
АНОТАЦІЯ НА ВИБІРКОВУ ДИСЦИПЛІНУ  
«АРАНЖУВАННЯ» 

(інструментальна обробка оригінальних мелодій) 
 
Мета курсу — формування у студентів фахових компетенцій: оволодіння принципами 
аналізу аранжованих творів та навичками перекладення хорових, вокально-інструментальних 
та авторсько-виконавських творів для солістів-вокалістів, мішаних та однорідних типів хорів 
чи вокальних ансамблів; сприяння розвитку творчого мислення студентів у процесі обробок 
народних пісень та оригінальних мелодій. 
Міжпредметні зв’язки. Дисципліна пов’язана з такими фаховими предметами як 
виконавська майстерність, вокальний ансамбль, методика викладання естрадного співу, 
студійний практикум, фах, музичний інструмент, інтелектуальна власність тощо. 
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 
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: теоретичні основи ансамблевого виконавства; способи аранжування вокальних 
творів; прийоми перекладу камерно-вокальних творів для a’cappella; засоби роботи над 
обробками оригінальних мелодій та народних пісень; методи використання набутих знань та 
умінь у самостійній творчій діяльності; 
уміти: аранжувати хорові твори з допомогою транспозиції без зміни фактури; робити 
переклад вокально-інструментального твору зі спрощенням або з ускладненням фактури; 
аранжувати музичні твори мішаним (комбінованим) способом; перекладати камерно-
вокальні твори для хору a’cappella; створювати обробки оригінальних мелодій або народних 
пісень. 
володіти: навичками адаптувати музичний матеріал засобом аранжування або перекладення 
для вокального та інструментального мистецтва, знаходити варіанти аранжування та 
композиції відповідно до художньо-образного завдання при створенні обробок оригінальних 
мелодій або народних пісень.     

Зміст навчальної дисципліни: 
Вступ. Предмет і завдання курсу. Аранжування – частина циклу музикознавчих дисциплін, 
предмет і завдання курсу. Визначення поняття «інструментальне аранжування». 
Історія українського хорового співу. Витоки українського хорового співу. Первісний 
український хоровий спів. Система ладового звукоряду української музики. Переклад з 
однорідних хорів для мішаного хору. Теоретичні основи перекладу, два види партитури 
однорідного хору, збільшення голосів при перекладі, передача партій голосів, тональність, 
інтервал транспонування. Переклад з дво- триголосих однорідних хорів для мішаного. 
Переклад з чотириголосих однорідних хорів для мішаного, три види перекладу. Переклад 
третім видом з чотириголосого жіночого хору для чотириголосого мішаного. 
Переклад з мішаного хору для однорідних хорів. Переклад дво- три- чотириголосого 
мішаного хору для однорідних зі збереженням фактури партитури мішаного хору. 
Збереження фактури однорідних хорів за партитурою мішаного хору, тональність перекладу, 
інтервал транспонування. Змішаний прийом перекладу. Чотири способи перекладу з 
змішаного хору гармонічного складу для однорідних хорів. 



Адаптування музичних творів засобами аранжування або перекладення. Питання аналізу 
хорового письма, ознайомлення зі способами та прийомами перекладів хорових творів для 
іншого складу виконавців. Аналіз відеозаписів однорідних і мішаних колективів, порівняння 
перекладу відомих творів духовної, класичної та сучасної музики. Опанування програмного 
забезпечення: Band-in-a-Box в MIDI-інформаційному блоці, Windows XP, програвачі 
Windows Media Player та Winamp, аудіоредактор Sound Forte, графічні нотні редактори 
Encore, Finale i Sibelius. Навички аранжування вокальних та інструментальних творів без 
зміни головних компонентів музичної мови (гармонії, ритмічної структури тощо) з 
допомогою транспозиції без зміни фактури або з її зміною і переміщенням середніх голосів. 
Аранжування музичних твори зі спрощенням чи ускладненням фактури та мішаним 
(комбінованим) способом. 
Створення обробок оригінальних мелодій та народних пісень для вокального ансамблю. 
Прийоми та способи перекладення камерно-вокальних творів для хору a’cappella. Художнє 
осмислення значення музичного супроводу у створенні хорової партитури. Створення 
обробок народних пісень для вокально-хорових колективів: формування навичок 
імпровізаційності добору засобів музичної виразності. Форми обробки оригінальної або 
народної мелодії. 
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. 


