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Опис навчальної дисципліни 

Навчальна дисципліна «Методика формування сучасного інструментально-

оркестрового концертного репертуару» 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 передбачає 

вивчення репертуару оркестру народних інструментів в обсязі, необхідному для 

подальшої практичної діяльності майбутнього фахівця. 

Мета: знайомство студентів з основними жанровими і стилістичними 

особливостями репертуару оркестру, освоєння репертуарних збірок. 

Завдання курсу:  

- застосовування отриманих знань в майбутній роботі в якості диригента; 

- вивчення теоретичного матеріалу за програмою курсу з ілюстрацією 

музичних прикладів; 

- аналіз музичних творів із роз’ясненням принципів побудови й розвитку 

музичного твору, стильових та жанрових ознак, особливостей музичної мови 

твору, його художньої значимості, культурно-історичної та мистецької 

цінності; 

- прослуховування і здійснення аналізу музичних творів з метою збагачення 

особистого музично-теоретичного досвіду; 

- огляд тем, передбачених для самостійного опрацювання студентами, із 

зазначенням рекомендованої літератури і творів для аналізу. 

Предметом дисципліни є методи добору та формування репертуару творчого 

колективу; власне музичний репертуар для ансамблів та оркестрів. 
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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. Поняття сучасного репер-
туару народно-оркестрових ко-

лективів, його основні види. Особ-
ливості розвитку репертуару народно-
оркестрових колективів на сучасному 

етапі. 
Поняття репертуару, типи репертуару: 
ознайомчий, навчально-репетиційний, 
концертний. Особливості кожного виду 
і їх залежність від цілей виконання, 
виконавської майстерності. 
Особливості розвитку репертуару 
народно-оркестрових колективів на 
сучасному етапі.  
Основні складові оркестрової 
літератури XX століття: обробки 
народних мелодій; твори української й 
світової класики; твори сучасних 
композиторів. Оркестрова література 
об’єднала в собі всі музичні стилі: від 
бароко, віденського класицизму, 
романтизму (у вигляді перекладеної 
літератури) до сучасних оригінальних 
авангардних театралізованих 
композицій. 
Сучасний репертуар збагатився 
новаторськими в жанрово-стильовому 
та виконавському плані творами 
вітчизняних композиторів. Науковці з 
питань формування репертуарної 
політики в народно-оркестровому 
виконавстві: В.Власов, В.Гуцал, 
М.Давидов, В.Дейнега,, О.Ільченко, 
М.Іхманицький, В.Комаренко, 
Ю.Лошкова. О.Трофимчук. 
Навчальні посібники С. Карася та Я. 
Олексіва «Робота з оркестром 
українських народних нстурментів» 
(Львів, 2008), В. Дейнеги «Методика 
перекладання симфонічних творів для 
оркестру народних інструментів» (К., 
2008), Є. Іванова та Г. Радченка 

4 лекція Лекція, презентація, 

опитування студентів 

100 

1 практичне Опитування, 

тестування, перевірка 

роботи , ситуаційні 

завдання 

100 

10 самостійна Самостійна робота: з 

навчально-методичною 

літературою: 

конспектування, 

тезування, анотування, 

рецензування, 

складання реферату); 

вирішення завдань 

100 



«Інструментовка для народно-
інструментальних ансамблів (деякі 
питання теорії та методики)» (Суми, 
2009), І. Снєдкова «Ансамбль у 
навчальному процесі та концертні 
практиці» (Тернопіль, 2010) та ін. у 
яких компонуються методичні та 
композиторські сентенції ансамблево-
оркестрового мистецтва. 

Тема 2. Художні цінності музичного 
репертуару – основа виховання 

художнього смаку. 
Основні фактори, що сприяють 
формуванню художнього смаку 
учасників студентського музичного 
колективу. Один з важливих, 
основоположних чинників, який сприяє 
формуванню художнього смаку – 
репертуар, що вбирає в себе широке 
коло музично-стилістичних напрямків 
різних епох, жанрів, музичних форм. 
Виховання художнього смаку 
музиканта – процес багатогранний і 
трудомісткий. Однією з складових 
цього процесу є виховання сприйняття і 
відтворення твору через усвідомлення 
характеру музики. Репертуар – основа 
художньої діяльності колективу. Він 
виконує ідейно-художню та навчальну 
функції, нерозривно пов'язаних між 
собою. На його базі формуються 
музично-теоретичні знання, 
вдосконалюються виконавські навички, 
виробляється спрямованість художньо-
виконавської діяльності музичного 
колективу. Це направлення діяльності, 
сутність якої у всебічному розкритті 
ідейних, моральних, естетичних, 
художніх сторін того чи іншого твору. 
Вдумливо підібраний репертуар є 
запорукою педагогічного успіху у 
вихованні художнього смаку 
музикантів-виконавців. 

