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Анотація (опис) навчальної дисципліни(у т.ч. міждисциплінарні зв’язки): 

         Робоча навчальна програма дисципліни «Аранжування вокальних творів» розроблена на 
основі освітньої програми та навчального плану вибіркової підготовки фахівців освітнього рівня 
«Бакалавр» спеціальності 025 «Музичне мистецтво», «Положення про організацію освітнього 
процесу в Національній академії керівних кадрів культури і мистецтв», затвердженого наказом 
ректора від 12 вересня 2016р. №114. Навчальна дисципліна «Аранжування вокальних творів» є 
професійно орієнтованою дисципліною для підготовки фахівців. Викладається на 3 курсі (V-VI 
семестри) в обсязі 135 годин.  Аранжування вокальних творів (фр. arranger - упорядковувати) – 
навчальний курс, що на основі лекційних і семінарських занять має надати студентам теоретичні 
знання і сформувати практичне уміння перекладення вокальних творів з одного типу на інший зі 
збереженням оригінальних авторських тематичних утворень. Аранжування вокальних творів 
розглядає можливість адаптації вокальних форм до різних складів виконавства та втілення 
авторського задуму композитора на основі практичного перекладення конкретних творів у 
відповідності до творчої індивідуальності автора. 

         Предметом є узагальнення принципів аранжування вокальних творів та з’ясування 
специфіки практичного втілення всіх напрямків стилістики і жанрових засад вокального твору у 
перекладі для інших складів виконавців. 

          Міждисциплінарні зв’язки дисципліни: сольний спів, творча майстерня вокаліста, 
сольфеджіо, елементарна музична теорія, гармонія та аналіз музичних творів, історія музичного 
мистецтва, сценічне мистецтво, психологія здійснюються на основі комплексного розуміння 
виховання професійних навичок для професійної діяльності.   
         2. Мета дисципліни – сприяти вихованню у студента розуміння технічних параметрів 
перекладення вокальних творів, маючи на увазі з’ясування технічних умовностей адаптації задуму 
композитора для інших складів виконавства, формування практичних навичок аранжування. 

         3. Завдання (навчальні цілі): згідно з вимогами Стандарту вищої освіти дисципліна 
забезпечує набуття здобувачами вищої освіти компетентностей. 
         Завданнями вивчення навчальної дисципліни є: 

- сприяти вихованню у студента розуміння технічних параметрів вокальних творів, 
маючи на увазі можливість їх пристосування до інших складів виконавців. 

- надати відомості про технічні можливості вокальних голосів (сопрано, альтів, тенорів, 
басів); 

- сприяти розумінню принципів голосоведіння, закладених у гармонії творів, що 
аранжуються; 

- виховати дбайливе ставлення до теситурних умов голосів, що впливає на їх художню 
характерність; 

- сприяти розумінню взаємозалежності художньої образності та складу виконавців 
музичного твору. 

- сформувати у студента багатогранність творчих уподобань, наполегливість у досягненні 
високого рівня професійної майстерності музиканта в опануванні основ аранжування 
вокальних творів; 

- надати відомості та сприяти засвоєнню теоретичних підходів щодо аранжування певних 
вокальних творів зі збереження музичної форми, фактури, ладових особливостей, 
гармонії, поліфонії та інших засобів виразності; 

- виховати у студента навички аналітичного мислення для самостійного аналізу 
вокальних творів у контексті визначення задуму композитора, розуміння вокальних 
стилів та жанрів. 
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 Інтегровані вимоги до набутих компетенцій з навчальної дисципліни. 
 У результаті вивчення даної навчальної дисципліни студент повинен: 

- знати технічні можливості різних виконавських складів (одноголосся, двоголосся, 
триголосся, чотириголосся); 

- володіти технічними навиками перекладення однорідних складів на мішані і навпаки; 
- самостійно обирати творчі підходи під час перекладення творів зі збереженням складу 

голосів, спрощенням фактури, або її ускладненні; 
- уміти перекладати інструментальні твори для вокальних ансамблів різних складів 

виконавців без супроводу; 
- володіти підходами у перекладенні вокальних творів із супроводом на вокальні склади 

виконавців без супроводу; 
- мати технічні навички для вільної обробки народної або популярної  пісні для різних 

складів вокальних ансамблів без супроводу; 
- самостійно визначати принципи аранжування вокальних творів у відповідності до 

засобів виразності, темпу та інших характеристик твору. 
  

