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DIZIONARIO DI MUSICA

ITALIANO UCRAINO 

a più voci багатоголосий 

accelerando аччелерандо 

accento акцент 

accordo (maggiore, minore, di settima) акорд (мажорний, мінорний, септими) 

alterazione альтерація 

altera la nota di un semitono 
ascendente/discendente 

виконай альтерацію ноти на півтон вгору/вниз 

alterazioni costanti/momentanee постійні/моментні альтерації 

altezza висота 

ancia semplice/doppia простий/подвійний язичок 

andamento прогресія 

aprire відкрити 

apri i fori/la bocca відкрий отвори/рот 

archetto Смичок 

armatura ключові знаки 

armonia гармонія 

arpa арфа 

arrangiamento аранжування 

articolazione артикуляція 

ascoltare слухати 

ascolta attentamente la melodia уважно послухай мелодію 

ascolta la composizione/il brano musicale e 
riconosci. 

Послухай композицію / музичний твір і вгадай… 

basso tuba бас-туба 

bemolle бемоль 

bequadro бекар 

bicordo двозвуччя 

bocchino мундштук 

cantare співати 

canta le note/la melodia/la canzone... заспівай ноти/мелодію/пісню … 

canto per imitazione спів імітація 

canta la melodia dopo aver ascoltato заспівай мелодію після прослуховування 

canto per lettura спів за нотами 

leggi la melodia in chiave di violino прочитай мелодію у скрипковому ключі 

chiave di violino o di sol скрипковий ключ 

chiudere закрити 

chiudi i fori con i polpastrelli закрий отвори подушечками пальців 

clarinetto/clarinetto basso кларнет/бас-кларнет 

clavicembalo клавесин 

collegare з'єднувати 

collega con una freccia з'єднай стрілкою 

colorare розфарбовувати 

colora nello schema le sezioni musicali... розфарбуй секції на схемі... 

colore del suono тембр звуку 

coloriti тембри 

composizione твір 

confrontare порівнювати 

consonante співзвучний 
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contrabbasso контрабас 

contrapposizione протиставлення 

dinamica/ritmica/armonica/timbrica... динамічне/ритмічне/гармонічне/темброве… 

controsoggetto (di una fuga) протискладання (у фузі) 

corde pizzicate/sfregate/percosse зачеплення/проведення/удар по струнах 

corno francese валторна 

crescendo крещендо 

diaframma діафрагма 

diesis дієз 

diminuendo дімінуендо 

dinamica (segni di) динаміка (знаки) 

dirigere диригувати 

dissonante дисонуючий 

do, re, mi, fa, sol, la, si до, ре, мі, фа, сіль, ля, сі 

duina дуоль 

durata тривалість 

effetto d'eco ефект відлуння 

emissione del suono емісія звуку 

esempio приклад 

esercizio вправа 

espirazione видих 

fagotto/controfagotto фагот/контрафагот 

faringe ковтка 

figurazioni ritmiche regolari/irregolari правильні/неправильні ритмічні фігури 

flauto dolce/traverso блокфлейта/флейта 

forma aperta відкрита форма 

forma musicale (bipartita/tripartita/strofica...) музична форма 
(двочасткова/тричасткова/строфічна…) 

forma sonata сонатна форма 

frammento musicale музичний фрагмент 

frase musicale музична фраза 

fraseggio фразування 

frequenza del suono частота звуку 

glissando o glissato глісандо 

grado congiunto сусідні ноти 

idiofono ідіофони 

indica con una crocetta... вказати хрестиком... 

indicare вказувати 

infrasuoni інфразвук 

inquinamento acustico звукове забруднення 

inserire вставлять 

inserisci il simbolo встав символ 

inspirazione вдихання 

intensità інтенсивність 

intervallo di unisono, seconda, terza, quarta. інтервал прими, секунди, терції, кварти. 