2 лекція Лекція, презентація, 

опитування студентів 

100 

1 практичне Опитування, 

тестування, перевірка 

роботи , ситуаційні 

завдання 

100 

10 самостійна Самостійна робота: з 

навчально-методичною 

літературою: 

конспектування, 

тезування, анотування, 

рецензування, 

складання реферату); 

вирішення завдань 

100 

Тема 3. Основні принципи добору 
репертуару. 

Основні принципи добору репертуару: 
урахування технічних і художньо-
виконавських можливостей 
оркестрантів; тори різних жанрів; 
відповідність оркестрових партитур 
інструментальному складу оркестру; 
твори за інтересів студентської 
аудиторії; досвід провідних 
професійних колективів; постійне 
оновлення репертуару. 
Ознайомчий, навчально-репетиційний, 
концертний репертуар, його залежність 

2 лекція Лекція, презентація, 

опитування студентів 

100 

1 практичне Опитування, 

тестування, перевірка 

роботи , ситуаційні 

завдання 

100 

10 самостійна Самостійна робота: з 

навчально-методичною 

літературою: 

конспектування, 

тезування, анотування, 

рецензування, 

складання реферату); 

100 



від складу і музичної підготовленості 
оркестрантів. Короткий огляд 
навчально-репетиційного і художнього 
репертуару для народного-оркестрового 
колективу: 
• література і репертуар для 

традиційних складів, 
• література і репертуар для змішаних 

складів оркестрів. 
Забезпечення доступності репертуару, 
його художньої значущості і яскравої 
образності. 
Творча установка при виборі 
репертуару. Визначення цілей і завдань 
репертуарної політики. 
Огляд репертуарних збірок для 
оркестру і для ансамблів різних складів, 
особливості музичних напрямків 
репертуару для народно-
інструментальних колективів. 

вирішення завдань 

Тема 4. Критерії добору репертуару. 
Репертуар важливий засіб художньо-
виховного процесу учасників оркестру 
народних інструментів. При добору 
репертуару керівник оркестру повинен 
враховувати цілий комплекс умов та 
факторів: репертуар повинен 
відповідати виконавському рівню 
оркестру, бути цікавим для учасників, 
достатньо різноманітний, представляти 
художньо-естетичну цінність, бути 
педагогічно доцільним. 
Критерії добору репертуару: 
• Ідейно-художня значимість 

(художньо-образний зміст, 
емоційний настрій); 

• Педагогічна доцільність 
(відповідність меті і завданням, 
плану навчальної дисципліни та 
перспективами розвитку 
виконавського колективу); 

• Різноманітність стилів, жанрів і 
форм досліджуваної музики; 

• Відповідність вивчаємого музичного 
твору індивідуально-психологічним 
здібностям і віковим особливостям 
студентів; 

• Актуальність теми, принцип новизни 
(репертуар повинен мати елемент 
новизни, сучасності); 

• Принцип послідовності (від простого 
- до складного, від приватного до 
загального.У відповідності зі 
специфікою музичного навчання 
принцип послідовності розуміється 
наступним чином: від знання 
окремих засобів музичної виразності 

2 лекція Лекція, презентація, 

опитування студентів 

100 

1 практичне Опитування, 

тестування, перевірка 

роботи , ситуаційні 

завдання 

100 

10 самостійна Самостійна робота: з 

навчально-методичною 

літературою: 

конспектування, 

тезування, анотування, 

рецензування, 

складання реферату); 

вирішення завдань 

100 



- до формування узагальнених 
понять і музично-слухових уявлень, 
від характеристики одиничного 
художнього образу - до проведення 
аналогій з іншими творами, 
знаходженню асоціативних зв'язків з 
іншими видами мистецтва, від 
освоєння більш простих 
виконавських прийомів і навичок гри 
на інструменті - до більш складним 
(комплексного характеру). 

• Принцип системності спрямований 
на «Інтердисциплінарну інтеграцію» 
(Е. С. Полякова) всіх навчальних 
предметів, що вивчаються 
студентами музичної спеціалізації, 
забезпечує цілісність і спадкоємність 
одержуваних ними знань, що 
формуються музично-слухових 
уявлень. Проведення аналогій з 
іншими видами мистецтва, 
знаходження асоціативних зв'язків з 
різними образами або явищами 
художньої дійсності сприятиме 
формуванню у студентів знань 
високого рівня узагальнення, 
розвитку музично-образного та 
асоціативного типів мислення. 

