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1. ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
 

                         1.1   на основі повної загальної середньої освіти  

 
 

Найменування 
показників 

Розподіл годин за навчальним планом 

Денна форма 
навчання 

Заочна форма 
навчання 

Кількість кредитів ЄКТС – 10 Рік підготовки: 

Загальна кількість годин – 300 3р. 10 м. 3р. 10 м. 

Кількість модулів – 4 Семестр: 

 
 
Тижневих годин 
для денної форми навчання: 
2 рази на тиждень  
 

Всього: аудиторних – 148 ; 

самостійної роботи студента – 152 

ІІІ семестр – 70 
ІV семестр – 80   
V семестр – 70   
VI семестр – 80 
  

І семестр – 70 
ІІ семестр – 80   
ІІІ семестр – 70   
IV семестр – 80 

Лекції: 

  

Індивідуальні: 

 І семестр – 32  
ІІ семестр – 42 
ІІІ семестр – 32   
IV семестр – 42 
 

І семестр – 10 
ІІ семестр – 10 
ІІІ семестр – 12 
IV семестр – 12 

 
Вид підсумкового контролю:                 
залік ІV, VI семестр 

Лабораторні: 

  

 
Форма підсумкового контролю:  
практична робота, колоквіум 

Самостійна робота: 

 І семестр – 38 
ІІ семестр – 38 
ІІІ семестр – 38 
IV семестр – 38 
 

І семестр –  60 
ІІ семестр – 70 
ІІІ семестр – 58   
IV семестр – 58 

1.2 на базі молодшого спеціаліста 

 Розподіл годин за навчальним планом 
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Найменування 
показників 

Денна форма навчання Заочна форма 
навчання 

Кількість кредитів ЄКТС –  
(2роки) – 3 кредита,  

(3роки) – 8 кредитів 

Рік підготовки:  

(2роки) – 2 

(3 роки) – 1, 2 

Рік 
підготовки:  

(2роки) – 2 

(3 роки) – 1, 2 

Загальна кількість годин –  
(2роки) – 90 год., 

(3роки) – 240 год. 

  

Кількість модулів –  

(2роки) – 1,  

(3 роки) - 2 

Семестр: 

 

 

Тижневих годин 

для денної форми 
навчання:індивідуальних – 
2 год 

 

ІІ – (2 роки) 

І,ІІ,ІІІ,IV (3 роки) 

ІІ – (2 роки) 

І,ІІ,ІІІ,IV (3 
роки) 

Лекції: 

- - 

Індивідуальні 

(2роки) – 32 

(3 роки) - 148 

8,44 

 

Вид підсумкового 
контролю: 

Тестовий контроль 

Лабораторні: 

  

 

Форма підсумкового 
контролю: 

 Залік  

Самостійна робота: 

(2  роки) – 58 год  

(3  роки) – 92 год 

82,196 
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2. МЕТА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
Вивчення дисципліни сприяє розширенню професійних знань, впливає на 

розвиток професійної вимогливості, художнього смаку студентів. Метою 
навчальної дисципліни – надання знань та практичних навичок інструментування 
творів різних стилів і жанрів для ансамблю, оркестру. Набуття студентами 
теоретичних знань та практичних навичок з інструментовки. Разом з цим у 
завдання даної дисципліни входить всебічний розвиток творчих здібностей 
студентів, прагнення до самовдосконалення, формування художнього смаку, 
загальної культури, розширення музичного кругозору, музичного і аналітичного 
мислення, накопичення інтонаційно-стилістичного багажу різних епох, 
формування розвитку музично-творчих здібностей, їх музично-образної фантазії, 
музичного мислення та формування елементарних навичок інструментовки, 
аранжування та імпровізації музичних творів. Готовність майбутніх викладачів до 
професійної діяльності з використанням досвіду інструментовки та аранжування. 
Створення репертуару для спеціального музичного інструменту, ансамблю, 
оркестру. Вивчення навчальної дисципліни передбачає виконання практичних 
завдань, аналіз клавірів, партитур та навчальних посібників.  
Основними завданнями вивчення дисципліни  
− розвиток інтелектуально-креативного мислення, музичної та емоційної пам’яті, 

відчуття форми та образного змісту музичних творів; 
− сформувати у майбутніх фахівців сучасного творчого мислення в контексті 

сучасних досягнень мистецтвознавства; 
− визначити функціональну спрямованість, напрями та форми колективного 

музикування; 
− формування навичок інструментування для різного складу ансамблів 

(оркестру); 
− поглибити та узагальнити знання щодо регістрово-тембрових, діапазонних, 

теситурних виконавських можливостей музичних інструментів та колективів; 
− розглянути основні елементи музичної мови та особливості їх розвитку, засоби 

художньої виразності в музичному мистецтві; 
− засвоїти основні засоби перевтілення музичного першоджерела; 
− застосовувати вміння імпровізації та аранжування. 

Опанування дисципліни «Інструментування» дозволить вільно 
орієнтуватися в стилях та жанрах інструментальної музики, знаходити оптимальні 
рішення щодо пристосування творів до можливостей виконавських колективів, 
створювати нові партитури на основі інструментальних творів. Вивчення 
навчальної дисципліни розвиває здатність проникати у зміст музичних творів, 
творчу ініціативу студентів, їхню здатність самостійно приймати рішення. 
 

Відповідно до освітньої програми, вивчення дисципліни сприяє 
формуванню у здобувачів вищої освіти таких компетентностей:  

− Знання та розуміння предметної області та розуміння професійної діяльності.  
− Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу.  
− Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел.  
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− Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях. 
 

Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти повинні: 
Знати:  

− основні теоретичні концепції інструментовки відповідно особливостям 
виконавської, педагогічної, композиторської та інтерпретаційної музичної 
діяльності; 

− функції інструментовки, принципи та прийоми; 
− акустичні, технічні та виражальні властивості музичних інструментів; 
− основні правила нотної графіки та оформлення партитури; 
− жанри та стилі музичного мистецтва, сучасні концепції музичного 

мистецтва; 
− ідею музичного твору та методи її реалізації, художній образ і засоби його 

перевтілення принципи запису партитури для оркестру народних 
інструментів;  

− принципи перекладу твору для естрадного ансамблю, естрадно-
симфонічного оркестру;  

− принципи  перекладу твору з партитури на клавір;  
− принципи написання ансамблевий супровід солісту;  

Вміти:  
− обґрунтовувати власну думку щодо дискусійних проблем інтерпретації 

художнього твору; 
− виразити особисте ставлення до науково-навчальної проблеми; 
− класифікувати музику за сутнісними ознаками їх поділу на жанри, форми, 

види, типи, категорії; 
− творчо використовувати набуті знання – створення нових варіантів звучання; 
− робити соціально-історичний, культурологічний, музичний та інтонаційно-

стильовий аналізи; 
− застосовувати знання щодо основних законів музичної інтерпретації та 

використовувати відповідні технологічні засоби та прийоми 
інструментування; 

− передавати зміст художнього твору та його виконавську інтерпретацію 
основними засобами композиційного перевтілення; 

− враховувати специфіку виконавських можливостей музичних колективів; 
− знаходити оптимальні варіанти інструментування, аранжування відповідно 

художньо-образним завданням. 
Володіти:  

− методами та прийомами читання партитур; 
− перекладом фортепіанних творів для ансамблю та спеціального музичного 

інструменту; 
− обробкою пісень, популярних мелодій, творів танцювального жанру; 
− обробкою ансамблевого супроводу солістам-інструменталістам, вокалістам, 

хору; 
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− створенням партитур творів різних жанрів, типів і складів ансамблю; 
− знаннями з теорії музики, гармонії та інших теоретичних дисциплін4 
− сучасними комп´ютерними технологіями і програми у власній творчій 

діяльності. 
 
