
 

 

 

Силабус навчальної дисципліни 

Назва дисципліни: Транскрипція 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=761  

Рік навчання: IV Семестр:VII 

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

 

Опис навчальної дисципліни 

Навчальна дисципліна «Транскрипція 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 освоєння студентом 

теорії й методики транскрипції як основи його професійного 

самовдосконалення. Поглиблене вивчення і ширше розуміння тематичного 

матеріалу сприяють розвитку вміння складати та формулювати особисті думки 

з приводу певних явищ мистецтв, стилістики музичних творів, розуміння 

проблематики сучасного наукового простору тощо. 

Мета: навчальна дисципліна є освоєння студентом теорії й методики 

транскрипції як основи його професійного самовдосконалення. Поглиблене 

вивчення і ширше розуміння тематичного матеріалу сприяють розвитку вміння 

складати та формулювати особисті думки з приводу певних явищ мистецтв,  

стилістики музичних творів, розуміння проблематики сучасного наукового 

простору тощо. 

Завдання курсу:  

- передати звучання народно-музичного твору засобами письма, за 

допомогою спеціальної графічної системи. Транскрипція відіграє значну роль у 

розвитку музичної фольклористики та етномузикології як їхня джерельна 

основа. 
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КАФЕДРА МУЗИЧНОГО МИСТЕЦТВА 
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Предметом навчальної дисципліни є підготовка диригента-хормейстера у 

мистецьких вищих навчальних закладах, практична робота диригента з 

записами народної музики. Практична нотація та розшифровка власних 

фольклорних записів. Систематизація теоретичних знань, умінь та практичних 

навичок написання музичних диктантів на заняттях з сольфеджіо. 

 

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. Система позначень 
застосованих у транскрипціях. 
Практичні й наукові перспективи 
оволодіння технікою транскрипції. 
Система загальноприйнятих 
позначень. Словесний текст. 
Позначення, що вживаються для 
фонетичних особливостей 
місцевого діалекту та співної 
вимови. Перехідні голосні звуки. 
Дифтонги. Сонантизація 
постпозиційного приголосного. 
Вокалізація приголосного, у тому 
числі й (йотація), її аналог у 
церковному співі - хомонія. 
Озвучення губного приголосного 
(в, у). Принципи запису озвучень, 
розроблені етномузикологами та 
філологами. 
Запис словообривів, надлишкових 
вставних складів у середині слів 
(консонантизація голосних, у т.ч. 
фарингалізація), недоспіваних 
складів на кінці окремих слів і 
рядків (строф) - апокопа. 
«Випадіння» складу на початку 
слова. Фіксація діалектної лексики 
та граматичних форм. Роз’яснення 
діалектної лексики як коментар до 
транскрипції. 
Ритміка. Фіксація пролонгації й 
абревіації тривалості звуку. 
Застосування цифр над знаком 
фермати. Рубато. Залежність 
подальшого тактування від ритму. 
Темп. Одиниця темпу. Принципи 

5 практичне Опитування, перевірка 

роботи , ситуаційні 

Завдання 

Транскрипція, нотний 

запис 

100 

 

10 самостійна Самостійна робота з 

навчально-методичною 

літературою: 

конспектування, 

тезування, анотування, 

рецензування, складання 

реферату; вирішення 

завдань 

100 



визначення темпу без метроному. 
Тривалість строфи. 
3вуковисотність. Абсолютна 
висота першого звуку мелодії. 
Сучасні норми вибору тональності 
транскрипції. Ключі для жіночих 
та чоловічих голосів. Висотне 
зміщення (транспозиція) наспіву в 
записі. Зрушення на октаву. Запис 
в тональності «соль». Порядок 
ключових знаків. Завищення чи 
зниження звуку до чверті тону, на 
чверть тону. Висотне 
(суміжнощабельне) коливання 
голосу. Приблизна висота звуків. 
Висота звуків мовного 
інтонування, яка не підлягає 
точному й приблизному 
визначенню. 
Виконавські особливості. 
Гліссандо висхідне й нисхідне. 
Тремолювання. Акценти. Звуки у 
фальцетному регістрі 
(«флажолети»). Орнаментика. 
Варіанти наспіву. Запис дрібними 
нотами в основному тексті. Запис у 
вертикальному ранжирі. Запис в 
кінці основного тексту. Тактовий 
розмір, його числове вираження. 

Тема 1.2. Виконавські особливості. 

Простежити зміну виконавських 

особливосте всієї території 

України зі сходу на захід. 

Опанувати елементи стилістики 

співу регіонів. Рухаючись по 

території України зі сходу на захід, 

можна спостерігати, як 

збільшується співоча активність 

чоловіків. Водночас мелодизм 

поступово змінюється все 

яскравіше вираженою моторикою, 

досягаючи переваги ритміки у 

лемківських піснях та в Закарпатті. 

