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1. Загальна інформація 

Назва дисципліни Композиція, обробка, транскрипція 

Викладачі Черепанин Мирон Васильович 

Контактний телефон викладача 095.640.40.15. 

 

E-mail викладача duetconcertino@ukr.net  

myron.cherepapnyn@pnu.edu.ua 

Формат дисципліни Очна, заочна форма. 

Обсяг дисципліни 90 годин 

Посилання на сайт дистанційного 

навчання 

 

Консультації Згідно розкладу, у т.ч. онлайн (скайп) 

 

2. Анотація до курсу 

Навчальна дисципліна «Композиція, обробка, транскрипція» забезпечує процес музично-

педагогічної освіти здобувача освіти як митця вищого рівня майстерності в галузі музичної 

творчості, перекладень вокально-інструментальних творів та виконавства; формує його 

професійний розвиток, який є необхідним для майбутньої успішної самореалізації за 

спеціальністю. Курс дисципліни формує творчий потенціал здобувача освіти в системі розвитку 

музичного мистецтва і культури, передбачає актуалізацію та певну інтеграцію його професійних 

знань і комплексний розвиток виконавських вмінь та навичок, необхідних для ознайомлення із 

сучасними досягненнями музичного мистецтва. 

Зміст дисципліни полягає в ознайомленні майбутніх фахівців з основами композиції, обробки 

і транскрипції; формуванні широкого художньо-мистецького світогляду; забезпеченні професійної 

підготовки, необхідної для практичної діяльності музиканта-виконавця.  

 

 

3. Мета та цілі курсу  

Метою та предметом навчальної дисципліни «Композиція, обробка, транскрипція» є вивчення 

основних етапів опрацювання музичного матеріалу, а також впровадження результатів роботи у 

творчу педагогічну та виконавську діяльність (соліста, диригента, музичного колективу). 

Основне завдання дисципліни «Композиція, обробка, транскрипція» полягає у підготовці 

здобувача освіти до творчої діяльності, який добре володіє елементарними навиками композиції, 

обробки і транскрипції творів різноманітних стилів і жанрів, прагне реалізувати свій творчий 

потенціал як музиканта-виконавця, вміє підбирати репертуар, а також здійснювати спроби 

сольного, або ансамблевого виконання вокальної та інструментальної музики.  

 

4. Результати навчання (компетентності) 

 

Здобувач освіти в результаті вивчення навчальної дисципліни набуває наступних загальних  і 

фахових компетенцій: 

ЗК1: здатність до критичного абстрактного мислення, зокрема, вміння застосовувати його до 

аналізу результатів власного наукового дослідження, її актуальності, наукової новизни, 

теоретичного, практичного, аксіологічного та світоглядного значення; 

ЗК2: здатність до пошуку, обробки та аналізу наукової теоретичної та фахової емпіричної 

інформації з різних джерел для узагальнення результатів; 

ЗКЗ: уміння з нових дослідницьких позицій формулювати методологічну базу власного наукового 

дослідження, усвідомлювати його актуальність, мету і значення для розвитку національного та 
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світового музичного мистецтва (музичної культури); 

ФК7: здатність до планування та організації концертних, музично-просвітницьких та медійних 

заходів, а також до проведення мистецтвознавчої експертизи музичних творів та реалізації 

музичних практик, що передбачає глибоке переосмислення наявних та створення нових цілісних 

знань; 

ФК8: здатність аналізувати й оцінювати  матеріальну та духовну цінність музичного об’єкта в 

різних хронологічних межах та географічних ареалах, певному соціокультурному середовищі. 

Програмні результати навчання: 

ПРН1: орієнтація в актуальній проблематиці сучасного музикознавства, її використання в різних 

сферах власної дослідницької й аналітичної діяльності; 

ПРН2: знання і використання наявних, пошук нових методів і методик у описі, узагальненні, 

аналізі музичних фактів, явищ, процесів, індивідуальної та колективної музичної творчості; 

ПРН4: встановлення міждисциплінарних зв’язків між мистецтвознавчими, гуманітарними, 

культурно-історичними дисциплінами та вільне володіння міждисциплінарною методологією 

наукового пізнання; 

ПРН5: знання і використання фахової термінології та поняттєво-категоріального апарату; 

ПРН9: застосовувати сучасний інструментарій соціологічних, психологічних, статистичних 

досліджень для пошуку, обробки, аналізу теоретичної та емпіричної інформації; 

ПРН11: володіти різними жанрами написання наукових текстів, вміти їх рецензувати, 

коментувати, анотувати, редагувати, репрезентувати в медіапросторі; 

ПРН12: розробляти та реалізовувати наукові та інноваційні культурно-мистецькі проєкти в галузі 

музичного мистецтва з дотриманням норм академічної етики і врахуванням соціальних, 

економічних, екологічних та правових аспектів; 

ПРН13: розробляти та ефективно застосовувати PR-концепції щодо створення і подальшої 

реалізації індивідуальних та командних науково-пошукових та творчих проектів, спрямованих на 

висвітлення актуальних для українського культурно-мистецького простору подій і процесів; 

ПРН16: здійснювати організацію і налагоджувати алгоритм роботи креативних груп у різних видах 

музичної творчості; проводити оптимізацію роботи у різних видах творчої діяльності задля 

досягнення кінцевої мистецької мети.  