 

3. ПЕРЕДУМОВИ ДЛЯ ВИВЧЕННЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
 

Передумовами вивчення навчальної дисципліни «Інструментування» є 
опанування таких навчальних дисциплін (НД) освітньої програми (ОП): 

Історія світової естради, Історія української естради, Фортепіано та клас 
акомпанементу, Спец. Інструмент, Теорія музики, Сольфеджіо, Гармонія, Аналіз 
музичних творів, Основи диригування та читання партитур, Клас 
інструментального ансамбля, Методика і практика роботи з ансамблем, 
Концертно-виконавська практика, Педагогічна практика, Методико-виконавський 
аналіз педрепертуару, Методика викладання фахових дисциплін, Культурологія/ 
Етика та естетика, Основи імпровізації, Технічні засоби естради / Комп'ютерні 
технології в музиці, Масова музична культура / Історія мистецтв. 
 

4 ОЧІКУВАНІ РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ 
 

Відповідно до освітньої програми «Інструментування», вивчення 
навчальної дисципліни повинно забезпечити досягнення здобувачами вищої 
освіти таких програмних результатів навчання (ПРН): 

 
Програмні результати навчання Шифр 

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

ФК 4 

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

ФК 9 

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

ФК 15 

 
Очікувані результати навчання, які повинні бути досягнуті здобувачами 

освіти після опанування навчальної дисципліни «Інструментування»: 
 

Очікувані результати навчання з 
дисципліни 

Шифр 
ПРН 

Володіти методами опрацювання музикознавчої літератури, 
узагальнення та аналізу музичного матеріалу, принципами 
формування наукової теми та розуміння подальших перспектив 

ПРН 7 
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розвитку даної проблематики в різних дослідницьких жанрах. 
Демонструвати володіння теоретичними та практичними основами 
інструментування, аранжування музики та композиції, вміння 
здійснювати переклад музичних творів для різних колективів 
(оркестру, ансамблю, хору). 

ПРН 9 

Володіти термінологією музичного мистецтва, його понятійно-
категоріальним апаратом. 

ПРН 12 

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

ПРН 15 

 
 
 
5. ЗАСОБИ ДІАГНОСТИКИ ТА КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ 

НАВЧАННЯ 
 

Поточний контроль - це оцінювання засвоєння студентом навчального 
матеріалу під час проведення лекцій, практичних, семінарських, лабораторних 
занять тощо. Поточний контроль реалізується у формі опитування,  перевірки 
різноманітних індивідуальних завдань (рефератів тощо), контролю засвоєння 
навчального матеріалу, запланованого на самостійне опрацювання студентом. До 
поточного контролю допускаються всі студенти.  

Модульний (проміжний) контроль - це  оцінювання засвоєння студентом 
навчального матеріалу блоків змістових модулів, винесених на цей контрольний 
захід.  

Підсумковий (семестровий) контроль – це період підведення підсумків 
навчальної роботи студентів протягом семестру. 

Залік. Студент вважається допущеним до семестрового диференційованого 
заліку, якщо він виконав усі види робіт, передбачені навчальним планом, та 
отримав позитивні оцінки за кожний змістовний модуль.  

Практичне завдання: 
− Перевірка модульної практичної роботи – інструментованого студентом твору.  
− Колоквіум з тем робочої програми. 

Контроль самостійної роботи. Зміст самостійної роботи над конкретною 
навчальною дисципліною визначається робочою навчальною програмою 
дисципліни та методичними рекомендаціями викладача. 

Завдання цього виду контролю спрямовані на:  
− розвиток пізнавальних здібностей та творчої ініціативи студентів;  
− виховання самостійності, відповідальності та організованості;  
− формування самостійного мислення, здібностей до саморозвитку, 

самоудосконалення та самореалізації;  
− опанування студентами елементів методики наукових досліджень.  

Основними формами контролю самостійної роботи є:  
− виконання науково-дослідних завдань; 
− практична робота. 
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Оцінювання окремих видів навчальної роботи з дисципліни 

Вид діяльності 
здобувача вищої освіти 

Модуль 1 Модуль 2 

Кількість 
Максимальна 
кількість балів 

(сумарна) 
Кількість 

Максимальна 
кількість балів 

(сумарна) 
Індивідуальні співбесіди 2 20 2 20 
Колоквіум 2 20 2 20 
Практична робота 2 20 2 20 
Виконання науково-
дослідних завдань 4 20 4 20 

Модульна контрольна 
робота (залік) 1 20 1 20 

Разом  100  100 
  

Розподіл балів, які отримують студенти на базі повної загальної середньої 
освіти та на базі «Молодшого спеціаліста(3роки навчання) 

 
Поточне оцінювання  Модульна 

контрольна 
робота/ 

Підсумковий 
диф. залік  

Сума Модуль 1 (2) 

Т 1 Т 2 Т 3 СР   
20 20 20 10 30 100 

Розподіл балів, які отримують студенти на базі «Молодшого 
спеціаліста(2роки навчання) 

Поточне оцінювання  Модульна 
контрольна 

робота/ 
Підсумковий 

диф. залік  

Сума Змістовий модуль Змістовий модуль 

Т 1 Т 2 Т 3 СР Т 4 Т 5 Т 6 СР   
10 10 10 10 10 10 10 10 20 100 

 
 

Оцінювання одного завдання навчального модуля 
 

Оцінка 
в балах 

Національна 
шкала 

Критерії оцінювання 

20 5 Студент на високому рівні виконує завдання. Надає 
повну, вичерпну відповідь, вільно володіє матеріалом. 
У повному об'ємі виконує практичне завдання, 
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проявляє креативне мислення, застосовує знання 
міжпредметних дисциплін. 

15 4 Студент виконує завдання з незначними помилками. 
Надає повну, вичерпну відповідь, вільно володіє 
матеріалом, але недостатньо впевнений у своїх 
висновках. У повному об'ємі виконує практичне 
завдання, проявляє креативне мислення, застосовує 
знання міжпредметних дисциплін. 

10 3 Студент виконує завдання із значними помилками. 
Під час опитування на недостатньому рівні надає 
відповіді. При виконанні практичного завдання, 
допускає неточності, не може в повному об'ємі 
застосувати міжпредметні зв'язки. 

5 2 Студент показав ннизький рівень знань, 
недоопрацьований матеріалі. При опитуванні плутає 
поняття та значення. Практична робота не доведена до 
завершального етапу. 

 
Оцінювання модульного контролю знань, заліку 

 
Оцінка 
в балах 

Нац. 
шкала 

Бали 
EKTS 

Критерії оцінювання 

20-30 5 90-100 Студент на високому рівні виконав 
завдання. Робота вірно оформлена. 
Проявляється здатність створювати і 
знаходити нові оригінальні ідеї. Вміє 
ґрунтовно доводити свою думку. Під час 
колоквіуму студент демонструє вміння 
критично аналізувати текст, робити 
висновки. Студент виконав усі завдання 
навчального модуля. Відвідування занять 
100% (крім випадків за хворобою при 
наявності лікарняного). Самостійна робота 
виконана в повному об’ємі,  містить аналіз 
і систематизацію, зроблені аргументовані 
висновки.   