         4. Попередні вимоги до опанування або вибору навчальної дисципліни: 
1. Знати: 
-- різні напрямки професійної роботи, пов’язаної з окремими складовими спеціалізації (основи музично-
теоретичних знань та вокально виконавства тощо); 
   -- методичні напрацювання щодо кожного з напрямків вокального виконавства для їх практичного 
втілення в концертній діяльності. 

1. Вміти: 
-- орієнтуватися в питаннях взаємопов’язаності різних складових 
    спеціалізації; 
-- визначати пріоритетні напрями розвитку вокального мистецтва та забезпечувати їх зв’язок з навчальним 
процесом. 
3. Володіти елементарними навичками: 
-- вокального виконавства (сольного та ансамблевого). 

5. Результати навчання за дисципліною: 
Результат навчання 

(1. знати; 2. вміти; 3. 
комунікація; 4. автономність та 

відповідальність) 

Форми (та/або методи і 
технології) викладання 

і навчання 

Методи 
оцінювання та 

пороговий 
критерій 

оцінювання (за 
необхідності) 

Відсоток 
(%)  у 

підсумковій 
оцінці з 

дисципліни 

Код Результат навчання    
ЗК 3 . ЗК 3. Здатність до 

абстрактного мислення, 
аналізу та синтезу.  
 

Форми: аудиторні 
(лекційні), семінарські, 
самостійна робота. 
Методи:  постійної роботи 
над засвоєнням методології 
аранжування вокальних 
творів.  

індивідуальне 
оцінювання 
роботи 
кожного 
студента. 

4 % 

ЗК 4. ЗК 4. Вміння виявляти, 
ставити та вирішувати 
проблеми. 

Форми: аудиторні 
(лекційні), семінарські, 
самостійна робота. 
Методи: організації 
процесу вивчення засад 
аранжування та спільного 
обговорення аранжованих 
творів у сприятливій 
психологічній обстановці в 

перевірки рівня 
підготовленості 
студентів у групі.  
 

5 % 
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групі 
ЗК 7. Здатність бути 

критичним і 
самокритичним.   

Форми: аудиторні 
(лекційні), семінарські, 
самостійна робота. 
Методи: формулювання 
методичних вимог курсу 
та відпрацювання 
орієнтування в питаннях 
різних складових 
аранжування вокальних 
творів. 

усне опитування, 
тести, 
диференційований
залік. 
 

4 % 

ЗК 8. Здатність застосовувати 
знання у практичних 
ситуаціях. 

Форми: аудиторні 
(лекційні), семінарські 
самостійна робота. 
Методи: формування 
активної творчої позиції у 
вирішенні практичних 
завдань аранжування 
вокальних творів. 

усне та письмове 
опитування, тести, 
диференційований 
залік. 
 

5 % 

ЗК 13. Здатність виявляти 
ініціативу та 
підприємливість. 

Форми: аудиторні 
(лекційні), семінарські, 
самостійна робота. 
Методи: на основі 
аранжованих творів, 
обговорення проблем 
естетичних категорій,  
соціальної та художньої 
цінності .  

усне та письмове 
опитування, тести, 
диференційований 
залік.   
 

5 % 

ЗК 15. Здатність генерувати 
нові ідеї (креативність). 

Форми: аудиторні 
(практичні), самостійна 
робота. 
Методи:  
обговорення сучасних 
концептуальних напрямів 
творчості, використання 
нових технічних засобів 
виразності, в контексті 
проблем аранжування та 
популяризації у 
суспільстві.  

 
диференційований 
залік.  

5 % 

 СК 2.  Здатність створювати та 
реалізовувати власні 
художні концепції у 
виконавській діяльності 
артиста-вокаліста. 

Форми: аудиторні 
(лекційні), семінарські, 
самостійна робота. 
Методи: використання для 
аранжування вокальних 
творів національної та 
світової культури. 

усне опитування, 
диференційований 
залік.   
 

4 % 

СК 3. Здатність усвідомлювати 
художньо-естетичну 
природу музичного 
мистецтва. 

Форми: аудиторні 
(лекційні), семінарські, 
самостійна робота. 
Методи:  теоретичної 
підготовки та практичної 
роботи, в контексті 
виховання творчого 
мислення особистості..  

усне та письмове 
опитування, тести, 
диференційований 
залік. 
 

10 % 
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СК 4. Здатність усвідомлювати 
взаємозв’язки та 
взаємозалежності між 
теорією та практикою 
музичного мистецтва. 

