
 

 

Силабус навчальної дисципліни 

Назва дисципліни: Інструментування та аранжування 

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=824  

Рік навчання: ІV Семестр VІІ 

Викладач: Шеремет В.В. (практичні, підсумковий контроль) 

 

Опис навчальної дисципліни 

Навчальна дисципліна «Інструментування та аранжування» 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 підготовку та 

опанування навичок самостійного творчо-аналітичного мислення, уміння 

розкривати художньо-технологічними засобами ідейно-образний зміст твору, а 

також увага спрямовується на цілісне сприйняття твору, з усіма видозмінами 

його характеру, настрою, викладу та розвитку тематичного матеріалу.  

Мета: полягає у формуванні знань, практичних умінь і навичок 

інструментування/перекладення, аранжування музичних творів для різних 

складів ансамблів. 

Завдання курсу:  

− вивчення теоретичних основ інструментування та аранжування музики; 

− опанування навичок використання технічних та художніх можливостей 

інструментів  ансамблю, оркестру в процесі інструментовки; 

− вивчення через інструментування способів розвитку динаміки твору 

(підсилення та ослаблення сили звуку), виділення окремих елементів 

музичної форми (мотивів, фраз, періодів) та фактури (мелодії, підголосків, 

фігурацій, тощо); 

− оволодіння специфікою інструментування супроводу для вокальних 

творів; 
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− опанування основними прийомами інструментування, складання плану-

ескізу інструментування; 

− освоєння способів інструментального викладення мелодії, контрапункту, 

гармонійної фігурації, педалі, басу, розподілу тембрів, регістрів, взаємодії 

оркестрових груп та окремих інструментів, запису акордової фактури. 

Предметом є теоретичні та практичні засади творчого процесу 

інструментування музики для різних інструментальних складів; прийоми і 

принципи перекладення, інструментування, аранжування. 

 

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. Функції оркестрової 
фактури. Аналіз фактури на прикладі 
ансамблевих та оркестрових творів. 

Поняття фактури та фактурних 
функцій. Мелодія, бас, акомпанемент, 
педаль, контрапункт, фігурація. Види 
фігурацій: мелодична, гармонічна. 
Визначення виду фактури. Визначення 
способу викладення фактурних 
функцій: мелодії,  баса. Аналіз 
оркестрової фігурації. Розгляд  
оркестрової педалі  та аналіз її 
функціонального значення.  
Визначення функції контрапункту. 
Розгляд  фактурних функцій на 
прикладі партитур ансамблевих або 
невеликих оркестрових складів 

6 практичне Виконання музично-

теоретичного аналізу 

твору; 

вміння змінювати 

гармонію, варіювати 

мелодію, створювати 

контрапункт;  

вміння узгоджувати 

штрихи інструментів 

оркестру, тембрально їх 

розподіляти і 

поєднувати;   

100 

12 самостійна Самостійна робота з 

навчально-методичною 

літературою: 

конспектування, 

тезування, анотування 

вирішення завдань 

100 

Тема 1.2. Вивчення прийомів переробки 
фортепіанної фактури в оркестрову. 

Поняття фортепіанної та оркестрової 
фактур. Аналіз мелодії в фортепіанній 
фактурі. Виділення гармонічної педалі 
із фортепіанної фактури. Засоби 
переробки гармонічної фігурації. 
Виявлення і інструментовка 
контрапункту. Переробка гармонічного 

6 практичне Виконання музично-

теоретичного аналізу 

твору; 

вміння змінювати 

гармонію, варіювати 

мелодію, створювати 

контрапункт;  

вміння узгоджувати 

штрихи інструментів 

100 



супроводу. Визначення характер запису 
тої або іншої фактурної функції в 
фортепіанній фактурі та необхідних 
перетворень фактури. Аналіз фактури, 
форми твору для вибору прийомів 
переробки фактури. 

оркестру, тембрально їх 

розподіляти і 

поєднувати;   

12 самостійна Самостійна робота з 

навчально-методичною 

літературою: 

конспектування, 

тезування, анотування 

вирішення завдань 

100 

Тема 1.3 Способи та прийоми 

інструментування для ансамблів 

мішаних складів. Взаємодія груп 

інструментів. 

Визначення типу ансамблю для якого 

здійснюється інструментування. 

