
 

 

Силабус навчальної дисципліни 

Назва дисципліни: Аранжування та обробка народної музики  

Рівень вищої освіти: перший /бакалаврський/ рівень 

Галузь знань: 02 Культура і мистецтво 

Спеціальність: 025 Музичне мистецтво 

Назва освітньо-професійної програми: Диригентсько-хорове мистецтво 

(народне) 

Сторінка курсу в Moodle: https://moodle.mfknukim.mk.ua/course/view.php?id=763 

Рік навчання: IV Семестр:VIII 

Викладач: Шпачинський О. А. (практичні, підсумковий контроль) 

 

Опис навчальної дисципліни 

Навчальна дисципліна «Аранжування та обробка народної музики» є 

вибірковою освітньою компонентою навчального плану як вибіркова складова, 

що дає можливість створити індивідуальну освітню траєкторію. Після вибору 

для студента ця дисципліна стає обов’язковою і передбачає розкриття духовно-

творчого потенціалу та розвиток творчих здібностей студентів, шляхом 

створення ними власних музичних інструментовок та аранжувань, що сприяє 

глибокому і всебічному розумінню музичного мистецтва як в художньо-

образному, так і в конструктивно-технологічному аспектах. 

Мета: розкриття духовно-творчого потенціалу та розвиток творчих 

здібностей студентів шляхом створення ними власних музичних 

інструментовок та аранжувань, що сприяє глибокому і всебічному розумінню 

музичного мистецтва як в художньо-образному, так і в конструктивно-

технологічному аспектах. 

Завдання курсу:  

- вивчення теоретичних основ обробки та аранжування музики; оволодіння 

навичками аналізу музичних творів, його фактури, засобів музичної 

виразності, ладо-гармонічним варіюванням;  

- усвідомлення формотворчих властивостей гармонії та фактури шляхом 

виконання творчих завдань з поступовим їх ускладненням; 

- оволодіння вміннями вибору тональності, способів викладення мелодії та 

контрапункту, передачі гармонії, гармонійної фігурації, акордів, басу, 
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оркестрової педалі, розподілу тембрів, регістрів, взаємодії 

інструментальних груп оркестру та окремих інструментів, відтворення 

оркестрового та хорового туті;  

- створення аранжувань народних пісень для голосу із супроводом та 

хорових обробок а капела; 

- ознайомлення із сучасними технологіями та напрямами інструментальної 

та хорової творчості. 

Предметом є підготовка диригента-хормейстера у мистецьких вищих 

навчальних закладах, практична робота диригента з народним хором, 

систематизація теоретичних знань, умінь та практичних навичок роботи з 

народним хором. 

 

Обсяг навчальної дисципліни 

Кількість 

кредитів 

Загальна 

кількість 

годин 

Аудиторних 

годин 

Самостійної 

роботи 

студента 

Вид 

підсумкового 

контролю 

3 90 30 60 залік 

 

Тематичний план навчальної дисципліни  

 
Назва теми, опис теми, завдання для 

самостійної роботи 

К-сть 

годин 

Вид навчальної 

діяльності 

Форми і методи навчання Оцінка 

(бали) 

Тема 1.1. Традиційний народний 

гуртовий спів. 

Народний традиційний спів 

(народне багатоголосся) 

відрізняється відкритим, голосним, 

грудним звуком без обертонів. 

Його партитура складається з 

основної мелодії, функцію якої 

виконує більшість голосів, та 

підголоска-виводу. Голоси 

поділяються на високі, середні і 

низькі. Особливо яскравим тембром 

відрізняється верхній голос – вивід 

(в деяких місцевостях його 

називають горяк, тягло, верх і т.д.). 

В народному співі вивід 

(виводчиця), або соліст – 

підголосок, відзначається яскравим, 

сріблястим, дзвінким тембром і 

силою звучання, який «пронизує» 

основну групу співаків. 

Використовується переважно в 

протяжних поліфонічних піснях. 

Його робочий діапазон від до 

першої до до другої октави, але в 

нижньому регістрі втрачає свій 

характерний тембр. 

2 практичне Аналіз традиційного 

народного гуртового 

співу .Опитування, 

тестування, перевірка 

роботи , ситуаційні 

завдання 

100 

5 самостійна Самостійна робота: з 

навчально-методичною 

літературою: 

конспектування, 

тезування, анотування, 

рецензування, складання 

реферату; вирішення 

завдань 

100 



Середні голоси відзначаються 

винятковою вокальною гнучкістю, 

світлим тембром. Особливо яскраво 

звучать у верхньому регістрі. 

