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Розділ 1. Народний хоровий спів як різновид українського  
загально-хорового виконавства. Типи і види народних хорів.  
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Традиційний народний гуртовий спів (народне багатоголосся)............... 
Сучасний український народний хор ......................................................... 
 
Розділ ІІ. Перекладення з  народного багатоголосся на різні склади хорів. 
Перекладення пісень народного багатоголосся поліфонічного складу. 
 
   1.1.Перекладення з жіночого народного багатоголосся на мішане. 
       1.2.Перекладення з чоловічого народного багатоголосся на мішане. 
  1.3.Перекладення пісень однорідного багатоголосся на однорідне. 
           А) Перекладення з жіночого багатоголосся на чоловіче. 
           Б) Перекладення з чоловічого багатоголосся на жіноче. 
  1.4. Перекладення з мішаного багатоголосся. 
           А) Перекладення з мішаного багатоголосся на жіноче. 
           Б) Перекладення з мішаного багатоголосся на чоловіче. 
 
 2. Перекладення пісень гомофонно-гармонічного складу для сучасного народного хору 
 
    2.1.Перекладення з мішаних народних хорів на однорідні: 
      А). Перекладення з мішаних народних хорів на жіночі хори. 
      Б). Перекладення з мішаних народних хорів на чоловічі хори. 
2.2.Перекладення з жіночих хорів на мішані: 
      А).Перекладення з жіночих триголосих хорів з елементами чотириголосся на мішані. 
      Б)  Перекладення з жіночих двоголосих хорів на мішані. 
2.3.Перекладення з чоловічих хорів на мішані народні. 
 
 Розділ ІІІ. Перекладення авторських творів, гармонізацій, обробок різних фактур, 
написаних для мішаних хорів, на однорідні. 
1. Перекладення з мішаних хорів на жіночі. 
2. Перекладення з мішаних хорів на чоловічі. 
 
 Розділ ІV. Перекладення творів на неповний мішаний склад хору. 
1. Перекладення з чотириголосих мішаних хорів на неповні мішані. 
2. Перекладення з жіночих хорів на неповні мішані. 
3. Перекладення з чоловічих хорів на неповні мішані. 
 
 Розділ V. Перекладення творів, написаних для академічних хорів (ансамблів ), на 
народні. 
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 Абсолютне збереження фактури і голосів оригіналу при транспонуванні в зручну для хору 
тональність. 
Часткове перемішення голосів в партитурі при збереженні тональності оригіналу. 
Перекладення з однорідних академічних хорів на чотириголосі мішані народні: 
    А). Перекладення з жіночих хорів на народні  мішані. 
    Б).  Перекладення з чоловічих хорів на народні мішані. 
Перекладення з однорідних триголосих академічних хорів з розвиненою мелодичною 
лінією нижнього голосу на мішані чотириголосі народні. 
Перекладення творів з різними видами фактур мішаного складу на народні мішані: 

А). Перекладення творів гармонічної фактури мішаних хорів на мішані народні. 
     Б). Перекладення творів гомофонно-гармонічної фактури мішаних   хорів на    мішані 
народні. 
                                               
Частина ІІ. 
Аранжування сольних вокальних творів з супроводом 
 
 Розділ І. Фактура супроводу вокального твору як основа хорової фактури.  
Загальні принципи перекладення вокальних творів  з супроводом для народного хору a 
cappella і з супроводом. 
Створення хорових партитур народного хору з творів з акордово-гармонічним складом 
супроводу. 
Аранжування творів, написаних для соло, дуетів з супроводом, використовуючи 
загальнохорове звучання  протягом всього твору. 
Часткове застосування загальнохорового акордово-гармонічного звучання  при аранжуванні 
вокальних творів невеликого діапазону. 
Формування хорової партитури народного хору з творів, написаних для низьких голосів. 
Особливості формування хорової партитури народного хору з творів, написаних для 
чоловічого соло, дуетів. 
2.  Створення хорових партитур гомофонно-гармонічного складу. 
Формування хорових партитур гомофонно-гармонічного виду з чітко вираженою 
акордовою фактурою, яка звучить на кожній долі такту або на сильних долях. 
Створення хорових партитур гомофонно-гармонічного складу, які мають характер 
гармонічної підтримки (педалі). 
Формування хорових партитур гомофонно-гармонічного складу,  які мають вигляд 
бандурного (гітарного) акомпанементу. 
 Створення хорових партитур з мішаною фактурою викладу (акордово- гармонічною, 
гомофонно-гармонічною, бандуро-гітарною). 
3. Створення хорових партитур з творів, написаних для соло з поліфонічним складом 
супроводу. 
Загальна характеристика. 
Підтекстовка поліфонічних творів. 
Аранжування творів (клавірів) з контрастною поліфонією супроводу. 
Особливості аранжування клавірів з імітаційною поліфонією супроводу. 
Аранжування клавірів з підголосковою поліфонією супроводу. 
Особливості формування хорових партитур клавірів з мішаними видами поліфонічного 
супроводу. 
 
 Розділ ІІ. Фігураційний склад  супроводу. 
 
 Фігураційний склад супроводу та його основні різновиди. 
Особливості формування хорової партитури з гармонічною фігурацією   супроводу. 
Аранжування клавірів з мелодичною фігурацією супроводу. 
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Аранжування клавірів з ритмічною фігурацією супроводу. 
Особливості аранжування творів мішаної фігурації. 
 
Розділ ІІІ. Мішаний склад супроводу та його особливості.  
Хорове аранжування творів з мішаною фактурою супроводу. 
 
Висновки. 
Рекомендована література. 