Особливо підкреслено ця 

тенденція простежується в 

лірично-побутових піснях, хоч 

якоюсь мірою торкається усіх 

пісенних жанрів. Проте, в 

обрядовому фольклорі вона не 

дістала такої окресленості: спів 

обрядових пісень майже скрізь – 

це жіночий спів; ритмомелодика 

ранньотрадиційних наспівів, при 

5 практичне Опитування, перевірка 

роботи , ситуаційні 

Завдання 

Опанування елементів 

стилістики співу регіонів 

100 

10 самостійна Самостійна робота з 

навчально-методичною 

літературою: 

конспектування, 

тезування, анотування, 

рецензування, складання 

реферату; вирішення 

завдань 

100 



усій їх різноманітності, все ж 

менше диференційована, ніж у 

ліричному мелосі. 

Етнографічне районування мапи 

України. Особлива стилістика 

співу в цих регіонах. Діалектика. 

-Полісся 

-Буковина  

-Лемківщина 

-Північне та Південне 

Причорномор’я  

-Центральна Україна 

-Схід Украйни 

Переймання манери, вимови та 

культури співу. Порівняння між 

собою етнорайонів які склалися 

історично.  

Тема 1.3. Послідовність дій при 

виконанні транскрипції. 

Опанувати навички системи дій 

при транскрипції. Навчитися 

розрізняти стилістику музики та  

яким способом її розшифровувати. 

Умови праці, основні етапи. 

Правила оформлення матеріалів. 

-Копіювання оригіналу 

аудіозапису. 

-Назва, жанр, «паспортні» дані 

народно-музичного зразка. 

-Неодноразове прослуховування 

твору. Повний точний запис 

вербального тексту у вигляді 

віршової строфи (повністю), 

нумерування строф. 

-Порівняння структури першої й 

наступних строф (структурно 

тотожні чи не тотожні). Випадки 

бракованого аудіозапису першої 

строфи. Випадки недосконалого 

(помилкового) виконання першої 

строфи співаком. Вибір строфи, 

яка нотується першою. 

-Принцип розташування пісенної 

строфи на нотному аркуші. Строфа 

з повтором останнього рядка 

(рядків). Строфа з рефреном. 

Строфа з приспівом. Підтекстовка 

рядка по складах (від місця для 

ключа, ключових знаків, тактового 

розміру і ноти першого звуку). 

-Визначення темпу в числовому 

вигляді (з метрономом або без 

5 практичне Опитування, перевірка 

роботи , ситуаційні 

Завдання 

Опанування навички 

системи дій при 

транскрипції 

100 

10 самостійна Самостійна робота з 

навчально-методичною 

літературою: 

конспектування, 

тезування, анотування, 

рецензування, складання 

реферату; вирішення 

завдань 

100 



нього). 

-Складоритмічна будова строфи. 

Визначення довжини кожного 

складу через лічильну одиницю. 

Написання складоритмічної 

формули строфи над нотоносцем у 

співвіднесенні зі складами тексту. 

-Визначення й запис абсолютної 

висоти першого звуку. Вибір 

тональності нотації й запис 

звуковисотного контуру мелодії. 

Уточнення мелодичного ритму. 

-Фіксація виконавських 

особливостей. Орнаментика. 

Розшифрування складних 

орнаментальних фігур з 

переключенням швидкості аудіо- 

відтворення (див. тему 5). 

-Тактування. Числове позначення 

першого і наступних тактів (див. 

тему 3). 

-Нотація варіантів мелодії в різних 

строфах. 

-Зведення варіантів у модельованій 

нотації. 

-Перевірка нотації під час 

додаткового прослуховування 

(самостійно і з викладачем). 

-Укладання коментарів до 

транскрибованого зразка. 

-Оформлення чистовика з 

урахуванням подальшого 

використання (наукова публікація, 

архівування, застосування з 

практичною метою). 

Тема 2.1. Тактування як науково-
практича проблема. 
Опанувати правильність 
тактування при розшифровці 
музики. Навчитися правильно 
визначати розмір нородопісенного 
твору. Принципи тактування. 
Залежність принципів тактування 
від виду вербально-музичної 
ритміки. Відпрацювання фіксації 
ритміки. 
Види музичного ритму: 
речитативний, акцентний, 
часокількісний (мірно-ямбічний та 
дольний), рубатний. Узгодження 
музичного ритму з віршем 
(тонічний, силабо-тонічний, 
вільносилабічний, силабічний). 