Робочий діапазон в межах октави: 

соль-ля малої октави – ля першої. 

Низькі голоси відзначаються 

соковитим, з грудним 

забарвленням, тембром, вільною 

широкою манерою розспіву. Їх 

робочий діапазон приблизно від фа 

малої до соль першої октави. 

Особлива роль відводиться заспіву 

(традиційний прийом українських 

народних пісень). Його, як правило, 

веде низький голос з яскравим 

соковитим грудним забарвленням. 

Ним володіє обдарована співачка, 

яка досконало знає багато народних 

пісень, вміє їх виконувати, знає 

можливості кожного з своїх 

співаків і впевнено веде пісню, 

легко справляючись з усіма 

труднощами. Вона знає всі пісенні 

тексти, вірно задає потрібний тон, 

надає певного емоційного настрою 

пісні, беручи таким чином на себе 

функції диригента. Від неї залежить 

злагоджений стрій виконання пісні.  

В календарно-обрядових піснях 

(веснянках, петрівках, купальських, 

весільних) нерідко 

використовується високий грудний 

фальцет. Його тембр залежить від 

характеру пісні і місця виконання. 

Робочий діапазон простягається від 

сі бемоль першої октави до мі-фа 

другої. 

У чоловічому багатоголосому співі 

функцію заспіву беруть на себе 

драматичний тенор або 

драматичний баритон. Вивід в 

чоловічому хорі відзначається 

яскравим дзвінким тембром і силою 

звука. Робочий діапазон тенорового 

виводу – від соль малої до соль 

першої октави. Робочий діапазон 

баритонового виводу – від ре малої 

до ре-мі першої октави. 

Як і в жіночому багатоголоссі, 

голоси в чоловічому народному 

поділяються на високі, середні і 



низькі. Високі – тенори, середні 

баритони, низькі –баси.  

Характерною ознакою їх співу є 

сила, розкутість, щирість і свобода 

вираження почуттів. Добре звучать 

на великій динаміці (forte, 

fortissimo) – гірше на малій (piano, 

pianissimo). 

Басові звуки нижче сі бемоль 

великої октави звучать тьмяно. У 

мішаних багатоголосих хорах 

партія виводу належить переважно 

сильному жіночому голосу. Але 

існують й пісні мішаного 

багатоголосся, вивід в яких веде 

чоловічий голос.  

Аналізуючи діапазони жіночих і 

чоловічих голосів виявляємо, що 

регістри жіночих і чоловічих 

голосів перебувають не в 

адекватному співвідношенні, як це 

спостерігається в академічному 

хорі, і знаходяться лише на кварту 

– квінту вище від чоловічих Через 

це найбільш зручні для виконання 

жіночим і чоловічим хорами 

тональності не співпадають, що й 

викликає потребу їх відповідного 

пристосування, тобто аранжування. 

Як правило, партитури жіночого 

народного багатоголосся 

записуються на одному нотоносці. 

Але є й винятки, коли запис 

відбувається на двох нотоносцях. 

На першому – вивід, на другому – 

весь хор. У чоловічих та мішаних 

хорах на першому нотоносці 

записуються вивід і один з голосів 

(другий тенор у чоловічих, – альт у 

мішаних), на другому – баси, 

баритони у чоловічому, тенори і 

баси у мішаному. Принагідно слід 

зауважити, що в піснях мішаного 

багатоголосся баритони 

об’єднуються з тенорами і співають 

у верхньому регістрі. 

Тема 1.2. Сучасний український 

народний хор. Діапазони хорових 

партій. 

Сучасний український народний 

хор – явище досить складне, творчо 

різноманітне. В ньому, окрім 

2 практичне Опитування, тестування, 

перевірка роботи , 

ситуаційні завдання. 

Аналіз сучасного 

українського народного 

хору. 

100 



основної хорової групи, є декілька 

самостійних: хореографічна, 

інструментальна, фольклорна. До 

створення концертних програм 

запрошуються майстри різних 

художніх програм: композитори, 

поети, балетмейстери, художники. 

Це не просто хор, а своєрідний 

театр, де вільно лине пісня, з 

азартом носяться танцюристи, 

віртуозно звучать народні 

інструменти. 