Тема 5. Характеристика репертуару 
народно-оркестрових колективів. 

Два типи оркестрів народних 
інструментів: струнно-смичковий, 
струнно-щипковий.  
Характерними стильовими ознаками 
творів, що виконують народні оркестри 

на сучасному етапі, є  
- органічний синтез народної традиції 
(використання фольклорних зразків, 
специфічних колористичних тембрів, 
відродження особливостей народного 
виконання)  
- та професійної традиції (оркестрові 
обробки народного мелосу з 
використанням сучасних симфонічних 
методів мислення, застосування нових 
принципів тематичного розвитку).  
Це пов’язано зі збагаченням 
інтонаційного строю музики для 
оркестру народних інструментів – 
мелодики, гармонії, ладу, поліфонії, 
оркестровки, метроритму і т. п. 

4 лекція Лекція, презентація, 

опитування студентів 

100 

1 практичне Опитування, 

тестування, перевірка 

роботи , ситуаційні 

завдання 

100 

10 самостійна Самостійна робота: з 

навчально-методичною 

літературою: 

конспектування, 

тезування, анотування, 

рецензування, 

складання реферату); 

вирішення завдань 

100 

Тема 6. Основні репертуарні напрями 
сучасного народно-оркестрового 

виконавства. 
Основними репертуарними напрямами 
народно-оркестрового виконавства на 

4 лекція Лекція, презентація, 

опитування студентів 

100 

1 практичне Опитування, 

тестування, перевірка 

роботи , ситуаційні 

100 



сучасному етапі є: 
1. Обробки народного мелосу: 
- Композиції на укр. народні теми 
регіонально-локальні традиції (Поділля, 
Слобожанщини. Гуцульщини, 
Буковини); 
- Традиції народно-
інструментального виконавства. 
- Нефольклорні тенденції (метод 
цитування народних тем з поєднанням 
сучасних прийомів: поліфонізація 
фактури, використання специфічних 
прийомів гри, урізноманітнення 
штрихової техніки). 
- Синтез фольклорного мелосу із 
музичною стилістикою джазу, естради 
тощо. 
Тембровий контраст за рахунок 
«мерехтливих» звучностей (група кобз, 
бандур, Цимбал). 
2. Твори українських. композиторів і 
світової класики(Д. Бортнянського, 
Й.Брамса, А. Веделя, М. Вербицького, 
М. Глинки, С. Гулака-Артемовського, 
А. Дворжака, С. Завадського, М. 
Калачевського, М. Леонтовича, М. 
Лисенка) 
Переклади: 
- намагання зберегти головний 
задум композитора; 
- переосмислення структурно-
тематичного матеріалу; 
- поява нових прийомів гри, 
тенденція дотримання концепції 
оригіналу; 
- систематизація технічних і 
художньо-виразових засобів народних 
інструментів. 
 
3. Твори сучасних композиторів 
(Ю.Алжнєв, В.Зубицький, І.Гайденко, 
І.Кириліна, Я.Лапинський, Є.Льонка, 
В.Парфенюк, Вл.Рунчак, В.Степурка, 
В.Тилика, Ю.Шевченко, В.Шумейко, 
Ю.Щуровський, О.Яковчук). 
Характерні риси:  
- яскрава концертність,  
- симфонічне мислення 
композитора,  
- поєднання національних 
традицій з сучасною технікою письма. 
- підвищення мистецького рівня 
виконання. 
4. Естрадно-джазова музика (Ю. 
Алжнєв, В. Зубицький, В. Власов, О 
Сокіл та ін.) 
Характерні риси: 

завдання 

5 самостійна Самостійна робота: з 

навчально-методичною 

літературою: 

конспектування, 

тезування, анотування, 

рецензування, 

складання реферату); 

вирішення завдань 

100 



- індивідуалізація 
композиторського стилю; 
- перевтілення стильових ознак 
жанру в народно-оркестрове 
виконавство; 
- використання виконавських 
прийомів гри,  
- тембрових можливостей 
музичних інструментів: сонористика 
(В.Шумейко «Похідна»), зіставлення 
звукових масивів (В.Шумейко «Посвіт 
Батуринського замку), колористичні 
ефекти (Я.Лапинський «Рапсодія в 
стилі гопак»). 

Тема 7. Провідні професійні оркестри 

народних інструментів та міжнародні 

конкурси у формуванні сучасного 

репертуару для народно-

інструментального мистецтва. 

Вагомим внеском у розвиток 

репертуару народного оркестру є 

діяльність керівників відомих 

професійних колективів, які створюють 

власні музичні твори для оркестрів. 