intona la melodia/la canzone підбери мелодію/пісню 

intonare підбирати 

lega i suoni della melodia з'єднай звуки мелодії 

legato легато 

linea melodica мелодійна лінія 

melodia мелодія 
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membranofono мембранофон 

metallofono металофон 

metronomo метроном 

modo maggiore/minore мажорний/мінорний лад 

molecole молекули 

monodia монодія 

monodico/a una voce одноголосний 

movimento частина 

nota/suono нота/звук 

oboe/corno inglese гобой / волторна 

onde elastiche пружні хвилі 

onomatopea звуконаслідування 

orchestra barocca/classica/sinfonica оркестр музики бароко/класичної/ симфонічної 
музики 

ordinare розподіляти  

ordina in senso cronologico. розподіли у хронологічному порядку. 

orecchio слух 

organico сукупність (інструментів оркестру) 

organo орган 

organo di fonazione орган артикуляції 

partitura партитура 

pausa/silenzio пауза/мовчання 

pentagramma нотний стан 

percuotere вдаряти 

percuoti il tamburello col mazzuolo вдарити по бубну колотушкою 

percussione перкусія 

periodo musicale музичний період 

pianoforte піаніно 

pizzicare защеплювати 

pizzica la corda con un dito защипни струну пальцем 

polifonia/polifonico поліфонія/поліфонічний 

posizione положення 

stai in posizione eretta con il busto стій у положенні з прямим тулубом 

produzione del suono створення звуку 

profilo melodico мелодійний профіль 

propagazione del suono поширення звуку 

proprietà властивість 

prosodia просодика 

pulsazioni ritmiche regolari рівні ритмічні пульсації 

quartina квартоль 

rallentando уповільнюючи 

rappresenta mediante un disegno. показати за допомогою малюнка. 

rappresentare представляти 

recitazione виконання 

registra la tua voce/l'esecuzione/i rumori 
dell'ambiente... 

запиши свій голос/виконання/навколишні 
шуми... 

registrare записувати 

respirazione дихання 

respiro подих 

riconoscere визначати 
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riconosci la struttura formale, il ritmo, 
l’andamento... 

визнач формальну структуру, ритм, 
прогресію... 

righe лінійки 

rigo musicale музичний стан 

rilassa le spalle e le braccia розслаб плечі та руки 

rilassare розслабляти 

risposta відповідь 

ritmo розмір 

binario/ternario/quaternario/semplice/composto 2/4/ 3/4 / 4/4 /простий/складний 

 

rondò рондо 

scala musicale minore armonica/melodica мінорна гармонійна/мелодійна шкала 

scala musicale/cromatica/maggiore хроматична/мажорна шкала 

segni di dinamica знаки динаміки 

semifrase напівфраза 

semitono півтон 

sfregare проводити 

sfrega l’arco sulla corda проведи смичком по струні 

sillabazione вимовляння за складами 

soggetto (di una fuga) тема (фуги) 

sordina сурдина 

spazi простір 

staccato стаккато 

strumenti a fiato/corda/bocchino духові/струнні/мундштукові інструменти 

strumenti a percussione ударні інструменти 

strumento a suono determinato/indeterminato інструмент із певною/невизначеною висотою 
звуку 

suonare грати 

suona la melodia... зіграй мелодію… 

tastiera клавіатура 

tema тема 

tema con variazioni тема з варіаціями 

tempo такт 

terzina терцина 

timbro тембр 

timpano літаври 

tonalità тональність 

tono тон 

trascrizione транскрипція 

trasmissione del suono передача звуку 

trasporto транспонування 

trasporta la melodia una quinta sopra/sotto транспонуй мелодію на квінту вгору/вниз 

triade тризвучтя 

tromba труба 

trombone a coulisse тромбон 

ultrasuoni ультразвук 

unisono однозвучний 

unità di misura одиниця виміру 

valore musicale тривалість 

variazione варіація 

velocità темп 
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vibrazione вібрація 

viola альт 

viola da gamba віола да гамба 

violino скрипка 

violoncello віолончель 

vocalizzo вокаліз 

voce голос 

voce di soprano/contralto/tenore/basso  сопрано/контральто/тенор/бас 

 