Сьогодні народний хор достатньою 

мірою володіє вокально-

технічними навичками, високою 

художньою та сценічною 

культурою, знаннями народно-

стилістичних особливостей 

етнофольклору регіонів – і все це 

впроваджує у виконавську 

практику. Йому доступні 

найскладніші твори (в межах його 

виконавської компетенції), 

побудовані на народно-

виражальній основі – від народної 

пісні, обробки, авторських творів, 

духовної музики до сучасних 

модернових хорових полотен. За 

структурою у всіх сучасних 

народних хорах простежується 

чіткий класичний поділ на голоси і 

хорові партії: жіночі – сопрано 

академічні, сопрано народні, альти 

народні; М’які ліричні сопрано 

разом з народними голосами 

створюють незабутнє враження при 

виконанні пісень літературного 

походження. Народні грудні 

сопрано співають переважно в 

діапазоні ля-сі бемоль малої – ля-сі 

бемоль першої (сі бекар є 

перехідним, звучить надто 

крикливо). Вони відзначаються 

винятковою гнучкістю і 

використовуються як: Cолюючі; 

В дуетах з альтом; Можуть бути: 

– м’якими, ніжними в творах 

ліричного спрямування; 

– сильними в розлогих 

поліфонічних піснях; 

Основою жіночого народного співу 

вважається грудний альт. Низький, 

5 самостійна Самостійна робота: з 

навчально-методичною 

літературою: 

конспектування, 

тезування, анотування, 

рецензування, складання 

реферату); вирішення 

завдань 

100 



красивий, соковитий голос 

застосовується як: 

- солюючий; 

- в заспівах і як нижній звуковий 

пласт у народному багатоголоссі; 

- гармонічна основа в творах 

жіночого акордово-гармонічного 

співу; Більшість хорів (переважно 

професіональних) мають у 

репертуарі твори, які співаються 

окремими групами: жіночою, 

чоловічою, мішаною, що дозволяє 

їм виконувати твори 

етнофольклору. 

Чоловічий хор має більші 

виконавські можливості, на відміну 

від жіночого. Йому однаково 

доступні твори ліричні, суворо 

драматичні, героїчні, жартівливі 

тощо. Його робочий діапазон 

досить великий від мі – фа малої 

октави до ля – сі бемоль першої 

октави. Як в академічному хорі, він 

ділиться на високі і низькі голоси. 

Високі – тенори перші та другі, 

низькі – баритони, баси, баси 

октавісти. Сучасний чоловічий хор 

(або група народного хору) 

характеризується більш яскравою і 

гнучкою вокально-технічною 

досконалістю. Вона проявляється в 

умінні володіти різними манерами 

співу: щирою, розкутою народною 

та строго витриманою 

академічною. 

Тенори перші мають робочий 

діапазон від до малої до ля першої 

октави Найбільш раціонально їх 

використовувати в другій половині 

регістру ля малої і ля першої. Вони 

відзначаються рухливістю, 

гнучкістю, легше долають технічні 

труднощі і в хорі виконують 

основну мелодичну функцію. 

Тенори другі менш гнучкі, дещо 

обмежені в русі і повністю 

залежать від перших тенорів, 

виконуючи функцію втору. Їх 

робочий діапазон від соль малої до 

мі-фа першої. Компактно і виразно 

звучать в малій (особливо в другій 

її половині) октаві та на початку 



першої. Важко і напружено – в 

кінці діапазону.  

Баритони, як самостійна хорова 

партія, складають середину акорду, 

але нерідко виконують з басами 

одну хорову партію. Практичне 

застосування знаходять у заспівах, 

подібно до альтів у жіночому хорі. 

В піснях мішаного багатоголосся 

вони об’єднуються з тенорами і 

співають у верхньому регістрі. Їх 

робочий діапазон сягає півтори 

октави від ля малої до мі-фа 

першої. Найбільш яскраво звучить 

в межах сі малої – ре першої. Звуки 

верхнього регістру 

використовуються епізодично, в 

загальних хорових tutti в 

напружених драматичних 

кульмінаціях, закінченнях. 

