
 

 

Силабус навчальної дисципліни 

Назва дисципліни: Сучасні музичні технології (інструментування, аранжування, 

основи композиції) 

Рівень вищої освіти: перший /бакалаврський/ рівень 

Галузь знань: 02 Культура і мистецтво 

Спеціальність: 025 Музичне мистецтво 

Назва освітньо-професійної програми: Інструментально-оркестрове  мистецтво 

Сторінка курсу в Moodle: https://moodle.mfknukim.mk.ua/course/view.php?id=823  

Рік навчання: ІV Семестр VII 

Викладач: Сологуб В. Д.  (практичні,  підсумковий контроль) 

 

Опис навчальної дисципліни 

Навчальна дисципліна «Сучасні музичні технології (інструментування, 

аранжування, основи композиції)» є вибірковою освітньою компонентою 

навчального плану як вибіркова складова, що дає можливість створити 

індивідуальну освітню траєкторію.  

Після вибору ця дисципліна стає для студента обов’язковою та спрямована 

на оволодіння технологією та інструментарієм переробки музичного матеріалу 

в процесі інструментування та аранжування й опанування нотного редактора 

«Sibelius», його компонентів та різноманітних операцій написання і переробки 

електронних партитур. 

Мета: формування фахівця−музиканта, що володіє комплексом 

теоретичних знань та практичних навичок інструментування, аранжування і 

основ композиції, а також, здатного самостійно створювати та адаптувати 

різноплановий музичний репертуар для виконавського колективу за допомогою 

сучасних комп’ютерних технологій, зокрема програми (нотного редактору) 

«Sibelius». 

Завдання курсу:  

− засвоєння основних понять курсу; 

− усвідомлення основних принципів інструментування, аранжування та 

композиції; 

− оволодіння технологією та інструментарієм переробки музичного 

матеріалу в процесі інструментування та аранжування;  
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− засвоєння студентами алгоритму аналізу та принципів утворення ескізу 

музичного твору; 

− вивчення основних правил оформлення партитури; 

− опанування нотного редактора «Sibelius», його компонентів та 

різноманітних операцій написання і переробки електронних партитур; 

− вивчення обсягу музичного інструментарію програми «Sibelius» та 

способів добору або заміни інструментів. 

− формування навичок роботи над фактурою музичних творів за 

допомогою нотного редактора «Sibelius»; 

− розвиток навичок слухового аналізу звучання партитури. 

Предметом теоретичні та практичні засади творчого процесу 

інструментування музики із використанням сучасних комп’ютерних технологій 

запису музики на прикладі нотного редактора «Sibelius»; прийоми і принципи 

перекладення, інструментування, аранжування, композиції. 

 

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. 
Мета, предмет та завдання курсу. 

Визначення основних понять: сучасні 
музичні технології, інструментування, 

аранжування. 
Мета вивчення курсу «Сучасні музичні 
технології (інструментування та 
аранжування музики)». Відмінності у 
порівнянні з навчальною дисципліною 
«Інструментування та аранжування». 
Предмет вивчення: сучасні музичні 
технології у їх практичному 
використанні. Завдання курсу: набуття 
практичних навичок у засвоєнні 
основних принципів роботи з 
сучасними музичними технологіями. 
Робота над інструментуваннями та 
аранжуваннями для різних складів 
інструментальних колективів за 
допомогою сучасних музичних 
технологій. 

4 практичне Опитування, перевірка 

роботи , визначення 

понятійного апарату 

100 

6 самостійна Самостійна робота з 

навчально-методичною 

літературою: 

конспектування, 

тезування, вирішення 

завдань 

100 



Основні поняття: «Інструментування», 
«Аранжування», комп`ютерна програма 
та її інтерфейс, програмне 
забезпечення, нотний редактор, 
віртуальна студія, цифровий аудіо-
редактор. 