25-29 

4 

82-89 Студент виявляє знання і розуміння 
основних положень навчальної дисципліни, 
певною мірою може аналізувати матеріал, 
порівнювати та робити висновки. У 
практичній роботі допущені несуттєві 
помилки, в усних відповідях - неточності, 
деякі незначні помилки, мають місце через 
недостатню аргументованість. 
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Відвідування навчальних занять 90%. В 
повному обсязі виконує завдання 
самостійної роботи. 

20-24 74-81 Студент виявляє знання і розуміння 
основних положень навчальної дисципліни, 
певною мірою може аналізувати матеріал, 
порівнювати та робити висновки. У 
практичній роботі допущені помилки, в 
усних відповідях - неточності, студент не 
може достатньо аргументувати власну 
думку та викласти її в практичній роботі. 
Відвідування навчальних занять 85%. В 
повному обсязі виконує завдання 
самостійної роботи. 

15-19 

3 

64-73 Студент демонструє основні положення 
навчального матеріалу без достатнього 
розуміння. У цілому оволодів суттю питань 
навчального модуля дає неповні відповіді 
на запитання, допускає значні помилки в 
практичній роботі. Відвідування 
навчальних занять 80%. Виконання завдань 
самостійної роботи – не в повному обсязі. 

10-14 60-63 Студент демонструє основні положення 
навчального матеріалу без достатнього 
розуміння. У цілому оволодів суттю питань 
навчального модуля, але дає неповні 
відповіді на запитання, допускає суттєві 
помилки в практичній роботі. Відвідування 
навчальних занять 75%. Виконання завдань 
самостійної роботи – не в повному обсязі. 

5-9 

2 

35-59 Завдання містить відповіді на рівні 
елементарного відтворення окремих фактів, 
елементів, об'єктів, фрагментів навчального 
матеріалу. Практична робота виконана 
безсистемно, з грубими помилками, 
відсутні розуміння основної суті. 
Відвідування занять складає 60%. Під час 
виконання самостійної роботи не 
опрацьовує практичне завдання. 

0-4 0-34 Задання оцінюється що не виконане, 
студент виявив неспроможність висвітлити 
питання завдання, відсутні розуміння 
основної суті завдань, студент не може 
зробити висновки, узагальнення. У 
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виконанні практичного завдання 
припущені суттєві помилки. Відвідування 
занять складає менше 60%. Самостійна 
робота неопрацьована в повному обсязі. 

 
Шкала оцінювання одного завдання самостійної роботи студентів 

 
Оцінка 
в балах 

Рівень знань Критерії оцінювання 

10 Високий  Студент на високому рівні виконав завдання 
самостійної роботи. Демонструє вміння виділяти 
головне, встановлювати міжпредметні зв’язки, 
вміння робити висновки, показувати перспективу 
розвитку ідеї, готовність до постійного 
саморозвитку та самовдосконаленню. Проявляє 
креативність, здатність до системного мислення,  
уміння використовувати сучасні інформаційні 
технології. Виявляє компетентність у виконанні 
практичного завдання.    

8 Достатній Студент на достатньому рівні виконав завдання 
самостійної роботи. Демонструє вміння виділяти 
головне, встановлювати міжпредметні зв’язки, 
вміння робити висновки, показувати перспективу 
розвитку ідеї, готовність до постійного 
саморозвитку та самовдосконаленню. На 
недостатньому рівні проявляє креативність, 
здатність до системного мислення,  уміння 
використовувати сучасні інформаційні технології. 
Виконує  практичне завдання з незначними 
помилками.    

5 Середній Студент на середньому рівні виконав завдання 
самостійної роботи. Недостатньо демонструє 
вміння виділяти головне, встановлювати 
міжпредметні зв’язки, вміння робити висновки, 
показувати перспективу розвитку ідеї. Допускає 
суттєві помилки системного мислення.  
Демонструє уміння використовувати сучасні 
інформаційні технології. Не може проявити 
креативність. Практичні завдання виконує не в 
повному обсязі.    

2 Початковий Студент на низькому рівні виконав завдання 
самостійної роботи. Не може виділяти головне, 
встановлювати міжпредметні зв’язки, робити 
висновки, показувати перспективу розвитку ідеї. 
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Допускає суттєві помилки системного мислення.  
Не може проявити креативність. Практичні 
завдання виконує не в повному обсязі.    

6. ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
6.1. Зміст навчальної дисципліни  

Модуль 1 
Тема 1 Види викладу музичного матеріалу. Аналіз форми музичних творів. 
Мелодія та викладення її  в інструментовці.  

Композиційна та тематична структура твору. Типи викладу музичного матеріалу. 
Аналіз клавіру і план інструментовки. Модулюючи зв'язки, які з’єднують різні 
частини форми. Аналіз твору. Форма твору. Ладотональний план. Внесення змін у 
клавір з метою ускладнення чи спрощення фактури.  План інструментовки.  
Специфіка інструментування: поняття про інструментування, його основні 
правила. Засоби інструментування: тембр, фактура. Технологічні основи 
інструментування: загальні правила голосоведіння, функціональна організація 
оркестрової фактури, оркестровий колорит. Формоутворююча  і змістовна функція 
інструментування: інструментування та формоутворення, інструментування та 
образний зміст. Інструментовка мелодії: значення мелодичного голосу; 
переділення засобу її викладу без змін, в іншому регістрі, з додатком октав, в 
інтервальному або акордовому вигляді; вибір інструментів; передача мелодії від 
однієї групи інструментів до іншої; прийоми виділення мелодії 
 
Тема 2 Практична робота – аранжування фортепіанного клавіру для 
спеціального музичного інструменту. 
Засвоюються навички аранжування музичних творів без зміни головних 
компонентів музичної мови (гармонії, ритмічної структури тощо) з допомогою 
транспозиції без зміни фактури або з її зміною і переміщенням середніх голосів. 
Студенти опановують вміння аранжувати хорові твори зі спрощенням чи 
ускладненням фактури та мішаним (комбінованим) способом. При написанні 
аранжування доцільно створити детальний план розгортання твору, де буде 
врахована специфіка розвитку тонального плану – чи будуть використовуватись 
зміни тональності – модуляції чи відхилення. При його формуванні варто 
проаналізувати вербальний текст твору, який дасть змогу визначити основні 
ключові вузли розвитку драматургії, кульмінаційні моменти і т. п. Транспозиція 
твору (при необхідності).  
Для якого створюється перекладення, застосовують такі прийоми: 
1. Розширення або звуження фактури. 
2. Регістрову перестановку окремих побудов (скорочено — регістровку). 
3. Доповнення фактури окремими акордовими звуками чи іншими елементами (при 
великій динаміці твору, напруженому звучанні та особливостях педалізації). 
4. Заміну розташування акордів та окремих звуків. 
5. Роздрібнення чи укрупнення, пропуски, скорочення та зміну ритмічних рисунків 
другорядних елементів фактури. 
6. Зміну тривалостей акордів чи окремих звуків у супроводі. 
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7. Переосмислення штрихів. 
8. Розшифрування та перетворення фортепіанної фактури з пристосуванням її до 
специфіки обраного інструмента. 
 