У сучасному народному хоровому 

виконанні, як і в академічному 

співі, бас є гармонічною основою 

акордового звучання. На відміну 

від народного багатоголосся він 

обмежений в ініціативі і цілком 

залежить від мелодії. Баси 

поділяються на центральних і басів 

октавістів (профундо). Робочий 

діапазон перших в межах соль 

великої – до-ре першої. В малій 

октаві – звучать без особливого 

напруження, долають різноманітні 

технічні труднощі. Баси-октавісти – 

найнижчий чоловічий голос. 

Діапазон його досить широкий: від 

соль контр октави до ля –сі малої. 

Маючи м’який соковитий 

оксамитовий тембр, вони 

прикрашають звучання хору, 

надають йому своєрідного 

органоподібного забарвлення. 

Тема 2.1. Переклад народних 3-4-

голосих пісень гармонічного складу. 

Переклад з три-чотири однорідних 

хорів на мішаний 

Переклад з жіночих хорів на 

мішаний.  

Цей вид перекладу найбільш 

доступний для засвоєння теми, 

оскільки в наявності є, як що не 

чотири, то три голоси, (четвертий 

5 практичне Переклад з три-чотири 

однорідних хорів на 

мішаний 

Переклад з жіночих 

хорів на мішаний. 

Опитування, тестування, 

перевірка роботи , 

ситуаційні завдання 

100 

10 самостійна Самостійна робота: з 

навчально-методичною 

100 



формується за правилами гармонії 

голосоведення). Партитура 

формується таким чином: сопрано 

перше і друге передають сопрано і 

альту, альт переходить в бас але не 

буквально. (В жіночому хорі він не 

завжди виконував роль 

функціональної  опори). Отже бас 

формується як основа, опора, тенор 

частково з альта, частково з 

відсутніх звуків акорду.  

Приклади для аналізу:  

- народні  пісні «Ой зайди, зайди ти 

зіронька та вечірня»;  

- В саду зеленім айстри білі. 

Переклад з чоловічих хорів на 

мішаний. 

Переклад такого роду творів 

відбувається за аналогією з 

попередньою темою. 

Транспонування обов'язкове. При 

перекладі чотириголосних 

чоловічих партитур голоси 

переходять в мішаний: тенор 

перший в сопрано, тенор другий в 

альт, баритон в тенор, бас в бас. 

При формуванні партитур з 

триголосних хорів утворюється 

порожнеча, яку заповнює тенор з 

недостаючих звуків гармонії. 

Приклади для аналізу: 

- українська  народна пісня обр. А. 

Авдієвського Ой там за лісочком; 

- українська народна пісня в обр. О. 

Шпачинського Бондарівна. 

Переклад з мішаних на жіночий. 

До цього розділу відносяться 

народні пісні: танцювального, 

жартівливого характеру, пісні 

літературного походження та 

авторські  пісні. Вплив 

професійного мистецтва на 

формування пісень гомофонно-

гармонічного складу. Основні 

ознаки: мелодія завжди у 

верхньому голосі , всі інші є 

гармонічним фоном і самостійного 

значення не мають. Гармонія 

утворюється за принципами 

класичного чотириголосся. 

Жіночі  голоси переходять з одного 

виду в інший без змін.  Альт 

літературою: 

конспектування, 

тезування, анотування, 

рецензування, складання 

реферату); вирішення 

завдань 



формується з чоловічої групи, 

більше всього з тенорової, ближчої 

за звучанням і теситурою до 

жіночих (при перекладі на 

триголосний хор). В заключних 

акордах зустрічаються терції, 

тонічний секстакорд. При перекладі 

на чотириголосний склад бас іноді 

переходить в альт перший, тенор в 

альт другий. Така переміна 

зумовлюється обмеженими 

регістровими можливостями 

жіночого хору. 

Приклади для аналізу: 

- українські народні пісні Цвіте 

терен обр. А. Авдієвського; 

- Павочка ходить обр. А. 

Авдієвського; 

Переклад на чоловічий народний 

хор. Чотириголосі партитури 

можна легко пристосувати на 

чоловічий хор, шляхом відповідної  

передачі голосів: сопрано – тенору 

І, альт – тенору IІ, тенор – 

баритону, бас – басу.  

Приклад колядки «Добрий вечір 

тобі, пане господарю» гарм. А. 

Авдієвського. Така передача 

голосів не завжди зберігається. 

Іноді тенор переходить в тенор 

чоловічого хору, сопрано в тенор II, 

альт в баритон. Бас чоловічого хору 

формується з альтової і басової 

партії. В творах написаних для 

соліста і хору тональності не 

змінюються. Хорова фактура 

формується за рахунок 

внутрішнього переміщення голосів. 