Тема 1.2. 
Формування основних навичок у роботі 

з програмним забезпеченням 
«Ableton», «Live Adobe», «Mad Tracker» 
над інструментуванням фортепіанних 
творів для різних складів оркестрів. 
Спільні та відмінні властивості 
фортепіано і оркестру. Клавір. 
Аналіз програмного забезпечення для 
інструментування фортепіанних творів. 
Ознайомлення з інтерфейсом програм: 
«Ableton», «Live Adobe», «Mad 
Tracker». Робота з клавіром у програмі 
«Mad Tracker» - створення 
інструментування для однорідного 
складу оркестру (струнного або 
духового). 
Робота у програмах «Ableton» та «Live 
Adobe» - створення інструментування 
для мішаного складу оркестру 
(камерний або духовий мішаний). 

4 практичне Ознайомлення з 

інтерфейсом програм: 

«Ableton», «Live 

Adobe», «Mad Tracker» 

Набір та редагування 

елементів нотного 

тексту 

100 

6 самостійна Самостійна робота з 

клавіром у програмі 

«Mad Tracker» 

100 

Тема 1.3 

Формування основних навичок у роботі 

з програмним забезпеченням 

«Audition», «REAPER» над 

інструментуванням оркестрового 

супроводу до вокальних (хорових) 

творів. 

Супровід та його різновиди. Способи 

виділення солюючої партії. 

Ознайомлення з інтерфейсом програм 

«Audition» та «REAPER». 

Робота у програмі «Audition» - 

створення фрагменту твору для соліста 

– вокаліста у супроводі естрадного 

оркестру. 

Робота у програмі «REAPER» - 

створення фрагменту твору для 

вокального ансамблю або групи хору у 

супроводі оркестру народних 

інструментів. 

2 практичне Ознайомлення з 

інтерфейсом програм 

«Audition» та 

«REAPER». 

Редагування текстових 

написів. 

Робота у програмі 

«Audition» - створення 

фрагменту твору для 

соліста – вокаліста у 

супроводі естрадного 

оркестру 

100 

4 самостійна Самостійна робота у 

програмі «REAPER» - 

створення фрагменту 

твору для вокального 

ансамблю або групи 

хору у супроводі 

оркестру народних 

інструментів. 

100 

Тема.1.4. 

Формування основних навичок у роботі 

з нотними редакторами 

«Guitar Pro», «Magic Score Maestro» над 

інструментуванням для однорідного 

інструментального колективу. 

2 практичне Ознайомлення з 

інтерфейсом нотних 

редакторів «Guitar Pro» 

та «Magic Score 

Maestro». 

Робота у нотному 

100 



Табулатура. Сучасні системи та правила 

нотації. Партитура. Оркестрова 

(ансамблева) партія. 

Нотний редактор: визначення та 

відмінності від програмного 

забезпечення. Ознайомлення з 

інтерфейсом нотних редакторів «Guitar 

Pro» та «Magic Score Maestro». 

Робота у нотному редакторі «Guitar 

Pro» - створення інструментування для 

ансамблю малих форм однорідного 

складу (гітар, домр, скрипок, флейт). 

Робота у нотному редакторі «Magic 

Score Maestro» - створення 

інструментування для мішаного 

ансамблю малих форм (від квартету до 

октету). 

редакторі «Guitar Pro» - 

створення 

інструментування для 

ансамблю малих форм 

однорідного складу 

(гітар, домр, скрипок, 

флейт). 

Транспозиція. 

4 самостійна Самостійна робота у 

нотному редакторі 

«Magic Score Maestro» - 

створення 

інструментування для 

мішаного ансамблю 

малих форм (від 

квартету до октету). 

100 

Тема.1.5. 

Формування основних навичок у роботі 

з нотними редакторами «Avid Sibelius», 

«Finale» над інструментуванням для 

різних складів оркестрів (ансамблів). 

Оформлення партитури та партитурні 

позначення. Порядок розміщення 

музичних інструментів у партитурі. 

Аколади. Партитурна система. 

Розміщення і з’єднання груп та 

інструментів. 

Ознайомлення з інтерфейсом нотних 

редакторів «Avid Sibelius» та «Finale». 

Робота у нотному редакторі «Avid 

Sibelius» - створення партитури для 

естрадного або естрадно-симфонічного 

оркестру, з виведенням партій. 

Робота у нотному редакторі «Finale» - 

створення партитури для симфонічного 

оркестру, з виведенням партій. 

2 практичне Ознайомлення з 

інтерфейсом нотних 

редакторів «Avid 

Sibelius» та «Finale». 