Тема 3 Підготовка, структурування та редагування нотного тексту, його 
оформлення у вигляді комп’ютерного набору. 
Під час написання аранжування для спеціального музичного інструменту  
корисним буде використання комп’ютерного програмного устаткування. У разі, 
коли нотний текст буде існувати в електронному вигляді у програмі, яка надає 
можливість не лише створити нотний запис, але й відтворити його у відповідному 
тембровому забарвленні, виникає широке коло для оцінювання результату. 
Подібний створений електронний варіант досить легко може корегуватись, адже у 
багатьох програмах можливе транспонування музичного матеріалу, уповільнення 
та прискорення відтворення, додавання динамічних та агогічних уточнень. 
 
 
Модуль 2.  
Тема 1. Інструментування як художній фактор музики. Ансамбль і 
партитура. Функції інструментування. 
Класифікація ансамблів, короткі історичні відомості про склад ансамблів, їх 
художньо-технічні можливості та репертуар. Художньо-технічні можливості і 
функції інструментування. Партитура. Короткі історичні відомості про партитурну 
нотацію. Основні правила оформлення партитур та партій. 
Специфіка інструментування: поняття про інструментування, його основні 
правила. Засоби інструментування: тембр, фактура. Технологічні основи 
інструментування: загальні правила голосоведіння, функціональна організація 
ансамблевої фактури, ансамблевий колорит. Формоутворююча  і змістовна функція 
інструментування: інструментування та формоутворення, інструментування та 
образний зміст. Мелодія. Гармонічна фігурація. Гармонічна педаль. Бас. 
 
Тема 2. Практична робота. 
У роботі над партитурою чимале значення відіграє здатність різних інструментів 
створювати стрункий ансамбль та гарно звучати при виконанні унісонно-октавних 
дублювань, враховувати особливості розташування голосів у фактурі, обирати ту 
чи іншу функцію у фактурі твору. Окрім цього неодмінно важливим залишається 
намагання враховувати закони та логіку розгортання гомофонно-гармонічної 
тканини. Застосування методів аранжування в написанні інструментовки. 
Визначення складу інструментів ансамблю, уточнення їх діапазону та найбільш 
виразних зон, в яких тембральне забарвлення буде проявлятися найбільш яскраво, 
а технічні можливості не будуть нічим обмежуватися. Виділення основних лінії 
фактури – мелодія, басова лінія, контрапунктичні голоси, ритмічний 
акомпанемент, підголоски та розподілити їх між наявними інструментами. 
Особливості композиційного плану, перетворення фактури оригіналу, види 
додаткових елементів. Засоби збереження характеру музичного твору, втілення 
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авторського задуму композитора. 
 
Тема 3. Підготовка, структурування та редагування нотного тексту, його 
оформлення у вигляді комп’ютерного набору. 
Під час написання аранжування для спеціального музичного інструменту  
корисним буде використання комп’ютерного програмного устаткування. У разі, 
коли нотний текст буде існувати в електронному вигляді у програмі, яка надає 
можливість не лише створити нотний запис, але й відтворити його у відповідному 
тембровому забарвленні, виникає широке коло для оцінювання результату. 
Подібний створений електронний варіант досить легко може корегуватись, адже у 
багатьох програмах можливе транспонування музичного матеріалу, уповільнення 
та прискорення відтворення, додавання динамічних та агогічних уточнень. 

Модуль 3 
Тема 1. Специфіка творчого процесу інструментування як чинника 
стилетворення естрадно-інструментальної композиції. 
Поняття «аранжування» (від фр. arranger – упорядковувати) в музичному мистецтві 
тлумачиться як «перекладання музичного твору для іншого складу виконавців, 
обробка мелодії для виконання на музичному інструменті або для голосу із 
супроводом, полегшений виклад музичного твору для виконання на тому ж 
інструменті, чи пов’язані з імпровізаційним стилем музикування гармонічні, 
фактурні зміни, які музиканти вносять у твір під час виконання (у джазовій музиці), 
створення інструментального супроводу до мелодії пісні для різного складу 
виконавців (у популярній музиці). Визначення поняття «аранжування», окрім 
вищевикладеного, включає важливі уточнення, а саме: «в естрадній музиці – 
гармонізація та інструментування нової або добре відомої мелодії; у джазі – спосіб 
закріплення загального задуму ансамблевої і оркестрової інтерпретації і головний 
носій стильових якостей. поняття аранжування охоплює різноманітні сторони 
музичної діяльності (перекладення, обробка, інтерпретація тощо), які в процесі 
роботи над музичним твором можуть у певний спосіб виявляти свій стилетворчий 
потенціал. У зв’язку з цим привертає увагу поняття «художній переклад у музиці». 
Важливу роль в арсеналі стильових прийомів аранжувальника відіграє організація 
ритму, що передбачає глибокі знання багатьох музичних стилів і жанрів 
академічної та неакадемічної традицій, інтерпретацію та модернізацію властивих 
їм ритмічних формул з урахуванням індивідуального стилю композитора 
 
Тема 2. Практична робота. Написання інструментовки супроводу солісту. 
Визначення співвідношення тональності вокальних партій та інструментальних. 
Якщо для вокалістів необхідне врахування теситури, то для інструментів більш 
зручними можуть бути не всі тональності. Можлива наявність інструментального 
вступу та завершення, вставок, де не буде співу. Окрім цього одним з прийомів, які 
часом використовується у музичних творах є створення форми другого плану, коли 
при збереженні куплетної форми можливе її оформлення на більш високому рівні 
у тричастинну, рондо, варіаційну і т. п. Вибір спрямування аранжування та/або 
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інструментування музичного матеріалу може мати абсолютно різне стильове 
забарвлення. Одним з шляхів є створення обробки пісні, при якій будуть 
максимально зберігатися основні особливості першоджерела – ладова основа, 
структура, форма, специфіка голосоведіння, типові звороти, гармонічна підтримка. 
Також можливі стильові перевтілення пісні, коли залишатимуться лише ключові 
аспекти твору, тоді як гармонія може ламати наперед установлену логіку розвитку, 
наближаючи твір до джазового чи навіть естрадного звучання.  створити детальний 
план розгортання твору, де буде врахована специфіка розвитку тонального плану – 
чи будуть використовуватись зміни тональності – модуляції чи відхилення. При 
його формуванні варто проаналізувати вербальний текст твору, який дасть змогу 
визначити основні ключові вузли розвитку драматургії, кульмінаційні моменти і т. 
п.  
Види інструментального супроводу вокалу: 
– інструментальний супровід із дублюванням вокальної партії; 
– інструментальний супровід без дублювання вокальної партії; 
– комбінований (змішаний) інструментальний супровід. 
 
Тема 3. Підготовка, структурування та редагування нотного тексту, його 
оформлення у вигляді комп’ютерного набору. 
Під час написання аранжування для спеціального музичного інструменту  
корисним буде використання комп’ютерного програмного устаткування. У разі, 
коли нотний текст буде існувати в електронному вигляді у програмі, яка надає 
можливість не лише створити нотний запис, але й відтворити його у відповідному 
тембровому забарвленні, виникає широке коло для оцінювання результату. 
Подібний створений електронний варіант досить легко може корегуватись, адже у 
багатьох програмах можливе транспонування музичного матеріалу, уповільнення 
та прискорення відтворення, додавання динамічних та агогічних уточнень. 

 
Модуль 4 
Тема 1 Естрадний оркестр. 
Естрадний оркестр. Склад та художньо-технічні можливості оркестру. Партії 
інструментів виконуючих сольні партії, імпровізація і прийоми її утворення. 
Функції оркестрових груп та окремих інструментів. Використання тембрових 
можливостей інструментів оркестру. Способи поєднання інструментальних груп та 
основних оркестрових функцій. Засоби досягнення в інструментовці компактного 
звучання, насиченої оркестрової фактури. Прийоми виділення головних елементів 
викладення, оркестрових функцій, елементів фактури. 
 
