
 

 

Силабус навчальної дисципліни 

Назва дисципліни: Інструментування та хорове аранжування  

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=764 

Рік навчання: IV Семестр: VIII 

Викладач: Ладний А. С. (практичні, підсумковий контроль) 

 

Опис навчальної дисципліни 

Навчальна дисципліна «Інструментування та хорове аранжування» 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 спрямована на засвоєння 

студентами знань і набуття практичних навичок перекладення (аранжування) 

хорових партитур та вокальних творів для різних складу й типів хору, вміння 

застосовувати набутий досвід хорового аранжування у творчій роботі. 

Мета: засвоєння студентами знань і набуття практичних навичок 

перекладення (аранжування) хорових партитур та вокальних творів для різних 

складу й типів хору, вміння застосовувати набутий досвід хорового 

аранжування у творчій роботі. 

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, 

оркестрової педалі, розподілу тембрів, регістрів, взаємодії 
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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. Особливості 

інструментування для струнно-

смичкової групи оркестру 

українських народних 

інструментів. 

Інструментування музики – основа 

для підготовки диригентів 

народного хору і керівників 

ансамблів музики. Без знання основ 

інструментовки, без оволодіння 

практичними навичками 

оркестровки та перекладення 

музичних творів для різних складів 

оркестрів і ансамблів робота 

диригента хору чи керівника 

ансамблю буде обмеженою і 

неповноцінною.   

Умови зародження інструментовки 

та її розвиток, зв’язок із формою і 

змістом творів. Теоретичні основи 

аналізу виражальних засобів 

музичного твору. Поняття 

«Оркестровка», «Інструментовка», 

«Оркестр», «Ансамбль», 

«Транскрипція», «Перекладення», 

«Парафраз». Роль і місце 

інструментування та аранжування у 

фаховій підготовці. Головні 

2 практичне Визначення понятійного 

апарату. Опитування, 

тестування, перевірка 

роботи , ситуаційні 

завдання 

100 

5 самостійна Самостійна робота: з 

навчально-методичною 

літературою: 

конспектування, 

тезування, анотування, 

рецензування, складання 

реферату); вирішення 

завдань 

100 



прийоми інструментовки та їх 

застосування в оркестрі. Знання 

законів інструментування як основа 

для створення музичних 

аранжувань. Струнний оркестр. 

Струнно-смичкова група (квінтет): 

технічні та художні можливості 

скрипки, альта, віолончелі, 

контрабаса. Дерев’яні та мідні 

духові інструменти. Ударні 

інструменти. Парний склад 

оркестру: технічні та художні 

можливості дерев’яної групи 

оркестру (флейти, гобоя, кларнета, 

фагота). Технічні та художні 

можливості мідної групи: валторни, 

труби, тромбони, туби. Основні 

ударні інструменти (литаври, малий 

та великий барабани, тарілки, 

маримба, вібрафон, ксилофон, 

дзвіночки, дзвони, там-там тощо). 

Технічні та виразні можливості 

групи кобз (домр), баянів, бандур. 

Характеристика цимбал, ліри. 

Група дерев’яних, мідних духових 

інструментів. 

Тема 1.2. Інструментування для 

оркестру народних інструментів. 

Особливості інструментування для 

ансамблів - аналіз музичних творів, 

його фактури, засобів музичної 

виразності як факторів 

раціональної інструментовки, 

опанування основних прийомів 

інструментовки; складання плану 

варіантів інструментовки твору, 

визначення оркестрової фактури, 

перекладення. 

Партитури для різних оркестрів та 

ансамблів. 

Проблеми визначення художнього 

змісту твору для оркестру народних 

інструментів.  

Складові музичної форми – мотив, 

фраза, речення, період,  характерні 

для народного складу оркестрової 

групи. Критерії визначення 

фактури твору. Типи фактур. 

Елементи фактури (мелодія, 

гармонічна педаль, фігурація, 

контрапункт, бас) в ансамблі 

народних інструментів. 

2 практичне Опитування, тестування, 

перевірка роботи , 

ситуаційні завдання 

Інструментування для 

оркестру народних 

інструментів. 

100 

5 самостійна Самостійна робота: з 

навчально-методичною 

літературою: 

конспектування, 

тезування, анотування, 

рецензування, складання 

реферату); вирішення 

завдань 

100 



Тема 2.1. Переклад хорових 

однорідних партитур. 

a)Переклад партитури жіночого 

хору на чоловічий склад. 

