опанував жанр скрипкового концерту, написавши за один 

рік п'ять. Від старої форми концертів ХVII ст. (наприклад, таких, як у Вівальді), 

з якими композитор познайомився ще в Італії, залишилося небагато — тільки 

тричастинність композиції циклу.  

Вплив оперної арії та форми сонатного алегро на структуру та внутрішню 

організацію концерту. Прийоми французького скрипкового концерту Віотті.  



 4

З квітня по грудень 1775 року в Зальцбурзі композитор написав п'ять 

скрипкових концертів: B – dur (К. 207), D-dur (К. 211), G-dur (К. 216), D-dur (К. 

218) і A-dur (К. 219). Подвійний концерт для скрипки і альта завершує 

досягнення Моцарта в цьому жанрі.  

Цикл скрипкових концертів написаний композитором у двадцятирічному 

віці, коли він вже був автором 32 симфоній, трьох опер, багатьох концертів для 

різних інструментів і складів, струнних квартетів і квінтетів, сонат для різних 

інструментів тощо.  

За класифікацією Л. Мазеля композиторські задуми поділяються на два 

рівні, що особливо важливо для розуміння інструментальної непрограмної 

музики. Вчений називає це темами (не музичні синтаксичні одиниці, а тематика 

твору, тобто задум). «Тема «першого роду» є висловлювання автора 

безпосередньо про явища дійсності, про життя. Тема «другого роду» — його 

висловлювання про мову, засоби, форми, «знаряддя» його мистецтва, про їх 

можливості (і тільки через це про явища дійсності)» [1, 2]. Таким чином, в 

П'ятому скрипковому концерті В. А. Моцарта можна також виділити ці два 

рівні: «тема першого роду» — взаємодія танцювального об'єктивного начала, 

що є основними темами (перша тема вступу, головна, побічна і завершальна 

партії), і лирико-философского(друга тема вступу, тема в розробці, частково 

каденція). «Тема другого роду» — жанровий зміст тематизму першої частини 

концерту. Передусім, це танцювальні і пісенно-аріозні жанри. 

У першій частині концерту нема подвійної експозиції, де за канонами 

класичного концертного жанру в першому експонуванні переважають активні 

моторні жанри, а в другому — лірична образна сфера. Моцарт з'єднав це 

воєдино і запропонував комбіновану структуру, в якій є дві різнохарактерні 

теми вступу, а теми експозиції контрастують з темою в розробці, і, таким 

чином, стає зрозумілою поява другої теми вступу. 

Композиція першої частини концерту також має загальні риси з барочним 

скрипковим концертом (скрипкові концерти А. Вівальді, Й. С. Баха).  
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Трактовка Моцартом віртуозного жанру як чисто блискучого та 

концертного. Види віртуозної техніки. Роль оркестру.  

У першій частині концерту № 5 незвична структура. Головна партія несе 

в собі риси декількох жанрів, що проявляються в  двох її елементах. 

Інструментальний тематизм постійно перегукується з оперним.  

Побічна партія неконтрастна, належить до образної сфери першої теми 

вступу. Грайлива, граціозна, вона нагадує легковажні жіночі персонажі 

комічних опер композитора. Побічна партія має повноцінний розвиток, 

варіюючись, створює великий тематичний розділ.  

Зіставлення танцювального та пісенно-ліричного елементів.  

Поява нової теми в розробці як нового образного елементу, спорідненому 

другій темі вступу.  

Особливості каденції першої частини.  

Будь-який проаналізований твір має відкрити для студента щось нове, 

відсунути кордони аналітичної (і, може, виконавської) інтерпретації. Кожен 

студент повинен усвідомити особливість твору, якій він аналізує та вміти 

систематизувати свої думки.  

Особливістю розвитку першої частини п'ятого скрипкового концерту 

Моцарта є неоднорідність в розподілі розвиваючого потенціалу тематизму; 

цікава перша тема вступу, яка нагадує за усіма ознаками тематизм головних 

партій; розробковий епізод невеликий за об'ємом, проте, за концентрованістю 

музичної думки, якісній зміні повністю виконує свою функцію; основна увага і 

концентрація музичних подій належить каденції, яка, по суті, є другою 

розробкою. 
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