5 практичне Опитування, перевірка 

роботи , ситуаційні 

Завдання, визначення 

розміру, тактування 

100 

10 самостійна Самостійна робота з 

навчально-методичною 

літературою: 

конспектування, 

тезування, анотування, 

рецензування, складання 

реферату; вирішення 

завдань 

100 



Провідне значення музичного 
ритму в нотації. Досвід 
транскрипції без тактування. 
Мета тактування - адекватна 
передача структури пісні 
(вербального й музичного ряду у 
їхньому узгодженні). Тактування 
як етап транскрипції і результат 
аналітичної операції. 
Узгодженість між одиницею 
тактового розміру (ритмічного 
рисунку) й лічильною одиницею 
визначення темпу. 
Тактування і композиційна 
структура строфи. Різновиди 
тактових рисок - «перетинок» 
(пунктирні, одинарні, подвійні 
двох різновидів, потрійні, 
півриски). Вибір позначення для 
тактового розміру. Тактовий 
розмір у випадку нетотожної 
довжини рядків однакової 
структури. Такт як рядок (сегмент) 
із недоспіваним складом 
(апокопою). Такт як рядок 
(сегмент) із надлишковою паузою. 
Найпоширеніші помилки 
тактування. Ревізія застарілої 
системи тактування. Тактування за 
«сильними долями» (Санкт-
Петербурзькі та інші видання). 
Необхідність перетактування 
нотацій 1960х- 1980-х рр., 
застосованих із метою 
порівняльного аналізу зразків. 

Тема 2.2. Історичний розвиток 

нотації народної музики. Види 

транскрипцій. 

Простежити історію нотації 

народної музики. Навчитися 

нотувати народне багатоголосся 

сучасним методом та розрізняти 

нотації минулого. Узагальнені 

нотації народно-музичних творів у 

XIX столітті (композиторські, 

салонно-співацькі). Слуховий 

метод запису і точність нотації. 

Мета узагальненої нотації. 

Фольклор і академічна музика. 

Публікації збірників із 

фортепіанним супроводом. 

Обробки народних пісень. 

Перетворення автентичного зразка 

в узагальненій нотації. 

5 практичне Опитування, перевірка 

роботи , ситуаційні 

Завдання, нотування 

народного багатоголосся 

100 

10 самостійна Самостійна робота з 

навчально-методичною 

літературою: 

конспектування, 

тезування, анотування, 

рецензування, складання 

реферату; вирішення 

завдань 

100 



(Тактування. Ладова специфіка. 

Теситурні зсуви. Фактурні зміни). 

Формування наукового чинника у 

XIX ст. Паспортизація пісень в 

окремих виданнях. Узагальнені 

диригентські нотації. Збірник 

П.Демуцького. Формування 

аналітичних (морфологічних) 

принципів нотації С.Людкевичем, 

Ф.Колессою, К.Квіткою. 

Врахування в аналітичній нотації 

синтаксичної структури, 

складочислової форми і ритміки 

народно-музичного зразка. 

Транскрипції з аудіозаписів. Запис 

на фонограф, магнітну стрічку. 

Фонетичні (деталізовані) та 

схематизовані (позбавлені деталей) 

транскрипції. Аналітично-

фонетичні нотації (1980-1990-ті 

роки). Поєднання деталізації 

виконавського нюансування з 

правдивим показом структурно- 

числової основи музичної 

композиції. Модельована нотація. 

Поняття «модель», її призначення 

та вжиток для структурно-

типологічного дослідження 

народно-музичних зразків. 

Аналітична нотація в російській 

фольклористиці. Фіксація 

багатоголосся. Роль 

багатоканального аудіозапису. 

Зразки видань. 

Тема 2.3.Фонетична й 

морфологічна транскрипції. 

Ознайомитися з основними 

вимогами точної нотації. 

Навчитися роботи модель нотації – 

як узагальнення фонетичної 

нотації. Схематична нотація як 

перший етап у навчальному 

процесі, що передує опануванню 

фонетичної (деталізованої) й 

модельованої нотації. 

Поняття «фонетична нотація» 

(деталізована, емпірична). Її 

значення для адекватного 

передання, дослідження й 

засвоєння індивідуального 

виконавського стилю. 

Вимоги С. Людкевича до високої 

5 практичне Опитування, перевірка 

роботи , ситуаційні 

Завдання 

Схематичні нотації 

100 

10 самостійна Самостійна робота з 

навчально-методичною 

літературою: 

конспектування, 

тезування, анотування, 

рецензування, складання 

реферату; вирішення 

завдань 

100 



точності нотації. Точність нотації в 

переданні співної вимови. 

Фонетика співної вимови. Точність 

нотації в переданні музичних 

особливостей. (Орнаментика). 

Модель - як узагальнення 

фонетичної нотації. Призначення 

«моделі». 

 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 «Транскрипція 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 (ведення конспекту, участь у 

експрес-опитуванні, усне опитування, 

тестування, розробка транскрипцій з 

позначенням тактових розмірів, 

опрацювання літератури з теми і 

конспектування таблиць позначень 

застосовуваних в транскрипціях 

народних пісень. 

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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