Значення кількісного складу хору 

для перекладу. Основний принцип 

перекладу – переміщення партій 

партитури жіночого хору на октаву 

вниз. Застосування 

транспортування (здебільшого на 

септиму вниз), необхідно для 

збереження теситурної напруги в 

хорових партіях оригіналу і 

перекладення. 

b)Переклад партитури чоловічого 

хору на жіночий склад. 

Основний принцип перекладу – 

переміщення хорових партій на 

октаву вгору. Обмеженість таких 

перекладів, обумовлена збільшення 

кількісного складу чоловічого хору. 

Застосування транспортування на 

септиму вгору. Якщо зустрічається 

соль великої октави, то: 

-Транспонуємо вгору на інтервал, 

який утворився між низьким звуком 

і басової партії та звуком соль 

великої октави (за умови невисокої 

теситури у тенорів); 

-Піднімаємо на октаву низькі звуки 

в партії Б.2, якщо дозволяє відстань 

від партії Б.1. 

5 практичне Переклад партитури 

жіночого хору на 

чоловічий склад. 

Переклад партитури 

чоловічого хору на 

жіночий склад. 

 

100 

10 самостійна Самостійна робота: з 

навчально-методичною 

літературою: 

конспектування, 

тезування, анотування, 

рецензування, складання 

реферату); вирішення 

завдань 

100 

  

Тема 2.2. Переклад чотириголосних 

хорових партитур з однорідного 

складу на мішаний склад шляхом 

транспортування. 

a)Перекладення партитур жіночого 

хору на мішаний склад. 

Доцільність застосування цього 

способу при широкому 

розташуванні голосів у партитурі 

жіночого хору. Принцип перекладу 

– транспортування партитури 

жіночого хору вниз на інтервал у 

межах кварти (частіше всього на 

м.3, ч.4) без зміни інтервального 

співвідношення між голосами, 

тобто:  

С1 – С 

С2 – А 

А1 – Т 

А2 – Б. 

5 практичне Перекладення партитур 

жіночого хору на 

мішаний склад. 

100 

10 самостійна Самостійна робота: з 

навчально-методичною 

літературою: 

конспектування, 

тезування, анотування, 

рецензування, складання 

реферату); вирішення 

завдань 

100 



b) Переклад партитури 

чоловічого хору на мішаний склад. 

Принцип перекладу – 

транспортування партитури на 

чоловічого хору вгору в межах 

квінти-септими (частіше ч.5, м.6) 

без зміни інтервального 

співвідношення між голосами: 

Т1 – С 

Т2 – А 

Б1 – Т 

Б2 – Б. 

Застосування такого способу 

доцільне при широкому 

розташуванні голосів у партитурі 

оригіналу чи її великому обсязі. 

Тема 2.3. Переклад чотириголосних 

хорових партитур з однорідного 

складу на мішаний склад хору із 

збереженням тональності. 

a) Переклад партитури 

жіночого хору на мішаний. 

Зручність використання цього 

способу в партитурах жіночого 

хору з тісним розміщенням голосів. 

Принцип перекладу – зміна 

інтервального співвідношення між 

голосами за такою схемою: 

С1 – С 

С2 – Т 

А1 – А 

А2 – Б. 

(партія А2 при перекладі 

переноситься на октаву вниз). 

Послідовність процесу перекладу: 

–Написання крайніх голосів 

партитури; 

–Створення середніх голосів. 

b)Переклад партитури чоловічого 

хору на мішаний склад. 

Принцип перекладу – зміна 

інтервального співвідношення між 

голосами за схемою: 

Т1 – С 

Т2 – Т 

Б1 – А 

Б2 – Б. 

(три верхніх голоси переносяться 

на октаву вгору). 

Зручність використання такого 

способу в партитурах з тісним 

розташуванням голосів. 

5 практичне Переклад партитури 

жіночого хору на 

мішаний. 

Переклад партитури 

чоловічого хору на 

мішаний склад. 

100 

10 самостійна Самостійна робота: з 

навчально-методичною 

літературою: 

конспектування, 

тезування, анотування, 

рецензування, складання 

реферату); вирішення 

завдань 

100 



Тема 2.4.Створення хорових 

партитур з творів, які мають 

супровід гомофонно-гармонічного 

складу. 

a)Створення партитур мішаного 

чотириголосного хору з єдиним 

складовим ансамблем. 

Пряме перенесення звуків 

супроводу в хорову партитуру при  

акордовому супроводі. Можливість 

зміни виду акорду. Плавність 

голосоведіння, його логічність при 

створенні хорових партій. Єдиний 

складовий ансамбль у хорових 

партіях як результат можливого 

дроблення (ритмічної зміни) 

гармонічних звуків супроводу. 

b)Створення партитури мішаного 

чотириголосного хору з 

епізодичним складовим ансамблем. 