Приклад для аналізу: 

- українська народна пісня в 

обробці М. Леонтовича Ой зійшла 

зоря. 

Тема 2.2. Переклад поліфонічного 

багатоголосся змішаного на 

однорідне:• 

Переклад з мішаного багатоголосся 

на жіноче 

•Переклад з мішаного 

багатоголосся на чоловіче 

Переклад з мішаного багатоголосся 

з мішаного на жіноче.  

• Основні структурно-стилістичні 

5 практичне Переклад з мішаного 

багатоголосся на жіноче 

Переклад з мішаного 

багатоголосся на 

чоловіче 

Переклад з мішаного 

багатоголосся з 

мішаного на жіноче. 

Опитування, тестування, 

перевірка роботи , 

100 



типи українського народного 

багатоголосся. 

Гетерофонія або просте октавне 

двухголосся, пісні  поліфонічного 

складу, гомофонно-гармонічного 

складу, пісні проміжного або 

мішаного складу. Спів з 

збереженням виконавських 

традицій, різна роль в 

виконавському процесі кожної з 

хорових груп. Ззвуковедення. 

Особливості аранжування для 

народних хорів в залежності від 

регіону. Вивід і жіночі голоси 

залишаються незмінними.  

Чоловіча група: 

- Дублює нижній жіночій голос  в 

унісон (тенори),баси -  октавний 

унісон. 

- Дублює альтову партію в окремих 

епізодах. 

- Веде частково, або повністю 

самостійну партію (баси дублюють 

тенорів в октаву). 

- Один з голосів (тенор) статичний, 

всі інші ведуть свої партії, баси при 

цьому дублюють альта. 

Переклад  з мішаного 

багатоголосся на чоловіче. 

• При перекладі на мішане або 

жіноче багатоголосся необхідно 

транспонування на ч.4 на ч.5 вгору. 

При цьому: баритоновий заспів 

передається альту, всі інші 

утворюють середній пласт. Якщо в 

чоловічому хорі є епізодичне 

роздвоєння, воно передається 

альту. Приклад: українські народні 

пісні:  «Туман горою», «По той бік 

гора». Заспів чоловічого хору 

залишається незмінним. Це 

залежить від характеру пісні. 

ситуаційні завдання 

10 самостійна Самостійна робота: з 

навчально-методичною 

літературою: 

конспектування, 

тезування, анотування, 

рецензування, складання 

реферату); вирішення 

завдань 

100 

Тема 2.3. Гармонізація мелодії для 

різних складів хорів в 

академізованій манері виконання. 

Повна художньо-творча 

самостійність студента при 

контролі викладача. Визначення 

типу  і виду хору (однорідний чи 

мішаний) з солістом чи з заспівом 

хорових партій. Значення складу 

хорового письма, природи хорового 

5 практичне Опитування, тестування, 

перевірка роботи , 

ситуаційні завдання. 

Визначення типу  і виду 

хору. 

Транспонування. 

100 

10 самостійна Самостійна робота: з 

навчально-методичною 

літературою: 

конспектування, 

100 



звучання. Знання гармонії (прості 

послідовності, протилежні рухи 

мелодії, баса, переміщення акорду). 

Виявлення тональності. 

Необхідність транспонування. 

Знання складу хорової партитури. 

Приклади для аналізу. 

Українські  народні пісні: «Ой, ти 

місяцю», «Благослови мати» гарм. 

А. Авдієвського, «Ой на горі крута 

вежа» гарм. М. Гринишина, «Ой у 

полі верба» гарм. В. Самойленка, 

«Плавай, плавай, лебедонько» гарм. 

А. Авдієвського 

тезування, анотування, 

рецензування, складання 

реферату); вирішення 

завдань 

Тема 2.4. Обробка народних пісень 

та авторських творів. 

Тональність, Види фактурних 

викладів партитур. Хорова 

«інструментовка». Підтекстовка 

Традиційний народний хор і 

сучасний академізований. Їх 

характеристика. Виконавські 

можливості. Характеристика 

жіночих та чоловічих голосів у 

народному хорі  та їх виконавські 

можливості. Тісне розміщення 

голосів - основа народного 

хорового співу. Мелодія, як 

основний засіб виразності не 

змінюється, залишається в 

верхньому голосі, або передається 

іншим. Залежність від характеру, 

інтонації, ритмічної структури, 

теситурних умов, від виконавських 

можливостей колективу. 