Форми: аудиторні 
(лекційні), семінарські, 
самостійна робота. 
Методи: вивчення 
взаємозв’язку всіх 
компонентів 
композиторської творчості у 
напрямку вокальних жанрів, 
виховання толерантного 
ставлення до всіх стилів 
сучасної музики.  

усне та письмове 
опитування, тести, 
диференційований 
залік.  
 

10 % 

СК 5.  Здатність 
використовувати знання 
про основні 
закономірності й сучасні 
досягнення у теорії, 
історії та методології 
музичного мистецтва. 

Форми: аудиторні 
(лекційні), семінарські, 
самостійна робота. 
Методи: послідовності у 
визначенні можливостей 
аранжування всіх жанрів та 
стилів вокального 
мистецтва. 

усне та письмове 
опитування, тести, 
диференційований 
залік.   
 

10 % 

СК 6 Здатність 
використовувати 
професійні знання та 
навички в процесі 
творчої діяльності 
артиста-вокаліста. 

Форми:  аудиторні 
(лекційні), семінарські, 
самостійна робота. 
Методи: встановлення 
координації між 
практичними 
напрацюваннями і 
теоретичними положеннями 
у процесі навчання.  

усне та 
письмове 
опитування, 
тести, 
диференційов
аний залік. 

10 % 

СК 7.  Здатність володіти 
науково-аналітичним 
апаратом та 
використовувати 
професійні знання у 
практичній діяльності. 

Форми: аудиторні 
(лекційні), семінарські, 
самостійна робота. 
Методи: відпрацювання 
практичних навичок для 
аранжування вокальних 
творів у напрямку 
виявлення композиторської 
техніки  і 
досягнення якісних 
показників 
художнього висловлення.  

усне та 
письмове 
опитування, 
тести, 
диференційов
аний залік. 

4 % 

СК 8 Здатність здійснювати 
диригентську діяльність 
у вокальному ансамблі. 

Форми: аудиторні 
(лекційні), семінарські, 
самостійна робота. 
Методи:   
зосередження уваги на 
питаннях освоєння 
методичних установок курсу 
аранжування вокальних 
творів, спадкоємності 
розвитку 
української ідентичності в 
контексті цивілізаційних 
світових 
процесів, установлення 
культурних та світоглядних 
позицій, пов’язаних з 
життєдіяльністю соціуму, 

диференційований 
залік. 

10 % 
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визначенні ролі 
особистості в культурному 
розвитку суспільства. 

СК 9 Здатність розуміти 
основні шляхи 
інтерпретації 
художнього образу у 
вокальній музиці.  

Форми: аудиторні 
(лекційні), семінарські, 
самостійна робота. 
Методи: напрацювання 
щодо кожного з напрямків 
практичного втілення 
певних художніх ідей в 
аранжованих творах.  

усне опитування, 
тести, 
диференційований 
залік. 

5 % 

СК 12 Здатність збирати, 
аналізувати, синтезувати 
художню інформацію та 
застосовувати її в 
процесі практичної 
діяльності. 

Форми: аудиторні 
(лекційні), семінарські, 
самостійна робота. 
Методи: навчання за 
новими методичними 
установками та 
напрацювання навичок 
аранжування творів 
популярної та сучасної 
академічної музики.  

усне та письмове 
опитування, тести, 
диференційований 
залік. 
 

5 % 

СК 15 Здатність здійснювати 
редакторську / 
аранжувальну діяльність 
в сфері музичного 
мистецтва. 

Форми: аудиторні 
(лекційні), семінарські, 
самостійна робота. 
Методи:  
роботи над творами сучасної 
композиторської вокальної 
творчості різноманітних 
жанрових та стилістичних 
ознак (фольклорний, 
класичний, джазовий, рок,   
популярний).  

усне та письмове 
опитування, тести, 
диференційований 
залік. 

4 % 

        
6. Результати навчання: 
РН 1. Демонструвати артистизм, виконавську культуру та технічну майстерність володіння 
мистецтвом сольного співу на належному фаховому рівні під час виконавської діяльності артиста-
вокаліста. 

РН 2. Володіти методами та навичками сольного та ансамблевого співу, репетиційної роботи та 
концертних виступів. 

РН 3. Демонструвати різні методики удосконалення виконавської діяльності. 

РН 4. Аналізувати музичні твори з виокремленням їх належності до певної доби, стилю, жанру, 
особливостей драматургії, форми та художнього змісту. 

РН 5. Відтворювати драматургічну концепцію музичного твору, створювати його художню 
інтерпретацію.  

РН 8. Демонструвати володіння музично-аналітичними навичками в процесі створення 
виконавських інтерпретацій.  

