
АНОТАЦІЯ НА ВИБІРКОВУ ДИСЦИПЛІНУ  
«АРАНЖУВАННЯ» 

(вокальний аналіз аранжування музичних творів) 
 

Мета курсу — ознайомлення студентів із загальними принципами та основними способами 
пристосування музичного твору до умов іншого виконавського складу; набуття студентами 
практичних навиків перекладу творів, написаних для одного типу та виду хору для іншого, 
перекладу камерно-вокальних та інструментальних творів; засвоєння основних засад 
аранжування народної та сучасної пісні. 
Міжпредметні зв’язки. Дисципліна пов’язана з такими фаховими предметами як фах 
(сольний спів), виконавська майстерність, вокальна імпровізація, вокальний ансамбль, 
методика викладання естрадного співу, студійний практикум, музичний інструмент.   
Процес вивчення дисципліни спрямований на формування таких 
компетентностей: здатність демонструвати достатньо високий рівень виконавської 
майстерності, здатність створювати та реалізовувати власні художні концепції у 
виконавській діяльності, здатність усвідомлювати художньо-естетичну природу музичного 
мистецтва, здатність усвідомлювати взаємозв’язки та взаємозалежності між теорією та 
практикою музичного мистецтва, здатність використовувати професійні знання та навички в 
процесі творчої діяльності, здатність володіти науково-аналітичним апаратом та 
використовувати професійні знання у практичній діяльності, здатність розуміти основні 
шляхи інтерпретації художнього образу, здатність збирати, аналізувати, синтезувати 
художню інформацію та застосовувати її в процесі практичної діяльності, здатність 
здійснювати редакторську / менеджерську/ лекторську/ аранжувальну / звукорежисерську 
діяльність в сфері музичного мистецтва, здатність використовувати засоби масової 
інформації для просвітництва, популяризації та пропаганди досягнень музичної культури, 
здатність застосовувати традиційні і альтернативні інноваційні технології музикознавчої, 
виконавської, композиторської, диригентської, педагогічної діяльності. 
Програмні результати навчання (ПРН):  
знати: основні принципи пристосування музичного твору до умов іншого виконавського 
складу; передумови можливості застосування та особливості різних способів аранжування 
(транспозиції, переміщення середніх голосів, спрощення та ускладнення фактури, мішаного 
(комбінованого) способу); специфіку перекладу камерно-вокальних та інструментальних 
творів для хору; основні засади опрацювання народної та сучасної пісні. 
уміти: перекладати нескладні хорові партитури з мішаного складу на однорідний і навпаки 
різними способами (транспозиції, переміщення середніх голосів, спрощення та ускладнення 
фактури, комбінованим способом); перекладати нескладні камерно-вокальні та 
інструментальні твори для різних типів і видів хору; самостійно створювати нескладні 
аранжування творів для дитячого хору 
володіти: навичками адаптувати музичний матеріал засобом аранжування або перекладення 
для вокального мистецтва, знаходити варіанти аранжування та композиції відповідно до 
художньо-образного завдання при створенні обробок сучасних естрадних мелодій або 
народних пісень.    

Зміст навчальної дисципліни 
Вступ. Зміст поняття «аранжування». Виконавські можливості хорів різних типів і видів. 
Характеристика діапазонів співочих голосів. Основні види та способи аранжування. Змінні 
та константні елементи музичної фактури в процесі аранжування 
Аранжування хорових творів способом транспозиції без зміни фактури. Загальні 
особливості аранжування способом транспозиції. Передумови застосування цього способу. 
Особливості перекладу з мішаного на однорідний склад хору. Особливості перекладу з 
однорідного на мішаний склад хору.  
Аранжування хорових творів способом переміщення середніх голосів. Передумови 
застосування способу переміщення середніх голосів. Загальні особливості та специфіка 
перекладу хорових творів. 



Аранжування зі спрощенням хорової фактури. Мета і завдання аранжування способом 
спрощення хорової фактури. Специфіка перекладу партитур з мішаного на триголосий 
жіночий/дитячий склад хору. Особливості перекладу з мішаного на триголосий чоловічий 
склад хору. 
Специфіка перекладу партитур з повного мішаного на неповний мішаний (юнацький) хор. 
Особливості перекладу багатоголосся для двоголосого однорідного (дитячого хору).  
Аранжування з ускладненням хорової фактури. Особливості компонування двоголосої 
фактури. Специфіка перекладу двоголосся для триголосого однорідного хору. Особливості 
перекладу жіночого /дитячого 3-голосся для 4-голосого мішаного хору. Специфіка перекладу 
чоловічого 3-голосся для 4-голосого мішаного хору. 
Аранжування мішаним (комбінованим) способом. Передумови можливості перекладу 
мішаним (комбінованим) способом. Переваги та особливості застосування цього способу 
аранжування. 
Аранжування камерно-вокальних та інструментальних творів для хору. Загальні 
принципи аранжування камерно-вокальних та інструментальних творів для хору. Різновиди 
інструментального супроводу. Засади компонування хорової фактури. Принципи роботи зі 
словесним текстом. 
Обробка пісень: народних та сучасних. Основні типи хорової фактури: характеристика, 
особливості, взаємодія. Музичні форми, які найчастіше використовуються в обробках 
народних та сучасних пісень. Засоби поліфонічного письма в обробках українських народних 
пісень. Засоби поліфонічного письма в обробках сучасних музичних творів.  
Загальний обсяг навчальної дисципліни становить 4,5 кредити ЄКТС (135 годин), у тому 
числі 60 годин – це аудиторні навчальні заняття і 75 годин – це самостійна та індивідуальна 
робота студента. 
Форма семестрового контролю: залік – 7 семестр, іспит – 8 семестр. 