 

 

5. Організація навчання курсу 

Обсяг курсу для очної форми навчання   

Вид заняття Загальна кількість годин – 90 год 

Індивідуальні 30 академічних годин 

Самостійна робота 60 академічних годин 

Ознаки курсу 

Семестр Спеціальність 

Курс 

(рік навчання) 

Нормативний 

/ 

вибірковий 

ІІІ 025 Музичне мистецтво ІІ Цикл 

вибіркових 

компонент 

 

Тематика курсу 

Тема, план Форма 

заняття 

Література Завдання, 

год. 

Вага оцінки Термін 

виконання 

 

Тема 1. Принципи 

творення 

оригінальних 

композицій та 

творчого 

індивідуальне 1-50 2  3-й семестр, 

1 тиждень 



опрацювання 

оригіналу 

(авторського, 

фольклорного).  

Тема 2. Аналіз 

звукообразної 

специфіки,  

тембрових якостей і 

динамічного 

діапазону  

авторських 

музичних творів . 

індивідуальне 1-50 4 10 3-й семестр, 

2-3 тиждень 

Тема 3. Прийоми 

аранжування як 

засіб створення 

нового звукового 

ідеалу: редакція, 

переклад, 

транскрипція.  

індивідуальне 1-50 10 40 3-й семестр, 4-8 

тиждень 

Тема 4. Типи 

обробки музичного 

матеріалу 

(авторського, 

фольклорного): 

автентичний, 

класичний та 

модерний. 

індивідуальне 1-50 

 

10 40 3-й семестр, 9-13 

тиждень 

Тема 5. Кавери у 

сучасній  

виконавській 

творчості. 

індивідуальне 1-50 2 10 3-й семестр, 14 

тиждень 

Тема 8. Засади 

формування 

сучасного 

репертуару  

виконавців: 

тематичний, 

жанровий, 

стильовий. 

індивідуальне 1-50 2 10 3-й семестр. 15 

тиждень 

 

6. Система оцінювання курсу 

Загальна система оцінювання курсу Перевірка теоретичних знань проводиться у вигляді 

опитування на індивідуальних заняттях, практичного 

здійснення індивідуальних творчих завдань стосовно 

компонування, аранжування, обробки музичного матеріалу 

(з різних типів оригіналу) для соло і ансамблів (оркестрів) 

різного складу. 

Максимальна кількість балів – 100. 

Умови допуску до підсумкового 

контролю 

Здача всіх проміжних етапів контролю 

Підсумковий контроль Залік 

 

7. Політика курсу 

 



У результаті вивчення курсу навчальної дисципліни «Композиція, обробка, транскрипція» 

аспірант повинен знати: 

1. сутність використання навчальної дисципліни у майбутній професії, проявляти до неї 

стійкий інтерес; 

2. специфіку використання навчальної дисципліни у різних професійних сферах діяльності; 

 

 вміти: 

3. досконало володіти матеріалом навчальної дисципліни «Композиція, обробка, 

транскрипція». 

4. використовувати знання з предмету у навчально-виховній роботі зі здобувачами в закладах 

мистецької освіти різних рівнів; 

5. застосовувати вивчений матеріал в організації наукових і практичних дискусій; 

6. застосовувати базові теоретичні знання в практичній творчій роботі; 

7. використовувати інформаційно-комунікативні технології для вдосконалення наукової 

діяльності; 

8. самостійно визначати завдання професійного та особистого розвитку, займатись 

самоосвітою, усвідомлено планувати підвищення своєї кваліфікації; 

 

володіти: 

9. історичними відомостями про композицію, обробку і транскрипцію та відповідною 

музикознавчою термінологією; 

10. навиками теоретичного аналізу зразків авторської обробки, транскрипції та компонування ; 

11. базовими знаннями щодо процесу перекладу музичних творів для різних інструментів та 

складу ансамблів (інструментальних та вокально-інструментальних); 

12. .різними типами обробки мелодій, гармонізації, ритмічної та фактурної варіативності. 
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