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Мета курсу — сприяти вихованню у студента розуміння технічних 
параметрів перекладення вокальних творів, маючи на увазі з’ясування 
технічних умовностей адаптації задуму композитора для інших складів 
виконавства, формування практичних навичок аранжування. 

Міжпредметні зв’язки. Дисципліна пов’язана з такими фаховими 
предметами як: «Українська мова (за проф. спрям.)», «Іноземна мова», «Робота 
з концертмейстером над вокальним репертуаром», «Сольний спів», «Вікова 
фізіологія та гігієна голосу», «Фортепіано», «Інструментознавство», «Теорія 
музики», «Сольфеджіо», «Основи музичної композиції», «Аналіз музичних 
творів», «Гармонія»,  «Інформаційно-комунікаційні технології в галузі 
музичного мистецтва» тощо. 

Процес вивчення дисципліни спрямований на формування таких 
компетентностей: знати технічні можливості різних виконавських складів 
(одноголосся, двоголосся, триголосся, чотириголосся); володіти технічними 
навиками перекладення однорідних складів на мішані і навпаки; самостійно 
обирати творчі підходи під час перекладення творів зі збереженням складу 
голосів, спрощенням фактури, або її ускладненні; уміти перекладати 
інструментальні твори для вокальних ансамблів різних складів виконавців без 
супроводу; володіти підходами у перекладенні вокальних творів із супроводом 
на вокальні склади виконавців без супроводу; мати технічні навички для 
вільної обробки народної або популярної пісні для різних складів вокальних 
ансамблів без супроводу; самостійно визначати принципи аранжування 
вокальних творів у відповідності до засобів виразності, темпу та інших 
характеристик твору 

Програмні результати навчання (ПРН):  
знати: різні напрямки професійної роботи, пов’язаної з окремими 

складовими спеціалізації (основи музично-теоретичних знань та вокально 
виконавства тощо); методичні напрацювання щодо кожного з напрямків 
вокального виконавства для їх практичного втілення в концертній діяльності; 

уміти: орієнтуватися в питаннях взаємопов’язаності різних складових 
спеціалізації; визначати пріоритетні напрями розвитку вокального мистецтва та 
забезпечувати їх зв’язок з навчальним процесом; 

 володіти: вокального виконавства (сольного та ансамблевого).  
Зміст навчальної дисципліни 
Основи аранжування вокальних творів. Засоби викладу вокальної 

фактури: виразність гармонії, теситурні умови тощо. Види перекладень та їх 
основні принципи. Перекладення творів однорідного складу виконавців на 
мішані склади. Перекладення творів мішаних вокальних ансамблів на однорідні 
склади. 



Перекладення з метою спрощення фактури без порушення 
художнього образу. Перекладення з метою ускладнення фактури та підсилення 
художньої інтерпретації вокального образу. Перекладення сольних вокальних 
творів із супроводом для соліста та вокального ансамблю без супроводу. 
Перекладення інструментальних творів для вокальних ансамблів без супроводу. 
Обробки народних та популярних пісень для вокальних ансамблів без 
супроводу. 

 
Загальний обсяг навчальної дисципліни становить 4 кредити ЄКТС (120 

годин), у тому числі 60 години – це аудиторні навчальні заняття і 60 годин – це 
самостійна та індивідуальна робота студента. 
 