Виведення нотного 

тексту у файли 

зображення. Робота у 

нотному редакторі 

«Avid Sibelius» - 

створення партитури 

для естрадного або 

естрадно-симфонічного 

оркестру, з виведенням 

партій. 

 

100 

4 самостійна Самостійна робота у 

нотному редакторі 

«Finale» - створення 

партитури для 

симфонічного 

оркестру, з виведенням 

партій. 

100 

Тема 1.6. 
Формування основних навичок у роботі 
з відео редакторами «Adobe Premiere 

Pro,  Pinnacle Studio Ultimate. 

Оформлення партитури та партитурні 

позначення. Порядок розміщення 

музичних інструментів у партитурі. 

Аколади. Партитурна система. 

Розміщення і з’єднання груп та 

інструментів. 

Робота у редакторі «Adobe Premiere 

Pro». Робота у редакторі «Pinnacle 

Studio Ultimate». 

4 практичне Робота у редакторі 

«Adobe Premiere Pro». 

Робота у редакторі 

«Pinnacle Studio 

Ultimate». 

. 

100 

8 самостійна Самостійна робота у 

редакторах «Adobe 

Premiere Pro,  Pinnacle 

Studio Ultimate» 

100 



 

Тема 1.7. 
Формування основних навичок у роботі 

з відео редакторами Sony Vegas Pro, 
Movavi Video Edіtor 

Оформлення партитури та партитурні 

позначення. Порядок розміщення 

музичних інструментів у партитурі. 

Аколади. Партитурна система. 

Розміщення і з’єднання груп та 

інструментів. 

Робота у редакторі «Sony Vegas Pro». 

Робота у редакторі «Movavi Video 

Edіtor». 
 

4 практичне Робота у редакторі 

«Sony Vegas Pro». 

Робота у редакторі 

«Movavi Video Edіtor». 

100 

8 самостійна Самостійна робота з 

аранжування у 

зазначених редакторах. 

100 

Тема 2.1. 
Формування основних навичок у роботі 

з віртуальними студіями: 
«Cubase», «MAGIX Music Maker» над 
аранжуванням для інструментальних 

ансамблів різних складів. 
Мелодія. Моти́в: гармонічний, 
мелодичний, ритмічний. Мелос. 
Фігурація. Контрапункт. 
Ознайомлення з інтерфейсом 
віртуальних студій «Cubase» та 
«MAGIX Music Maker». 
Робота у віртуальній студії «Cubase» - 
створення аранжування для ансамблю 
українських народних інструментів. 
Робота у віртуальній студії «MAGIX 
Music Maker» - створення аранжування 
для ансамблю естрадного ансамблю. 

2 практичне Інструментування для 
соліста Ознайомлення з 
інтерфейсом 
віртуальних студій 
«Cubase» та 
«MAGIX Music Maker». 
Робота у віртуальній 
студії «Cubase» - 
створення аранжування 
для ансамблю 
українських народних 
інструментів. 

 

100 

4 самостійна Самостійна робота у 

віртуальній студії 

«MAGIX Music Maker» 

- створення 

аранжування для 

ансамблю естрадного 

ансамблю. 

100 

Тема 2.2. 
Формування основних навичок у роботі 

з віртуальними студіями:«SunVox», 
«Nano Studio» над аранжуванням для 
голосу у супроводі інструментального 

колективу. 
Аналіз та трактування структури 
вокальної мелодії засобами 
аранжування. Тесітура. Співочі 
діапазони. Особливості співочого 
дихання. 
Ознайомлення з інтерфейсом 
віртуальних студій «SunVox», «Nano 
Studio». Робота у віртуальній студії 
«SunVox» - створення аранжування для 
жіночого голосу у супроводі ансамблю. 
Робота у віртуальній студії «Nano 
Studio» - створення аранжування для 

2 практичне Ознайомлення з 
інтерфейсом 
віртуальних студій 
«SunVox», «Nano 
Studio». Робота у 
віртуальній студії 
«SunVox» - створення 
аранжування для 
жіночого голосу у 
супроводі ансамблю. 

 

100 

8 самостійна Робота у віртуальній 
студії «SunVox» - 
створення аранжування 
для жіночого голосу у 
супроводі ансамблю. 