Так, художній керівник і головний 

диригент Національного академічного 

оркестру народних інструментів 

В.Гуцал написав низку творів, серед 

яких «Танцювальні награвання», 

«Козобас», «Сурма», «Свиріль», 

«Троїсті музики», «Веснянка», 

«Святковий марш». Ряд оригінальних 

композицій, обробок народного мелосу 

і перекладень класичної музики для 

власних народних оркестрів створили І. 

Марченко, А. Білошицький, Б. Міхеєв, 

А. Дубина, В. Марунич. Своєю 

діяльністю ці колективи пропагують 

твори сучасних композиторів, 

майстерно оркестрованих творів 

української і світьової класики (Д. 

Бортнянського, Й. Брамса, А. Веделя, 

М. Вербицького, М. Глінки, С. Гулака-

Артемовського, А. Дворжака, С. 

Завадського, М. Калачевського, М. 

Леонтовича, М. Лисенка). До 

концертних програм Національного 

академічного оркестру народних 

інструментів України входять народно-

інструментальні фольклорні 

композиції, перекладення класичних 

творів українських і зарубіжних 

композиторів, оригінальні твори 

вітчизняних композиторів, 

акомпанементи видатним українським 

4 лекція Лекція, презентація, 

опитування студентів 

100 

2 практичне Опитування, 

тестування, перевірка 

роботи , ситуаційні 

завдання 

100 

5 самостійна Самостійна робота: з 

навчально-методичною 

літературою: 

конспектування, 

тезування, анотування, 

рецензування, 

складання реферату); 

вирішення завдань  

100 



співакам. Серед них: «Перлини 

народної музики», «Сторінки 

української класики», «Мелодії 

України», «Танцювальні награвання», 

«Перлини української вокальної 

музики», «Перлини українського 

гумору», «Нові імена України», 

«Програма для дитячої філармонії», 

«Програма камерного складу 

Національного оркестру народних 

інструментів України», «Програма 

ансамблю Троїсті музúки». 

Сьогодні ми маємо наочний показ 

різноманітних творчих експериментів із 

репертуарним надбанням, який 

проявляється у конкурсно-

фестивальному русі й сприяє 

виявленню нових авторів, твори яких 

виконують професійні, навчальні та 

аматорські колективи. Конкурсний рух 

сприяє виявленню нових зразків 

композиторських компонувань для 

ансамблів та оркестрів (конкурси ім. А. 

Онуфрієнка, «Perpetuum mobile», 

«Закарпатський едельвейс», «Яскрава 

симфонія Прикарпаття»). 

Оригінальна музика (А. Онуфрієнко, 

Ю. Кіцила, О. Сурових, А. Циганков, Я. 

Олексів, В. Зубицький, В. Власов, Є. 

Дербенко, Л. Колодуб, М. Стецюн та 

ін.), перекладення, інструментування, 

аранжування здійснені керівниками та 

учасниками колективів у відповідності 

до складу та стильових уподобань. 

 90  Всього:100*0,25 25 

Вид підсумкового контролю: Залік Форма 

контролю 

Тести 50 

   Практичне завдання 25 

   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 «Методика формування сучасного інструментально-

оркестрового концертного репертуару» 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. 

Форми роботи:  

• лекційніні заняття за навчальним планом; 

• виконання завдань практичних занять; 

• виконання завдань самостійної роботи; 

• творча робота. 

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) 

Викладач враховує 

присутність на заняттях та 

додає оцінку у відповідну 

поточну оцінку за тиждень. 

 активність студента під час практичних 

занять (підбір творів сучасних 

композиторів, ведення конспекту, 

самостійне опрацювання матеріалу за 

темами, інструментально-виконавський 

аналіз музичного твору) 

за активність студента під 

час аудиторних занять 

максимальна оцінка складає 

100 балів за тиждень.  

РУБІЖНИЙ 

КОНТРОЛЬ 

Контрольна робота 1 

(Складається раз у півріччя) 

Проводиться у формі тестування. 

Студенту надається на вибір три варіанти 

по 25 тестів. Кожна правильна відповідь 

оцінюється в 4 бали. 

Максимальна оцінка 

становить 100 балів. 

Викладач виставляє її у 

загальну поточну відомість 

накопичених балів за 

відповідний тиждень. 

 Всього: у кінці навчального півріччя 

сума накопичених балів помножується на 

коефіцієнт 0,25 (100*0,25) 

25 балів 

ПІДСУМКОВИЙ 

КОНТРОЛЬ 
Залік 

Проводиться у формі тестування.  

3 варіанти по 50 питань. 

Кожна правильна відповідь оцінюється в 

0,25 балів. 

75 балів 

 Загальна оцінка: 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 (розробники) силабусу  
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