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Введення. У сучасному суспільстві, з його експансивним темпоритмом, 

сучасними технологіями та глобалізацією «виробництва музики» такі поняття, 

як «ритм» та «час» потребують філософського переосмислення.  

Музика асоціюється з драмою, постійним конфліктом, без якого 

неможливий творчий процес і з усім, що називається мистецтвом – мистецтвом 

мислення (варіювання), мистецтвом творення (створення), мистецтвом 

виконання (гра). Ось чому музика вважається найемоційнішою формою 

мистецтва. Вона відповідає життєвим процесам і законам нашої планети. 

Приміром, одне з таких «протиставлень» є в динаміці природи: світло і темрява, 

‒ саме завдяки цим двом компонентам можна розрізнити якісь образи. 

«Ритм» бере свій початок з давніх-давен, де поряд з гармонікою одним з 

основних розділів теорії музики була ритміка. Саме тут «метрика» була 

введена, як самостійний розділ. На сьогоднішній день «ритм» в системі 

музичної освіти є не самостійною дисципліною, а всього лише розділом книги з 

найелементарнішої теорії музики. І, на жаль, це одна зі сторін спрощеного 

розуміння ритму у вітчизняній музичній освіті. 

Іншою стороною такого вузького застосування цієї дисципліни є, в 

основному, методи ритмічного і музичного виховання. Це пояснюється 

використанням фізичних вправ для активізування музичного сприйняття 

іемоційної чутливості до музики. 



587 
 

Розглядаючи ритм як складову музичного мистецтва в контексті 

сучасного вокального виконавства помітними стали культурні зміни, які 

відбулися у ХХ столітті: виник джаз з його ритмічною та інтонаційною 

структурою, технічний прогрес, значна зміна психологічного темпу суспільства 

та багато іншого. Усе це істотно вплинуло на нове відчуття ритму в житті в 

цілому, і особливо – в музиці. 

Нажаль, в українських музичних навчальних закладах розвитку ритмічної 

культури приділяється мало уваги. Такий стан речей зумовив мету 

дослідження, оскільки вітчизняні навчальні програми з естрадного вокалу 

побудовані переважно на методиці академічного співу, не враховуючи 

відмінності у вокальній позиції та голосовій техніці, що базуються на іншому 

підході та розумінні самого метроритму. Музичні навчальні заклади Європи та 

США уважно відносяться до ритміки в процесі формування молодих 

музикантів/вокалістів та їх методико-педагогічний досвід став би досить 

корисним для національних мистецьких вузів, починаючи з певної метро-

ритмічної термінології і завершуючи використання ритмічних засобів 

виразності. 

Матеріали і методи. Будь-яка методика повинна мати міцну наукову 

базу, що дозволить початківцю-музиканту пройти весь шлях від азів до 

професійного володіння інструментом. Вітчизняний педагог-методист 

Станіслав Макієвський у своїх дослідженнях зауважує, що «ритміку в 

музичному мистецтві слід розглядати набагато об’ємніше, аніж розвинуте 

“почуття ритму” – це латентне (приховане) співвідношення метроритмічних 

(умовно встановлених) та психологічних (релятивних – які визначаються, 

встановлюються у порівнянні, зіставленні з чим-небудь іншим; відносні) 

структур, кожна з яких наділена індивідуальними якостями. Найпростіша 

форма – це коли музикант при виконанні музичного твору утримує в своїй 

свідомості одразу дві лінії часових потоків: однієї – статичної (метричний 

пульс) й іншої – динамічної (емоційної, психологічної)» [1, c. 30]. 
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Робота над музичним твором завжди має враховувати такі сторони 

метрики, як статичний ритм – пульс основного часу твору, який музикант 

повинен відчувати інтуїтивно та динамічний ритм – «ритм життя» музичного 

твору, вираження виточених емоційних нюансів, де застосовується ретельна 

«шліфовка» складних фрагментів партії за допомогою різноманітних засобів 

виразності: агогіки, динаміки, нюансування та акцентуації. 

У вітчизняних адаптованих методиках з естрадного вокалу приділяють 

увагу більше джазовій гармонії, а ніж ритміці. В результаті, виконавському 

мистецтву на сучасній естраді бракує ритмічної культури. У той самий час є 

багато віртуозних музикантів, співаків, цікавих імпровізаторів тощо, однак 

через недосконало розвинуте відчуття часу (заданої ритмічної пульсації) явище 

«драйву» скоріше випадкове, аніж свідомо створене виконавцем.  

Наприклад, музичне позначення ритмічної послідовності вокального 

голосу в академічній музиці є «зразковим» і «дзеркальним відображенням» 

аудіозапису. При виконанні джазової пісні – інший випадок: тут нотний запис 

являє собою лише приблизний нарис композиції, що звучить. Таке явище 

зовсім не дивує джазменів. Джазова манера виконання відтворюється за 

допомогою індивідуальної ритмічної інтерпретації. Ще однією характерною 

рисою джазового співу є імітування солістом соло духового інструмента 

оркестру,  щоб не відходити від акомпанементу. 

