
 

1.5. Хорове аранжування 

Тип дисципліни:  

обов’язкова. 

Семестр:  

другий. 

Обсяг дисципліни:  

загальна кількість годин – 120 (кредитів ЄКТС – 4), аудиторні години: лекції – 

32, практичні – 32, самостійна робота – 56. 

Лектори:  

доцент Михаць М. Г. 

Результати навчання:  

– знати історію розвитку хорового аранжування; 

– знати принципи перекладення для хору із супроводом та без супроводу;   

– знати значення літературного тексту та образний зміст твору; 

– вміти обґрунтовувати власну думку щодо дискусійних проблем інтерпретації 

художнього твору; 

– вміти самостійно та вільно орієнтуватися у фактурних особливостях; 

– вміти використовувати у хоровій фактурі різновиди акомпанементу; 

– володіти поняттями стилю, форми, фактури, теситури, динаміки,діапазону; 

– володіти методикою аналізу вокально-хорової партитури;   

– володіти конкретними технічними прийомами хорового аранжування з 

урахуванням жанрово-стильових і фактурно-тембрових особливостей твору.  

 

Спосіб навчання:  

аудиторне. 

Необхідні обов’язкові попередні та супутні дисципліни:  

– диригування; 

– хоровий клас; 

– хорознавство; 

– теорія музики; 

– гармонія; 

– поліфонія; 

– аналіз музичних творів. 

Зміст навчальної дисципліни:  

Ознайомлення з основними теоретичними положеннями, постійними 

(незмінними) і рухомими (змінними) компонентами музичного твору, 

вокально-тембровими можливостями хорових партій народного хору та 

основних логічно-структурних схем перекладень хорових партитур, види 

хорових фактур. 

 Опанування теоретичними знаннями, практичними навичками техніки 

хорового перекладу, вміння творчо і бережливо аранжувати і редагувати 

вокально-хорові твори; вивчення специфіки перекладу, а також спрощення 

музичних творів для шкільних хорових ансамблів різних вікових категорій. 

Рекомендована література:  

Основна література: 

1. Вахняк Є. Хорове аранжування. – Київ: Музична Україна 1977. – 71 с. 



2. Горохов П., Загрецький Д. Хорове аранжування. – Київ: Музична Україна, 

1982. – 126 с. 

3. Ивакин М. Хоровая аранжыровка. – Москва: «Владос», 2003. – 212 с. 

4. Ленский А. Искуство хоровой аранжыровки. – Москва: «Музыка», 1980. – 

343 с. 

5. Лицвенко И. Практическое руководство по хоровой аранжыровке. Москва: 

«Музыка», 1965. – 294 с. 

Додаткова література:+ 

1. Назаров А. Хоровая Аранжыровка. – Казань, 1974. – 242 с. 

2. Плотниченко Г. Практические советы детских хоровых коллективов. Ч. І, 2. – 

Москва: «Музыка». – 208 с. 

3. Чміль Ю. Хорове аранжування. – Київ: НПУ ім.. М. П. Драгоманова. 1997. – 

29 с. 

Форми та методи навчання:  

лекції, практичні заняття, самостійна робота. 

Методи і критерії оцінювання:  

– поточний контроль: проведення семінарських занять, виконання навчальних 

та творчих завдань на кожному уроці в усній та письмовій формі. 

– підсумковий контроль: залік – у другому семестрі. 

100-бальна шкала оцінювання. 

Мова навчання:  

українська. 

Кафедра: 

методики музичного виховання і диригування. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