Робота у віртуальній 

студії «Nano Studio» - 

100 



чоловічого голосу у супроводі 
оркестру. 

створення аранжування 

для чоловічого голосу у 

супроводі оркестру. 

Тема 2.3. 

Формування основних навичок у роботі 

з віртуальними студіями: 

«Mixcraft», «FL Studio» над 

аранжуванням для інструментальних 

колективів різних складів. 

Музичний стиль. Музичний жанр. Їх 

значення у створенні аранжувань. 

Створення динамічних відтінків 

засобами аранжування. 

Ознайомлення з інтерфейсом 

віртуальних студій «Mixcraft», «FL 

Studio». Робота у віртуальній студії 

«Mixcraft» - створення аранжування для 

ансамблю струнно-смичкових 

інструментів. 

Робота у віртуальній студії «FL Studio» 

- створення аранжування для ансамблю 

струнно-щипкових інструментів. 

2 практичне Ознайомлення з 

інтерфейсом 

віртуальних студій 

«Mixcraft», «FL Studio». 

Робота у віртуальній 

студії «Mixcraft» - 

створення аранжування 

для ансамблю струнно-

смичкових 

інструментів. 

 

100 

4 самостійна Самостійна робота у 

віртуальній студії «FL 

Studio» - створення 

аранжування для 

ансамблю струнно-

щипкових 

інструментів. 

100 

Тема 2.4. 
Формування основних навичок у роботі 

з цифровими аудіо-редакторами 
«Sound Forge Pro», «Virtual DJ», 

«Traktor PRO» над аранжуванням для 
солістів-інструменталістів. 

Основні штрихи та засоби їх поєднання 
у аранжуванні. Регістри. Акустичні 
можливості інструментів, пов`язані з їх 
конструктивними особливостями. 
Ознайомлення з інтерфейсом цифрових 
аудіо-редакторів: «Sound Forge Pro», 
«Virtual DJ», «Traktor PRO». 
Робота у цифровому аудіо-редакторі 
«Sound Forge Pro» - створення 
аранжування для струнно - смичкового 
інструменту низького регістру. 
Робота у цифровому аудіо-редакторі 
«Virtual DJ» - створення аранжування 
для духового мідного інструменту 
високого регістру. 
Робота у цифровому аудіо-редакторі 
«Traktor PRO» - створення аранжування 
для поліфонічного музичного 
інструменту. 

2 практичне Ознайомлення з 
інтерфейсом цифрових 
аудіо-редакторів: 
«Sound Forge Pro», 
«Virtual DJ», «Traktor 
PRO». Робота у 
цифровому аудіо-
редакторі «Sound Forge 
Pro» - створення 
аранжування для 
струнно - смичкового 
інструменту низького 
регістру. 
Робота у цифровому 
аудіо-редакторі «Virtual 
DJ» - створення 
аранжування для 
духового мідного 
інструменту високого 
регістру. 

100 

4 самостійна Самостійна робота у 

цифровому аудіо-

редакторі «Traktor 

PRO» - створення 

аранжування для 

поліфонічного 

музичного інструменту. 

100 

 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, FL Studio, Finale 2014.5 для роботи з освітнім контентом 

дисципліни та виконання передбачених видів освітньої діяльності. 
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Політика вивчення навчальної дисципліни 

 

Навчальна дисципліна «Сучасні музичні технології (інструментування, 

аранжування, основи композиції)» 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. 

 

http://mdu.edu.ua/wp-content/uploads/Ped-visnyk-64-2019-19.pdf
http://mdu.edu.ua/wp-content/uploads/Ped-visnyk-64-2019-19.pdf
http://eprints.zu.edu.ua/8956/1/14.pdf
http://enpuir.npu.edu.ua/bitstream/123456789/11282/1/Pavlenko.pdf
http://journals.hnpu.edu.ua/index.php/methodics/article/view/2869


 

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 практичних 

занять (використовувати сучасні 

комп’ютерні програми (нотні редактори, 

віртуальні студії, мікшери) для роботи з 

партитурами, знати типи та види 

музичних фактур, виконувати 

інструментовку (аранжування) музичного 

твору, створювати нескладні музичні 

теми, твори) 

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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