Мелодія в різних голосах. 

(приклади) При перекладах мелодія 

може розподілятись між різними 

голосами, звучати в унісон (по 

голосах, в хорі в цілому. Divisi в 

голосах. Гармонія при перекладі не 

змінюється. Змінюються рух баса (в 

гомофонно-гармонічних творах, 

народному багатоголоссі та в 

перекладах з різних типів і видів 

хорів) в протилежному до руху 

мелодії. Регістр. Низький, середній, 

високий. Його звучання від 

динаміки. Тембр. Поєднання 

різнотембрових планів (народне  

багатоголосся і сучасний хор). 

Темброве розшарування хорової 

5 практичне Опитування, тестування, 

перевірка роботи , 

ситуаційні завдання. 

Обробка народних 

пісень. 

Хорова 

«інструментовка». 

Підтекстовка 

100 

10 самостійна Самостійна робота: з 

навчально-методичною 

літературою: 

конспектування, 

тезування, анотування, 

рецензування, складання 

реферату); вирішення 

завдань 

100 



фактури на мелодію і супровід 

(гомофонно-гармонічний фон). 

Одночасно сполучення 

різнотембрових груп (жіночої  з 

чоловічою). Протиставлення 

тембрів в поліфонічних творах: 

почергове звучання партій, хор і 

хорова партія, соліст, хор, жіночі і 

чоловічі голоси.  

Хорова «інструментовка». Спів з 

закритим ротом, на голосні «А», 

«О», нашарування сольної партії на 

хорову тканину. Гліссандо, різні 

ефекти ілюстративного характеру 

(удари в долоні, викрики, гупання, 

тощо).Підтекстовка. Підтекстовка в 

творах гармонічного складу, (повне 

і «скорочення тексту»), в 

гомофонно-гармонічних і 

поліфонічних (з різними складами 

«Ой», «Гей», «Ля», скорочення 

тексту). 

Тема 2.5. Обробка народної пісні з 

використанням куплетно-

варіаційної форми (модуляція в 

тональність субдомінанти і 

повернення) 

Аналіз тексту, аналіз твору з боку 

музично-теоретичного (розмір, 

темп, ладотональність, 

характеристика мелодії, гармонії), 

вокально-хорового аналізу 

(діапазон, фактура, дикція, 

дихання, теситура, діалектичні 

особливості мови).  На його основі 

створюється образне бачення твору 

Можливе куплетна варіантність (в 

залежності від змісту). 

До цього розділу відносяться пісні, 

які потребують супроводу. 

Залежність від діапазону основної 

мелодії,  від розподілу тематичного 

матеріалу (драматична будова тем). 

Необхідність режисерського 

втручання, необхідність 

перемінного (варіантного) 

вираження в куплетах кожного з 

груп (чоловічою, жіночою). 

Визначення ролі соліста 

(заспівувача хору). 

Примітки: якщо пісня більше 

підходить для чоловічого хору – 

6 практичне Аналіз тексту, аналіз 

твору з боку музично-

теоретичного. Обробка 

народної пісні з 

використанням 

куплетно-варіаційної 

форми Опитування, 

тестування, перевірка 

роботи , ситуаційні 

завдання 

100 

10 самостійна Самостійна робота: з 

навчально-методичною 

літературою: 

конспектування, 

тезування, анотування, 

рецензування, складання 

реферату); вирішення 

завдань 

100 



тональність не змінюється. Основна 

мелодія у тенора, бас створює 

втору. Сопрано базується на 

квінтових звуках. ( В перекладі на 

повний чоловічий склад Т1-Т2, Б1-

Б2, партію Б1 сопрано співає 

октавою вище, альт створюється з 

середніх чоловічих голосів, 

переміщених октавою вище, іноді 

дублює сопранову партію. 

Якщо пісня більше підходить для 

жіночого хору, чи не має чітко 

вираженого адресату, то 

гармонізація відбувається 

традиційним способом: сопрано – 

мелодія, альт – втора, бас – основа 

акорду, тенор формується з 

середніх звуків. При цьому 

важливо зберігати логіку 

голосоведіння. 