Тема 2 Принципи створення нових варіантів звучання музичних творів для 
оркестрового виконавства. Особливості стилів аранжування для 
оркестрового виконання. 
Розуміння музичного твору. Створення інтерпретаційної версії музичного твору 
для оркестру народних інструментів. Основні форми оркестрового музикування. 
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Аналіз аранжування музичних творів для оркестрового виконавства. Оркестрове 
аранжування, гармонія, звуковедення. Перекладення творів для оркестру народних 
інструментів мішаного складу.  Аранжування для оркестру народних інструментів 
постає комплексним завданням, яке передбачає створення композиції в обраному 
стилі на основі першоджерела. Варіювання, аранжування та стилізація академічної, 
сучасної музики у викладі для оркестру народних інструментів. Аранжувальник по-
своєму трактує гармонію, ритм, динаміку, складає композицію твору. Осмислення 
«нового» звучання музичного твору при аранжуванні. Значення контрапункту при 
оркестровому викладі аранжування. Принципи гармонізації мелодії та створення 
різних видів та стильових особливостей супроводу. Виклад басової партії. 
Перетворення мелодичної лінії.   
 
Тема 3 Підготовка, структурування та редагування нотного тексту, його 
оформлення у вигляді комп’ютерного набору. 
Під час написання аранжування для спеціального музичного інструменту  
корисним буде використання комп’ютерного програмного устаткування. У разі, 
коли нотний текст буде існувати в електронному вигляді у програмі, яка надає 
можливість не лише створити нотний запис, але й відтворити його у відповідному 
тембровому забарвленні, виникає широке коло для оцінювання результату. 
Подібний створений електронний варіант досить легко може корегуватись, адже у 
багатьох програмах можливе транспонування музичного матеріалу, уповільнення 
та прискорення відтворення, додавання динамічних та агогічних уточнень. 

6.2 Структура навчальної дисципліни на базі повної загальної 
освіти 

 

Назви змістових модулів і тем 
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ІI курс, ІII-й семестр 
Модуль 1 

Змістовий модуль 1. Інструментування для естрадного ансамблю. 
Тема 1 Види викладу музичного 
матеріалу. Аналіз форми музичних 
творів. Мелодія та викладення її  в 
інструментовці. 

14    4 10    1 13 

Тема 2 Практична робота – аранжування 
фортепіанного клавіру для спеціального 
музичного інструменту. 

42    24 18    8 34 
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Тема 3 Підготовка, структурування та 
редагування нотного тексту, його 
оформлення у вигляді комп’ютерного 
набору. 

14    4 10    1 13 

Всього за модулем 1 70    32 38    10 60 
Модульний контроль знань            

ІI курс, ІV-й семетр 
Модуль 2.  

Тема 1. Інструментування як 
художній фактор музики. Ансамбль і 
партитура. Функції 
інструментування. 

16    6 10    1 15 

Тема 2. Практична робота. 48    30 18    8 40 
Тема 3. Підготовка, структурування та 
редагування нотного тексту, його 
оформлення у вигляді комп’ютерного 
набору. 

16    6 10    1 15 

Залік             
Всього за модулем 2 80    42 38    10 70 

ІІI курс, V-й семестр 
Модуль 3 

Тема 1. Специфіка творчого процесу 
інструментування як чинника 
стилетворення естрадно-
інструментальної композиції. 

14    4 10    1 13 

Тема 2. Практична робота. Написання 
інструментовки супроводу солісту. 

42    24 18    10 32 

Тема 3. Підготовка, структурування та 
редагування нотного тексту, його 
оформлення у вигляді комп’ютерного 
набору. 

14    4 10    1 13 

Всього за модулем 3 70    32 38    12 58 
Модульний контроль знань            

ІІI курс, VI-й семестр 
Модуль 4 

Тема 1 Естрадний оркестр. 16    6 10    1 15 
Тема 2 Принципи створення нових 
варіантів звучання музичних творів для 
оркестрового виконавства. Особливості 
стилів аранжування для оркестрового 
виконання. 

48    30 18    10 38 

Тема 3 Підготовка, структурування та 
редагування нотного тексту, його 
оформлення у вигляді комп’ютерного 
набору. 

16    6 10    1 15 

Всього за модулем 4 80    42 38    12 68 
Залік             
Разом  300    148 152    44 256 

 
6.3 Теми аудиторних занять 
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№ 
з/п 

 
Назва теми 

Кількість 
годин 

денна заочна 
1. Види викладу музичного матеріалу. Аналіз форми музичних 

творів. Мелодія та викладення її  в інструментовці. 
4 1 

2 Практична робота – аранжування фортепіанного клавіру для 
спеціального музичного інструменту. 

24 8 

3 Підготовка, структурування та редагування нотного тексту, його 
оформлення у вигляді комп’ютерного набору. 

4 1 

4 Інструментування як художній фактор музики. Ансамбль і 
партитура. Функції інструментування. 

6 1 

5 Практична робота. 30 8 
6 Підготовка, структурування та редагування нотного тексту, його 

оформлення у вигляді комп’ютерного набору. 
6 1 

7 Специфіка творчого процесу інструментування як чинника 
стилетворення естрадно-інструментальної композиції. 

4 1 

8 Практична робота. Написання інструментовки супроводу солісту. 24 10 
9 Підготовка, структурування та редагування нотного тексту, його 

оформлення у вигляді комп’ютерного набору. 
4 1 

10 Естрадний оркестр. 6 1 
11 Принципи створення нових варіантів звучання музичних творів 

для оркестрового виконавства. Особливості стилів аранжування 
для оркестрового виконання. 

30 10 

12 Підготовка, структурування та редагування нотного тексту, його 
оформлення у вигляді комп’ютерного набору. 

6 1 

 Разом 148 44 
 

6.4 Самостійна робота 
№ 
з/п 

 
Назва теми 

Кількість 
годин 

денна заочна 
1. Види викладу музичного матеріалу. Аналіз форми музичних 

творів. Мелодія та викладення її  в інструментовці. 
10 13 

2 Практична робота – аранжування фортепіанного клавіру для 
спеціального музичного інструменту. 

18 34 

3 Підготовка, структурування та редагування нотного тексту, його 
оформлення у вигляді комп’ютерного набору. 

10 13 

4 Інструментування як художній фактор музики. Ансамбль і 
партитура. Функції інструментування. 

10 15 

5 Практична робота. 18 40 
6 Підготовка, структурування та редагування нотного тексту, його 

оформлення у вигляді комп’ютерного набору. 
10 15 

7 Специфіка творчого процесу інструментування як чинника 
стилетворення естрадно-інструментальної композиції. 

10 13 

8 Практична робота. Написання інструментовки супроводу солісту. 18 32 
9 Підготовка, структурування та редагування нотного тексту, його 

оформлення у вигляді комп’ютерного набору. 
10 13 

10 Естрадний оркестр. 10 15 
11 Принципи створення нових варіантів звучання музичних творів 18 38 
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для оркестрового виконавства. Особливості стилів аранжування 
для оркестрового виконання. 

12 Підготовка, структурування та редагування нотного тексту, його 
оформлення у вигляді комп’ютерного набору. 