РН 9. Демонструвати володіння теоретичними та практичними основами інструментування, 
аранжування музики та композиції, вміння здійснювати переклад музичних творів для різних 
колективів (вокального ансамблю, хору).  

РН 10. Володіти базовими знаннями, практичними навичками організаційної та творчої роботи з 
ансамблевим колективом.  
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РН 11. Застосовувати теоретичні знання та навички в практичній виконавській діяльності.  
РН 12. Володіти термінологією музичного мистецтва, його понятійно-категоріальним апаратом.  

РН 14. Використовувати на професійному рівні методи та прийоми викладання вокалу.  

РН 15.  Демонструвати музично-теоретичні, культурно-історичні знання з музичного мистецтва.  

                                                                                                                                 
7.  Схема формування оцінки. (згідно  п. 7 «Положення про організацію освітнього процессу 
в НАКККіМ» від 16 грудня 2015 р.) 
7.1 Форми оцінювання студентів:  
- семестрове оцінювання:  
ІІ семестр 

1. Контрольна перевірка засвоєння тем ЗР 1 (тест): —20 балів /12 бали 
2. Самостйне завдання (5 робіт) ЗР 2-3 — 10 балів / 6 балів за кожне 
3. Індивідуальне завдання ЗР 4 — 20 балів/ 12 балів. 
4. Оцінювання роботи під час практичних занять (ЗР 1-2): —30 балів/189 балів. 
5. Підсумкове оцінювання (залік) —80 балів/ 48 балів. 

 
- підсумкове оцінювання:  залік  
 
  7.2 Організація оцінювання:  
         Контроль за якістю навчання студента здійснюється за 100-бальною системою. Загальну 
кількість балів студента формують семестрові бали, отримані з усіх тем чотирьох змістових 
розділів (бали, отримані за виконання самостійних завдань; бали, отримані за роботу на 
практичних заняттях), а також бали, які отримані за підсумкову роботу (залік).  
         Зміст курсу поділений на змістові розділи (теми занять). Кожний розділ включає в себе 
практичну та самостійну роботу студентів, які завершуються контролем рівня засвоєння якості 
програмного матеріалу відповідної частини курсу. Оцінка успішності знань студентів 
здійснюється в формі семестрового і підсумкового оцінювання (залік). Загальна сума балів – 100 
балів (із них, семестрове оцінювання – максимум 60 балів; підсумкове оцінювання (залік) – 
максимум 40 балів). 

 
                                                                            V-VI семестри 

ЗР 1 ЗР 2 ЗР 3 ЗР 4 
Підсумковий 

контроль (залік) Сума 15 залікових 
балів 

(максимум) 

15 залікових 
балів 

(максимум) 

15 залікових 
балів 

(максимум) 

15 залікових 
балів 

(максимум) 

С
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е 
за
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тт
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40 100 

5 5 5 5 5 5 10 5 10 5 

 Умовою допуску до підсумкової роботи (заліку) є отримання студентом під час семестрового 
оцінювання не менше ніж 40 балів (критично-розрахунковий мінімум). При цьому обов’язковим є 
успішне проходження контрольних перевірок та виконання самостійних  робіт, передбачених 
робочою програмою навчальної дисципліни. 
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 Семестрова 
кількість балів 

Підсумкова робота / екзамен Підсумква 
оцінка 

Мінімум 40 20 60 

Максимум 60 40 100 
 
         У випадку відсутності здобувача вищої освіти з поважних причин відпрацювання та 
перездачі здійснюються у відповідності до «Положення про організацію освітнього процесу у 
НАКККіМ» від 16 грудня 2015 р. 
          Залік виставляється за результатами роботи студента впродовж усього семестру.  
         Присутність всіх  здобувачів  вищої освіти на іспитах є  обов'язковим. 
 
  7.3 Шкала відповідності оцінок 
 

Оцінка за шкалою 
НАКККіМ (бали) 

Оцінка за 
чотирибальною 

шкалою 

Оцінка за шкалою  
ЄКТС 

90-100 Відмінно А 
82-89 Добре В 
74-81 С 
64-73 Задовільно Д 
60-63 Е 
35-59 Незадовільно FX 
1-34 F 

 
 
 

8. Структура навчальної дисципліни. Тематичний план занять. 
 
     

№  
п/п 

                                                  Назва теми Усього Лекц./ 
Семін. 