Вивчення технічних та акустичних 

можливостей інструментів ансамблю. 

Застосування скрипки, сопілки, цимбал, 

бандури, баяна, контрабаса та ударних 

в ансамблі. Інструментування творів 

для ансамблів різних складів, у тому 

числі ансамблю типу «троїстих музик» 

із врахуванням  тембральних та 

акустично-технічних можливостей 

інструментів та їх фактурних функцій. 

6 практичне Виконання музично-

теоретичного аналізу 

твору; 

вміння змінювати 

гармонію, варіювати 

мелодію, створювати 

контрапункт;  

вміння узгоджувати 

штрихи інструментів 

оркестру, тембрально їх 

розподіляти і 

поєднувати;   

100 

12 самостійна Самостійна робота з 

навчально-методичною 

літературою: 

конспектування, 

тезування, анотування 

вирішення завдань 

100 

Тема 1.4 Інструментування для 

оркестрів. Запис оркестрового ескізу. 

Запис оркестрового ескізу на основі 

повного та всебічного аналізу 

інструментального твору. Вивчення 

засобів викладення музичного 

матеріалу: мелодії, мелодичної і 

гармонічної  фігурації, педалі, басу в 

оркестрових складах. Темброве і 

динамічне зіставлення окремих 

інструментів та  груп оркестру, епізодів 

соло і туті. Оркестрові контрасти: 

темброві, динамічні, теситурні, 

регістрові. Фактурні змінення 

тематичного матеріалу. Основні 

прийоми оркестрового розвитку: 

контрастність, зіставлення, 

варіаційність. Запис оркестрового 

ескізу. Взаємодія груп та окремих 

інструментів. 

6 практичне Виконання музично-

теоретичного аналізу 

твору; 

вміння змінювати 

гармонію, варіювати 

мелодію, створювати 

контрапункт;  

вміння узгоджувати 

штрихи інструментів 

оркестру, тембрально їх 

розподіляти і 

поєднувати;   

100 

12 самостійна Самостійна робота з 

навчально-методичною 

літературою: 

конспектування, 

тезування, анотування 

вирішення завдань 

100 

Тема 1.5 Принципи перекладення 
оригінальних оркестрових партитур 

для оркестрів інших складів. 
Підготовчий етап роботи над 
переінструментовкою. З’ясування 

6 практичне Виконання музично-

теоретичного аналізу 

твору; 

вміння змінювати 

гармонію, варіювати 

100 



можливостей та доцільності 
переінструментовки. Зв'язок та 
взаємозалежність  фактури, тембру, 
динаміки. Зберігання основних рис 
фактури оригіналу, тембрових та 
динамічних співвідношень. Сполучення 
та поєднання груп. Значення штрихів у 
різних оркестрових групах. 
Переінструментовка при точному 
збереженні фактури оригіналу. 

мелодію, створювати 

контрапункт;  

вміння узгоджувати 

штрихи інструментів 

оркестру, тембрально їх 

розподіляти і 

поєднувати;   

12 самостійна Самостійна робота з 

навчально-методичною 

літературою: 

конспектування, 

тезування, анотування 

вирішення завдань 

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 

 

Дисципліна  «Інструментування та аранжування» – одна із складових 

професійної підготовки майбутніх спеціалістів в галузі музичного мистецтва.  

Для ефективного засвоєння курсу необхідна відповідна організація 

навчального процесу, визначення оптимальних співвідношень між завданнями 

дидактичного і творчого характеру, послідовності та регламентації їх 

виконання.  

Враховується також рівень знань з дисциплін музично-теоретичного 

циклу, творчий досвід кожного студента, природна обдарованість, аналітичні 

здібності та навички,. 

Як і будь-яка творчість, інструментування є процесом узгодження різних 

елементів музичної фактури та прийомів викладення музики, які 

підпорядковані певній художній задачі. Інструментування є тією областю 

творчості, де музика входить у безпосередній дотик із апаратом засобів її 

втілення. 

 

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 (інструментування фрагментів 

музичних творів; самостійно складання 

план-ескізу інструментовки з 

урахуванням художньо-образного змісту 

музичного твору; змінювати гармонію, 

варіювати мелодію, створювати 

контрапункт) 

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 

http://molodyvcheny.in.ua/files/journal/2018/6/19.pdf


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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