10 15 

 Разом 152 256 
 

6.5 Індивідуальні завдання 
1. Під час роботи над перекладами музичних творів знати специфіку 

інструментовки музичного матеріалу з фортепіанного клавіру та баянного 
клавіру.  

2. Знати специфіку перекладу творів для різних видів та складів ансамблів. 
3. Складання оркестрового плану твору, аналіз музичного твору, фактури. 
4. У процесі роботи над планом створення інструментовки треба мати на увазі 

горизонтальне і вертикальне викладення тематичного матеріалу. 
5. Для створення плідної та творчої атмосфери необхідно всю технічну роботу 

готувати заздалегідь – зробити точний розрахунок тактів твору та їх розміри, в 
залежності від тривалості нот у кожному з них; накреслити аколади, тактові 
риски по оркестрових групах, написати ключі, ключові знаки, розмір та їх зміну 
по ходу твору, темпові та динамічні позначення; при інструментуванні 
супроводу солісту треба попередньо виписати повністю сольну партію, а у 
вокальному творі ще й слова. 

6. Набір партитур (відповідно програмним вимогам) у нотних редакторах 
(Sibelius, Final). 

7. Перевірка набраного матеріалу, прослуховування, програвання партитури, 
окремих функцій, епізодів на фортепіано (баяні, акордеоні), виправлення 
помилок.  

8. Виконання творчих завдань складає основну частину роботи студента на 
індивідуальному занятті та є основною формою звіту студента під час вивчення 
курсу «Інструментування» 

6.6. Структура навчальної дисципліни (3 роки) 
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І курс, І-й семестр 
Модуль 1 

Змістовий модуль 1. Інструментування для естрадного ансамблю. 
Тема 1 Види викладу музичного 
матеріалу. Аналіз форми музичних 

11    4 7    1 10 
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творів. Мелодія та викладення її  в 
інструментовці. 

Тема 2 Практична робота – аранжування 
фортепіанного клавіру для спеціального 
музичного інструменту. 

33    24 9    9 24 

Тема 3 Підготовка, структурування та 
редагування нотного тексту, його 
оформлення у вигляді комп’ютерного 
набору. 

11    4 7    1 10 

Всього за модулем 1 55    32 23    11 44 
Модульний контроль знань            

І курс, ІІ-й семетр 
Модуль 2.  

Тема 1. Інструментування як 
художній фактор музики. Ансамбль і 
партитура. Функції 
інструментування. 

12    6 6    1 11 

Тема 2. Практична робота. 41    30 11    9 32 
Тема 3. Підготовка, структурування та 
редагування нотного тексту, його 
оформлення у вигляді комп’ютерного 
набору. 

12    6 6    1 11 

Залік             
Всього за модулем 2 65    42 23    11 54 

ІІ курс, ІІІ-й семестр 
Модуль 3 

Тема 1. Специфіка творчого процесу 
інструментування як чинника 
стилетворення естрадно-
інструментальної композиції. 

11    4 7    1 10 

Тема 2. Практична робота. Написання 
інструментовки супроводу солісту. 

33    24 9    9 24 

Тема 3. Підготовка, структурування та 
редагування нотного тексту, його 
оформлення у вигляді комп’ютерного 
набору. 

11    4 7    1 10 

Всього за модулем 3 55    32 23    11 44 
Модульний контроль знань            

ІІ курс, IV-й семестр 
Модуль 4 

Тема 1 Естрадний оркестр. 12    6 6    1 11 
Тема 2 Принципи створення нових 
варіантів звучання музичних творів для 
оркестрового виконавства. Особливості 
стилів аранжування для оркестрового 
виконання. 

41    30 11    9 32 

Тема 3 Підготовка, структурування та 
редагування нотного тексту, його 
оформлення у вигляді комп’ютерного 
набору. 

12    6 6    1 11 
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Всього за модулем 4            
Залік  65    42 23    11 54 
Разом  240    148 92    44 196 

 
6.7 Теми аудиторних занять 

 

№ 
з/п 

 
Назва теми 

Кількість 
годин 

денна заочна 
1. Види викладу музичного матеріалу. Аналіз форми музичних 

творів. Мелодія та викладення її  в інструментовці. 
4 1 

2 Практична робота – аранжування фортепіанного клавіру для 
спеціального музичного інструменту. 

24 9 

3 Підготовка, структурування та редагування нотного тексту, його 
оформлення у вигляді комп’ютерного набору. 

4 1 

4 Інструментування як художній фактор музики. Ансамбль і 
партитура. Функції інструментування. 

6 1 

5 Практична робота. 30 9 
6 Підготовка, структурування та редагування нотного тексту, його 

оформлення у вигляді комп’ютерного набору. 
6 1 

7 Специфіка творчого процесу інструментування як чинника 
стилетворення естрадно-інструментальної композиції. 

4 1 

8 Практична робота. Написання інструментовки супроводу солісту. 24 9 
9 Підготовка, структурування та редагування нотного тексту, його 

оформлення у вигляді комп’ютерного набору. 
4 1 

10 Естрадний оркестр. 6 1 
11 Принципи створення нових варіантів звучання музичних творів 

для оркестрового виконавства. Особливості стилів аранжування 
для оркестрового виконання. 

30 9 

12 Підготовка, структурування та редагування нотного тексту, його 
оформлення у вигляді комп’ютерного набору. 

6 1 

 Разом 148 44 
 

6.8 Самостійна робота 
№ 
з/п 

 
Назва теми 

Кількість 
годин 

денна заочна 
1. Види викладу музичного матеріалу. Аналіз форми музичних 

творів. Мелодія та викладення її  в інструментовці. 
7 10 

2 Практична робота – аранжування фортепіанного клавіру для 
спеціального музичного інструменту. 

9 24 

3 Підготовка, структурування та редагування нотного тексту, його 
оформлення у вигляді комп’ютерного набору. 

7 10 

4 Інструментування як художній фактор музики. Ансамбль і 
партитура. Функції інструментування. 

6 11 

5 Практична робота. 11 32 
6 Підготовка, структурування та редагування нотного тексту, його 

оформлення у вигляді комп’ютерного набору. 
6 11 

7 Специфіка творчого процесу інструментування як чинника 7 10 
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стилетворення естрадно-інструментальної композиції. 
8 Практична робота. Написання інструментовки супроводу солісту. 9 24 
9 Підготовка, структурування та редагування нотного тексту, його 

оформлення у вигляді комп’ютерного набору. 
7 10 

10 Естрадний оркестр. 6 11 
11 Принципи створення нових варіантів звучання музичних творів 

для оркестрового виконавства. Особливості стилів аранжування 
для оркестрового виконання. 

11 32 

12 Підготовка, структурування та редагування нотного тексту, його 
оформлення у вигляді комп’ютерного набору. 

6 11 

 Разом 92 196 
 

6.9 Індивідуальні завдання 
9. Під час роботи над перекладами музичних творів знати специфіку 

інструментовки музичного матеріалу з фортепіанного клавіру та баянного 
клавіру.  

10. Знати специфіку перекладу творів для різних видів та складів ансамблів. 
11. Складання оркестрового плану твору, аналіз музичного твору, фактури. 
12. У процесі роботи над планом створення інструментовки треба мати на увазі 

горизонтальне і вертикальне викладення тематичного матеріалу. 
13. Для створення плідної та творчої атмосфери необхідно всю технічну роботу 

готувати заздалегідь – зробити точний розрахунок тактів твору та їх розміри, в 
залежності від тривалості нот у кожному з них; накреслити аколади, тактові 
риски по оркестрових групах, написати ключі, ключові знаки, розмір та їх зміну 
по ходу твору, темпові та динамічні позначення; при інструментуванні 
супроводу солісту треба попередньо виписати повністю сольну партію, а у 
вокальному творі ще й слова. 