У хоровій партитурі слід 

дотримуватися правил 

підтекстовки: 

–Наголошений склад тексту 

співпадає з сильною (або відносно 

сильною) долею такту; 

–Скорочена фраза складається із 

слів повної фрази і повинна мати 

логічний смисл; 

–Різночитання в хоровій партитурі 

закінчується із завершенням 

музичної побудови; 

–Різночитання закінчується єдиним 

складом для всіх хорових партій; 

–При імітації кожна хорова партія, 

вступаючи, повторює текст 

попереднього вступу. 

5 практичне Створення партитур 

мішаного 

чотириголосного хору з 

єдиним складовим 

ансамблем. 

Створення партитури 

мішаного 

чотириголосного хору з 

епізодичним складовим 

ансамблем. 

100 

10 самостійна Самостійна робота: з 

навчально-методичною 

літературою: 

конспектування, 

тезування, анотування, 

рецензування, складання 

реферату); вирішення 

завдань 

100 

Тема 2.5. Створення хорових 

партитур з творів, які мають 

супровід різної акомпанементної 

фігурації. 

a)Ритмічна фігурація. Створення 

хорових партитур чотириголосного 

мішаного складу. 

Бажано зберігати акомпанемент 

при перекладі. Фігурація – це 

багаторазове повторення даних 

акордів і певному ритмічному 

малюнку. Ритмічна побудова 

гармонічних голосів за фігураціями 

не обов’язкова. Можливість 

використання різноманітності у 

6 практичне Ритмічна фігурація. 

Створення хорових 

партитур 

чотириголосного 

мішаного складу. 

Гармонічна фігурація. 

Створення хорових 

партитур 

чотириголосного 

мішаного складу. 

100 

10 самостійна Самостійна робота: з 

навчально-методичною 

літературою: 

конспектування, 

тезування, анотування, 

100 



складовому ансамблі при створенні 

партитури мішаного хору. 

b)Гармонічна фігурація. Створення 

хорових партитур чотириголосного 

мішаного складу. 

Гармонічна фігурація – це виклад 

гармонічного супроводу у вигляді 

руху голосів за звуками акорду. 

Різноманітність складового 

ансамблю при  створенні хорових 

партитур з акомпанементу з 

гармонічною фігурацією. 

c)Мішана фігурація. Створення 

партитур чотириголосного 

мішаного складу. 

Мішана акомпанементна фігурація 

– поєднання в супроводі різних 

форм акомпанементного руху. При 

створенні хорових партитур з 

вищевказаних видів акомпанементу 

використовуються фігурації, які 

вокально та ритмічно можуть бути 

виконані хором і які мають 

художній зміст. Залежність різних 

форм акомпанементної фігурації 

від змісту і характеру тієї чи іншої 

фрази твору. Зостосування в 

партитурі різної підтекстовки та 

складового ансамблю у зв’язку з 

різними формами акомпанементної 

фігурації. 

рецензування, складання 

реферату); вирішення 

завдань 

 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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Вахняк. – Режим доступу : https://www.twirpx.com/file/3052986/. – Назва з 

екрана. 

2. Обробки народних пісень для хору [Електронний ресурс] // Аdhdportal. – 

Режим доступу: 

 http://adhdportal.com/book_3022_chapter_61_3.1.1._Obrobki_narodnikh_psen

_dlja_khoru.html. – Назва з екрана. 

3. Прийоми аранжування [Електронний ресурс] // Studfiles. – Режим доступу : 

https://studfiles.net/preview/5257999/page:2/. – Назва з екрана. 

4. Толмачов Р. В. Хорове аранжування та композиція [Електронний ресурс] : 

навч.-метод. посібник / Р. В. Толмачов. – Режим доступу : 

https://gb.kyivcity.gov.ua/files/project/3636/documents/15548960784656_a4-

create-4-7870346892007437012.pdf. – Назва з екрана. 
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Політика вивчення навчальної дисципліни 

Навчальна дисципліна «Інструментування та хорове аранжування» 

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. 

https://gb.kyivcity.gov.ua/files/project/3636/documents/15548960784656_a4-create-4-7870346892007437012.pdf
https://gb.kyivcity.gov.ua/files/project/3636/documents/15548960784656_a4-create-4-7870346892007437012.pdf


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, рішення практичних задач, 

участь у навчальній дискусії, обговоренні 

ситуаційного завдання. 

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 

 

Розробник силабусу  

навчальної дисципліни       Ладний А.С. 

 

Завідувач кафедри       Піхтар О.А. 
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