Результати і обговорення. У джазовому виконавстві важливим 

моментом є метро-ритмічна термінологія, зокрема поняття такі, як «офф-біт», 

«патерн», «стомпінг», що ми вважаємо необхідно пояснити. Тож, «офф-біт (від 

англ. «off beat» ‒ від біта) – тип джазової ритміки, заснований на постійних 

мікровідхиленнях від суворої ритмічної пульсації (випередження або затримка 

ритмічних акцентів по відношенню до тактових долей). Дії даного принципу 

можуть поширюватись й на інші аспекти організації музичного матеріалу в 

джазі. Тимчасовому зміщенню (а також розтягуванню або стисненню) можуть 

піддаватися окремі звуки і акорди, мотиви і фрази, мелодійні і функціонально-

гармонійні моделі, фактурні формули, навіть порівняно великі побудови (т.зв. 
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«структурна синкопа»). Офф-біт є одним з найважливіших засобів динамізації 

звукового руху в джазовій музиці, створення внутрішньої метро-ритмічної 

конфліктності. У вузькому сенсі цей термін іноді використовується для 

позначення переносу метричних акцентів з першої та третьої долей 

чотиридольного такту на другу та четверту» [2, с. 243]. 

Важливим терміном у вивченні метроритму є «патерн» (від англ. 

«рattern» ‒ модель, малюнок). Вінтроп Сарджент пояснює його, як «термін, 

пов’язаний з областю модальної техніки в джазі і вживаний для позначення 

остинатно повторюваних формул-моделей (ритмічних, мелодичних, фактурних, 

акцентних, гармонічних та інших), що допускають різноманітні варіювання, 

зміщення, розтягування або стиснення в часі, секвенціювання, транспонування і 

т.п. Найчастіше патерн не збігається за своїм масштабом і акцентною 

структурою із внутрішньо тактовими дольними циклами, ритмічним 

групуванням, базисною метричною пульсацією; завдяки цьому при його 

повторенні може виникати ефект «збивання», «розхитування», метричної 

основи, змінності тактового розміру. Застосування патернів в джазі за головну 

мету має посилення внутрішньої конфліктності та напруженості музичного 

руху. Вони є важливим фактором формоутворення і тематичного розвитку в 

джазовій музиці. Техніка остинато, що пов’язана з використанням патернів як 

засобу динамічного нагнітання і посилення внутрішньої метроритмичної 

конфліктності, називається в джазі «стомпінгом» (від англ. «stomping» ‒ 

топтання на місці), а сама остинатно витримана модель ‒ «стомп-патерн» [2]. 

Джазова ритміка зіткана з поєднань ритмічних послідовностей,, що 

звучать та латентних (прихованих), які не визначаються межами тактового 

розміру і чіткої математичної систематичності рітмо-інтонаційних структур. 

Використовуючи симультанні співвідношення ритмів, джазовий виконавець 

ніяк не може спиратися на статичні дольові цикли, оскільки у кожного ритму є 

свій дольовий цикл (поліметрія). Тому він не вираховує співвідношення 

тимчасових інтервалів, а постійно відхиляється від них; не ігнорує, а створює 

прообраз (паралельний образ) метричної пульсації. Для посилення метричного 
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конфлікту джазовий музикант використовує напрацьовані технічні шаблони і 

патерни, засновані на взаємодії основ метроритмічних поєднань. Виконавець 

частіше використовує організацію тактів вищого порядку, риф, стомп-патерн, 

геміолу, агогіку ‒ ритмічні засоби виразності, які посилюють психологічне 

сприйняття звучала п’єси. 

Необхідність розвитку ритміки як важливого компоненту сучасного 

вокального мистецтва підтверджує той факт, що слов’янська музична природа 

на перше місце ставить інтонацію, а не ритм. В результаті чого відсутність 

відчуття поліритмії відзначається не лише на значному погіршенні якісного 

рівня виконавської майстерності, а й у спрощеному образному мисленні 

молодого покоління. 

Висновки. Таким чином, в естрадному вокальному виконавстві 

особливого значення набуває музичний метроритм, який є основним 

інструментом інтонаційно-динамічної передачі мелодичної та гармонічної 

структури твору. У вокальній естраді метроритм виконує функцію 

першооснови формування симультанних ритмів, що забезпечує емоційний 

підйом у відтворенні пісенного образу. 

В Україні сьогодні важливим залишається створення єдиної освітньої 

програми, орієнтованої на виховання універсального вокаліста, який досконало 

володіє вокальною технікою, акторською майстерістю, сценічною пластикою й, 

безперечно, має посилене відчуття метроритму, надзвичайно важливого для 

сучасного вокального виконавства. 
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