14. Набір партитур (відповідно програмним вимогам) у нотних редакторах 
(Sibelius, Final). 

15. Перевірка набраного матеріалу, прослуховування, програвання партитури, 
окремих функцій, епізодів на фортепіано (баяні, акордеоні), виправлення 
помилок.  

16. Виконання творчих завдань складає основну частину роботи студента на 
індивідуальному занятті та є основною формою звіту студента під час вивчення 
курсу «Інструментування» 

 
6.10 Зміст навчальної дисципліни (2роки навчання) 

Змістовий модуль 1 
Тема 1. Інструментування як художній фактор музики. Ансамбль і 
партитура. Функції інструментування. 
Класифікація ансамблів, короткі історичні відомості про склад ансамблів, їх 
художньо-технічні можливості та репертуар. Художньо-технічні можливості і 
функції інструментування. Партитура. Короткі історичні відомості про партитурну 
нотацію. Основні правила оформлення партитур та партій. 
Специфіка інструментування: поняття про інструментування, його основні 
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правила. Засоби інструментування: тембр, фактура. Технологічні основи 
інструментування: загальні правила голосоведіння, функціональна організація 
ансамблевої фактури, ансамблевий колорит. Формоутворююча  і змістовна функція 
інструментування: інструментування та формоутворення, інструментування та 
образний зміст. Мелодія. Гармонічна фігурація. Гармонічна педаль. Бас. 
 
Тема 2. Практична робота. 
У роботі над партитурою чимале значення відіграє здатність різних інструментів 
створювати стрункий ансамбль та гарно звучати при виконанні унісонно-октавних 
дублювань, враховувати особливості розташування голосів у фактурі, обирати ту 
чи іншу функцію у фактурі твору. Окрім цього неодмінно важливим залишається 
намагання враховувати закони та логіку розгортання гомофонно-гармонічної 
тканини. Застосування методів аранжування в написанні інструментовки. 
Визначення складу інструментів ансамблю, уточнення їх діапазону та найбільш 
виразних зон, в яких тембральне забарвлення буде проявлятися найбільш яскраво, 
а технічні можливості не будуть нічим обмежуватися. Виділення основних лінії 
фактури – мелодія, басова лінія, контрапунктичні голоси, ритмічний 
акомпанемент, підголоски та розподілити їх між наявними інструментами. 
Особливості композиційного плану, перетворення фактури оригіналу, види 
додаткових елементів. Засоби збереження характеру музичного твору, втілення 
авторського задуму композитора. 
 
Тема 3. Підготовка, структурування та редагування нотного тексту, його 
оформлення у вигляді комп’ютерного набору. 
Під час написання аранжування для спеціального музичного інструменту  
корисним буде використання комп’ютерного програмного устаткування. У разі, 
коли нотний текст буде існувати в електронному вигляді у програмі, яка надає 
можливість не лише створити нотний запис, але й відтворити його у відповідному 
тембровому забарвленні, виникає широке коло для оцінювання результату. 
Подібний створений електронний варіант досить легко може корегуватись, адже у 
багатьох програмах можливе транспонування музичного матеріалу, уповільнення 
та прискорення відтворення, додавання динамічних та агогічних уточнень. 

Змістовий модуль 2 
Тема 4. Специфіка творчого процесу інструментування як чинника 
стилетворення естрадно-інструментальної композиції. 
Поняття «аранжування» (від фр. arranger – упорядковувати) в музичному мистецтві 
тлумачиться як «перекладання музичного твору для іншого складу виконавців, 
обробка мелодії для виконання на музичному інструменті або для голосу із 
супроводом, полегшений виклад музичного твору для виконання на тому ж 
інструменті, чи пов’язані з імпровізаційним стилем музикування гармонічні, 
фактурні зміни, які музиканти вносять у твір під час виконання (у джазовій музиці), 
створення інструментального супроводу до мелодії пісні для різного складу 
виконавців (у популярній музиці). Визначення поняття «аранжування», окрім 
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вищевикладеного, включає важливі уточнення, а саме: «в естрадній музиці – 
гармонізація та інструментування нової або добре відомої мелодії; у джазі – спосіб 
закріплення загального задуму ансамблевої і оркестрової інтерпретації і головний 
носій стильових якостей. поняття аранжування охоплює різноманітні сторони 
музичної діяльності (перекладення, обробка, інтерпретація тощо), які в процесі 
роботи над музичним твором можуть у певний спосіб виявляти свій стилетворчий 
потенціал. У зв’язку з цим привертає увагу поняття «художній переклад у музиці». 
Важливу роль в арсеналі стильових прийомів аранжувальника відіграє організація 
ритму, що передбачає глибокі знання багатьох музичних стилів і жанрів 
академічної та неакадемічної традицій, інтерпретацію та модернізацію властивих 
їм ритмічних формул з урахуванням індивідуального стилю композитора 
 
Тема 5. Практична робота. Написання інструментовки супроводу солісту. 
Визначення співвідношення тональності вокальних партій та інструментальних. 
Якщо для вокалістів необхідне врахування теситури, то для інструментів більш 
зручними можуть бути не всі тональності. Можлива наявність інструментального 
вступу та завершення, вставок, де не буде співу. Окрім цього одним з прийомів, які 
часом використовується у музичних творах є створення форми другого плану, коли 
при збереженні куплетної форми можливе її оформлення на більш високому рівні 
у тричастинну, рондо, варіаційну і т. п. Вибір спрямування аранжування та/або 
інструментування музичного матеріалу може мати абсолютно різне стильове 
забарвлення. Одним з шляхів є створення обробки пісні, при якій будуть 
максимально зберігатися основні особливості першоджерела – ладова основа, 
структура, форма, специфіка голосоведіння, типові звороти, гармонічна підтримка. 
Також можливі стильові перевтілення пісні, коли залишатимуться лише ключові 
аспекти твору, тоді як гармонія може ламати наперед установлену логіку розвитку, 
наближаючи твір до джазового чи навіть естрадного звучання.  створити детальний 
план розгортання твору, де буде врахована специфіка розвитку тонального плану – 
чи будуть використовуватись зміни тональності – модуляції чи відхилення. При 
його формуванні варто проаналізувати вербальний текст твору, який дасть змогу 
визначити основні ключові вузли розвитку драматургії, кульмінаційні моменти і т. 
п.  
Види інструментального супроводу вокалу: 
– інструментальний супровід із дублюванням вокальної партії; 
– інструментальний супровід без дублювання вокальної партії; 
– комбінований (змішаний) інструментальний супровід. 
 
Тема 6. Підготовка, структурування та редагування нотного тексту, його 
оформлення у вигляді комп’ютерного набору. 
Під час написання аранжування для спеціального музичного інструменту  
корисним буде використання комп’ютерного програмного устаткування. У разі, 
коли нотний текст буде існувати в електронному вигляді у програмі, яка надає 
можливість не лише створити нотний запис, але й відтворити його у відповідному 
тембровому забарвленні, виникає широке коло для оцінювання результату. 
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Подібний створений електронний варіант досить легко може корегуватись, адже у 
багатьох програмах можливе транспонування музичного матеріалу, уповільнення 
та прискорення відтворення, додавання динамічних та агогічних уточнень. 