 90  Всього: 100*0,25 25 

Вид підсумкового контролю: Залік Форма 

контролю 

Практичне завдання 75 

   Загальний підсумок 100 

 

Технічне і програмне забезпечення 

 

Ноутбук, персональний комп’ютер, мобільний пристрій (телефон, планшет) з 

підключенням до Інтернет, для комунікації та опитувань; виконання домашніх 

завдань; виконання завдань самостійної роботи; проходження тестування 

(поточний, рубіжний,підсумковий контроль). 

Програмне забезпечення Microsoft Word, Microsoft Power Point, Sibelius, 

Sound Forge PRO для роботи з освітнім контентом дисципліни та виконання 

передбачених видів освітньої діяльності. 
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Політика вивчення навчальної дисципліни 

 

Навчальна дисципліна «Аранжування та обробка народної музики» 

передбачає роботу в колективі. 

Середовище в аудиторії є дружнім, творчим, відкритим до конструктивної 

критики. 

Відвідування занять є обов’язковим компонентом оцінювання, за яке 

нараховуються бали. За об’єктивних причин навчання може відбуватись в 

дистанційному (он-лайн) режимі за погодженням із керівником курсу, з 

презентуванням виконаних завдань під час консультації викладача. 

Усі завдання, передбачені програмою, мають бути виконані у встановлений 

термін. 

Ліквідація заборгованості відбувається протягом 1 тижня після 

встановленого терміну. Завдання, які не виконані у встановлений термін, 

оцінюються викладачем в межах 50% звичайної оцінки. 

Під час роботи над завданнями не допустимо порушення академічної 

доброчесності: при використанні Інтернет ресурсів та інших джерел інформації 

студент повинен вказати джерело, використане під час виконання завдання. 

Усі письмові роботи перевіряються на наявність плагіату і допускаються до 

захисту із коректними текстовими запозиченнями не більше 30%. 

У разі виявлення факту плагіату студент отримує за завдання 0 балів і 

повинен повторно виконати завдання. 



Списування під час контрольних робіт та екзаменів заборонені (в т.ч. із 

використанням мобільних пристроїв). Мобільні пристрої дозволяється 

використовувати лише під час он-лайн тестування. 

 

 

Система оцінювання та вимоги 

 

ПОТОЧНИЙ 

КОНТРОЛЬ 

ВИД КОНТРОЛЮ БАЛИ 

 присутність на заняттях (при пропусках 

занять з поважних причин допускається 

відпрацювання пройденого матеріалу) 

за присутність на заняттях 

максимальна оцінка складає 

не більше 5 балів і 

враховується при оцінці за 

практичну чи самостійну 

роботу з відповідної теми 

 активність студента під час аудиторних 

занять (участь у навчальній дискусії з 

приводу написання інструментовок та 

обробок народних пісень, ведення 

конспекту, участь у експрес-опитуванні, 

тестування, рішення практичних задач, 

практичне опрацювання інструментовок 

та обробок в редакторі Sibelius, Finale, 

виконання самостійних практичних 

завдань. 

за активність студента під 

час аудиторних занять 

максимальна оцінка складає 

100 балів, що у кінці 

навчального семестру 

множаться на коефіцієнт 

0,25 

РУБІЖНИЙ 

КОНТРОЛЬ 

Контрольна робота 1  

(складається у кожному півріччі) 

Практичне завдання 

максимальна оцінка 

складає 100 балів, 

виставляться у поточну 

щотижневу відомість 

накопичених балів 

 Всього: 100 *0,25 25 балів 

ПІДСУМКОВИЙ 

КОНТРОЛЬ 
Залік 

Практичне завдання 

75 балів 

 Загальна оцінка: Загальна оцінка:75+25 100 балів 

 



 

 

Шкала оцінювання: національна та ECTS 

Сума балів за всі види 

навчальної діяльності 

Оцінка 

ECTS 

Оцінка за національною шкалою  

для іспиту, курсового проекту 

(роботи), практики 
для заліку  

90–100 A відмінно 

зараховано 

84–89 B добре 

 74–83 C 

66–73 D 
задовільно 

61–65 E 

21–60 FХ 
незадовільно з можливістю 

повторного складання 

незадовільно з 

можливістю 

повторного 

складання 

0–20 F 
незадовільно з обов’язковим 

повторним вивченням дисципліни 

незадовільно з 

обов’язковим 

повторним 

вивченням 

дисципліни 
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