СРС 

                                                    V семестр    
1 Основи аранжування вокальних творів. 13 5 8 
2 Засоби викладу вокальної фактури: виразність гармонії, теситурні 

умови тощо. 
14 7 7 

3 Види перекладень та їх основні принципи.  13 5 8 
4 Перекладення творів однорідного складу виконавців на мішані 

склади. 
13 5 8 

5 Перекладення творів мішаних вокальних ансамблів на однорідні 
склади.  

13 5 8 

6                                                          залік    
                                                     VI семестр    
7 Перекладення з метою спрощення фактури без порушення 

художнього образу. 
13 5 8 

8 Перекладення з метою ускладнення фактури та підсилення 
художньої інтерпретації вокального образу. 

13 5 8 

9 Перекладення сольних вокальних творів із супроводом для соліста 
та вокального ансамблю без супроводу.  

14 7 7 

10 Перекладення інструментальних творів для вокальних ансамблів 14 7 7 
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без супроводу. 
11 Обробки народних та популярних пісень для вокальних ансамблів 

без супроводу. 
14 7 7 

12                                                          залік    
      Всього за навчальною дисципліною                                                 135 30 75 
                                    

 

9. Рекомендовані джерела1

Основна література:  

: 

1. Вознюк П.Т., Поляковська С.П. Гармонія. Навчально-методичний посібник. Нова книга. 
Вінниця, 2018.  

2. Гаранян Г. Аранжировка для эстрадних инструментальных и вокально-инструментальных 
ансамблей. Музыка. Москва, 1983. 

3. Горохова П., Загрецький Д.. Хорове аранжування. Музична Україна. Київ, 1982. 
4. Коломоєць О.М. Хорознавство. Навчальний посібник для студентів 
вузів. Либідь. Київ, 2001. 
5. Заболотний І. Основи хорознавства. Мрія-1. Суми, 2006. 
6.  Дем’янко Н.Ю. Основи хорознавства і методики роботи з хором. 
Навчальний посібник для студентів середніх спеціальних і вищих закладів 
освіти. Полтава: ПДПУ. 2004, 96 с. 
7.  Карпенко Є.В,, Карпенко Н.В. Хорове аранжування. Мрія-1. 
      Суми, 2007. 
8. Самарин В.А. Хоровая аранжировка. Учебник и практикум для 
       академического бакалаврата. Москва, 2016. 
9.  Толмачов Р. Хорове аранжування та вільна обробка. Нова 
Книга. Вінниця, 2011. 
10. Нечаев Е.. Хоровая аранжировка. Т., 2006. 
11. Іваницький А. Українська народна музична творчість. Музична Україна. Київ, 1990. 
12. Побережна Г.І. Загальна теорія музики: підручник. Київ, 2004. 

Додаткова: 
13. Болгарський А.Г.,Сагайдак Г.М. Хоровий клас і практика роботи з хором: навчальний посібник 

для музично-педагогічних відділень педагогічних училищ. Музична Україна. Київ. 1987.   
14. Дем’янко Н.Ю. Основи хорознавства і методики роботи з хором: навчальний посібник для 

студентів середніх спеціальних і вищих закладів освіти. Полтава: ПДПУ, 2004. 
15. Дмитревський Г. Хорознавство і керування хором. Елементарний курс. Музлітература, Київ, 

1961. 
16. Лиманський П.Т., Тягло Є.І. Вокально-хорова робота вчителів музики у дитячому хорі. ПДШ. 

Полтава, 1997. 
17. Лицвенко И.Г. Техника переложений сольных вокальних произведений для разных хоровых 

составов. Музыка, Москва, 1964. 
18. Луговенко В., Ніколаєва Н. Українська хорова література. -Муз. Україна. Київ, 1985. 
19. Молдавин М. Народний підголосковий спів. Музична Україна, Київ, 1980. 
20. Степурко В. Методика викладання вокально-хорових дисциплін. Робоча програма. НАКККіМ, 

2009. 
 
10. Додаткові інформаційні ресурси (за наявності): 
21. Іваницький А. Українська народна музична творчість.  
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Музична Україна. Київ, 1990. 
[folklor.ho.ua/Umf_www/books/kvitka_k/kvitka_2.pdf] 

22. Пастушенко Н.О. Хорове аранжування. Дніпро, 2019. [http://dk.dp.ua/wp-content/uploads/pdf] 

23. Шпачинський О. Мистецтво хорового аранжування для народного хору. Теорія, методика, 
практика. Навчальний посібник. Вид-во МДГУ ім. Петра Могили. Миколаїв, 2005. 
[http://lib.chmnu.edu.ua/index.php?m=2&b=213] 

 