6.11 Структура навчальної дисципліни 
 

Назви змістових модулів і тем 

Кількість годин 
Форма навчання: 
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ІІ курс, ІІІ-й семестр 
Модуль 1 

Змістовий модуль 1. Інструментування для естрадного ансамблю. 
Тема 1. Інструментування як 
художній фактор музики. Ансамбль і 
партитура. Функції інструментування. 

8    2 6    0,5 7,5 

Тема 2. Практична робота. 29    12 17    3 26 
Тема 3. Підготовка,  
структурування та редагування 
нотного тексту, його оформлення у 
вигляді комп’ютерного набору. 

8    2 6    0,5 7,5 

Всього за змістовим модулем 1 45    16 29    4 41 
Поточний контроль            

Змістовий модуль 2. Написання інструментального супроводу солісту.  
Тема 4. Специфіка творчого процесу 
інструментування як чинника 
стилетворення естрадно-
інструментальної композиції. 

8    2 6    0,5 7,5 

Тема 5. Практична робота. Написання 
інструментовки супроводу солісту. 

29    12 17    3 26 

Тема 6. Підготовка, структурування та 
редагування нотного тексту, його 
оформлення у вигляді комп’ютерного 
набору. 

8    2 6    0,5 7,5 

Всього за змістовим модулем 2 45    16 29    4 41 
Всього модуль 1 90    32 58    8 82 
Залік             

Разом  90    32 58    8 82 
 
 
7 ІНСТРУМЕНТИ, ОБЛАДНАННЯ ТА ПРОГРАМНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ, 

ВИКОРИСТАННЯ ЯКИХ ПЕРЕДБАЧАЄ НАВЧАЛЬНА ДИСЦИПЛІНА 
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Програмне забезпечення: 
1. Положення про навчальний процес 
2. Положення про самостійну роботу студента 
3. Положення про контрольні заходи 
4. Навчальний план  
5. Освітня професійна програма 
6. Силабус 
7. Робоча навчальна програма. 
8. Методичні вказівки та рекомендації (навчальної роботи, самостійної 

роботи, до контрольних заходів) 
9. Наукова, навчальна та методична література, електронні ресурси 

Технічні засоби та обладнання: 
10. Наявність комп’ютера (ноутбука) 
11. Нотні редактори 

8.Методи навчання 
До основних методів навчання відносять:  
– вербальний метод (пояснення);  
– емпіричний метод (показ на інструменті);  
– пошук навчального репертуару (вправ, творів);  
– репродуктивний (відтворення студентами педагогічних і методичних прийомів, 
проілюстрованих викладачем);  
– репродуктивно-варіативний (поєднання студентом запропонованих викладачем 
прийомів з іншими формами й методами музично-виконавської та педагогічної 
діяльності);  
– креативний, творчий (створення студентами оригінальних варіантів інтерпретації 
вправ і творів; нестандартний підхід до розв’язання педагогічних ситуацій; 
опанування навичками педагогічної імпровізації);  
– проблемно-пошуковий (самостійний пошук студентом засобів і способів 
розв’язання проблемних ситуацій у процесі виконання навчальних і педагогічних 
завдань;  
– педагогічне моделювання (імітація у навчальному процесі педагогічних ситуацій 
і професійної діяльності викладача);  
– педагогічний аналіз (формування педагогічного мислення студентів у конкретних 
педагогічних ситуаціях засобом аналізу власних дій і діяльності інших студентів);  
– інтеграції (акумуляція і синтез знань з різних фахових дисциплін у процесі 
вирішення виконавських і педагогічних завдань).   
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Три основні елементи уроку:  
1) робота над технічним матеріалом;  
2) розучування нового матеріалу;  
3) повторення й удосконалення вивченого.  
Перші заняття проводяться у формі ознайомлення с нотним матеріалом.  
Протягом перших двох тижнів викладач складає для кожного студента план 
роботи, враховуючи особисті можливості та здібності студента, рівень його 
музичної підготовки, визначаються виконавчі недоліки, складається репертуар, 
який повинен відповідати програмним вимогам та індивідуальним можливостям 
кожного студента.  
                                            9.Методичне забезпеченння  
– навчально-методичні посібники і навчальні програми;  
– нотний матеріал для проведення практичних занять;  
– наочність (відеозаписи занять провідних педагогів-музикантів). 
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1988. – 254 с.  
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Додаткова література 
1. Локарєва Ю. Особливості музично-теоретичної підготовки у професійному 

становленні майбутнього вчителя музики / Ю. Локарєва // Наукові записки 
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Винниченка. Серія "Педагогічні науки". – 2012. – Вип. 112. – С. 229–236. 
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барды и рок п их взаимосвязи): учеб. пособие / Л.М. Кадцын. - Екатеринбург, 
2006. 

4. Красильников И.М. Основы теории и практика компьютерной аранжировки 
музыкальных произведений / И.М. Красильников, С.Н. Завырылина // 
Электронный музыкальные инструменты. Пакет примерных программ для 
учреждений среднего профессионального образования. – Тольятти: «Принт-С», 
2006. – 41с. 

5. Мазур А. К. Перспективные принципы исполнения музыки с использованием 
компьютерных систем / А. К. Мазур , В. М. Сиказин // Электронная технология 
и музыкальное искусство. М., 1990. 

6. Прохорова Л. Українська естрадна вокальна школа : Навчальний посібник для 
студентів вищих навчальних закладів культури і мистецтв III-IV рівнів 
акредитації / Л. В. Прохорова. – Вид. 2-е. – Вінниця : Нова книга, 2006. – 384 с. 

7. Пляченко Т. Підготовка майбутнього вчителя музики до роботи з учнівськими 
оркестрами та інструментальними ансамблями. Кіровоград, 2010. 

8. Орлова И. В ритме новых поколений (Молодежные музыкальные жанры в 
общей системе современной музыкальной культуры) / И. Орлова. — М. : 
Знание, 1988. — 54 с. 
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Електронні ресурси: 
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https://ocnt.com.ua/7-stiliv-suchasnoi-muziki/ 
file:///C:/Users/Lenovo/Desktop/Vknukim_myst_2013_28_3.pdf 
http://molodyvcheny.in.ua/files/journal/2017/11/150.pdf 

https://ic.ac.kharkov.ua/nauk_rob/nauk_vid/rio_old_2017/ku/kultura33/34.pdf
https://ocnt.com.ua/7-stiliv-suchasnoi-muziki/
file:///C:/Users/Lenovo/Desktop/Vknukim_myst_2013_28_3.pdf
http://molodyvcheny.in.ua/files/journal/2017/11/150.pdf
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https://int-konf.org/ru/2014/naukovij-potentsial-2014-25-27-03-2014-r/741-vereshchuk-
k-v-stilistichni-osoblivosti-elektronnoji-muziki-khkh-stolittya 
https://evnuir.vnu.edu.ua/bitstream/123456789/15911/1/ 
http://moderato.in.ua/malenki-muzychni-istoriyi/classical-crossover.html 
https://www.youtube.com/watch?v=hFNNSf8-DOY 
https://www.youtube.com/watch?v=gy6SdNhLL7M 
https://www.youtube.com/watch?v=0QWMcrSkwc0 
https://www.youtube.com/watch?v=svAOKJ8WD7I 
https://www.youtube.com/watch?v=-TNFMZpk3fU 
https://music.xn--41a.ws/artist/  
https://mp3iq.com/m/1858017-klasichna-muzika-v-suchasn-j-obrobc/  
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