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Василь ЧУЧМАН 
 

ОСОБЛИВОСТІ ВИКЛАДАННЯ  
НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ «АРАНЖУВАННЯ» 

 В СУЧАСНИХ УМОВАХ 
 

Аранжування є невіддільною складовою повсякденної прак-
тичної діяльності, ознакою фахової компетентності та запорукою 
професійного успіху музиканта-педагога. Формулювання «музи-
кант-педагог» ми трактуємо у найширшому розумінні — від музич-
ного керівника дошкільної установи, вчителя закладу середньої 
та позашкільної освіти до викладача спеціалізованої середньої і ви-
щої школи, керівника аматорського і професійного творчого колек-
тиву (хору, ансамблю, оркестру тощо). Адже кожен керівник такої 
групи є водночас і педагогом. Він створює творчу атмосферу в ко-
лективі, забезпечує його професійне зростання за допомогою фор-
мування виконавської манери та відповідного репертуару. Тому 
належна фахова підготовка музиканта-педагога в цьому напрямі 
є дуже важливою. 

Слово «аранжування» запозичене від французького дієслова 
arranger (упорядковувати, улагоджувати) та похідного від нього 
іменника arrangement, який не тільки використовується як музичний 
термін «аранжування», а й має ще такі значення: 1) улаштування, 
розміщення; 2) комбінація; 3) угода (згода, домовленість, узго-
дженість, компроміс). Усі ці значення можуть слугувати ключовими 
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словами для розуміння терміна «аранжування», допомогти ок-
реслити суть цього виду музичної творчості, зміст і завдання од-
нойменної навчальної дисципліни.  

Найбільш вдале визначення терміна «аранжування» як присто-
сування музичного твору до нових умов іншого виконавського 
складу подав у своєму підручнику «Хорове аранжування» Єв-
ген Вахняк [4]. Розрізняють два види аранжування: строге і вільне. 
Строге здійснюють без зміни головних компонентів музичного 
письма, за допомогою модифікації партитури та її окремих голосів 
із збереженням гармонії та рисунку мелодичних ліній. Вільне ба-
зується на переосмисленні звучання музичного твору (зі збагачен-
ням або спрощенням фактури) і межує з композиторською творчіс-
тю [4, с. 5]. Під час застосування як строгого, так і вільного виду 
аранжування відбувається темброва модифікація твору.  

У повсякденній музичній практиці часто натрапляємо на синоні-
ми терміна «аранжування»: переклад (перекладення), гармонізація, 
обробка (опрацювання), оркестрування (інструментування), редакція 
(музична редакція), транскрипція, парафраза, варіації на тему. Деякі 
з них є окремими жанрами композиторської творчості. Потрібно та-
кож розрізняти такі види музичної творчості, як імпровізація, аран-
жування і композиція. Імпровізація є суто виконавським феноменом, 
який має вільний, чітко окреслений індивідуальний характер і зазви-
чай не фіксується на письмі. Аранжування передбачає роботу над 
«чужим» музичним матеріалом із різним ступенем дотримання ав-
тентичності першоджерела. Композиція (композиторська твор-
чість) — це створення оригінального музичного твору. 

Що ж потрібно знати і вміти робити, щоб займатись аранжу-
ванням і досягти успіху? Насамперед необхідна музично-теоретична 
підготовка (теорія музики, сольфеджіо, гармонія, поліфонія, аналіз 
музичних форм, історія музики), знання спеціалізованих музичних 
дисциплін (хорознавство, інструментознавство, диригування, читан-
ня партитур), слуховий досвід, практичні виконавські навички (спів 
у хорі, гра на інструментах в оркестрі або ансамблі) і, найголовніше, 
бажання. Часто буває так, що наші внутрішні бажання є доволі не-
стійкими, тому іноді краще, коли їх додатково посилюють нагальні 
потреби щодо виконавської та педагогічної практики.  
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Аранжувальнику-початківцю важливо пам’ятати про почуття 
міри у застосуванні своїх знань. Наприклад, не варто намагатися 
вмістити весь свій музично-теоретичний багаж у гармонізацію 
простенької мелодії. Аранжування не має нагадувати задачу з гар-
монії чи поліфонії. Будь-яка складність тут повинна бути виправда-
ною. Потрібно обов’язково враховувати виконавські можливості му-
зичного колективу, для якого створюється аранжування. Часто буває 
так, що робота аранжувальника-початківця, яка під час програвання 
на фортепіано звучить дуже гарно, гармонічно насичено і барвисто, 
в «живому» хоровому чи оркестровому виконанні не створює такого 
враження. Причин цього може бути декілька: недоречно дібрана 
тональність, не враховані теситурні умови та інші особливості голо-
сів (інструментів), невдале голосоведення. Іноді варто «пожертвува-
ти» певним звуком гармонічної вертикалі (пропустити його) заради 
плавності та зручності ведення мелодичних ліній кожного голосу. 

Викладання навчальної дисципліни «Аранжування» найкраще 
проводити у формі індивідуальних практичних занять, як у спеціа-
лізованих закладах музичної освіти (в музичних коледжах і акаде-
міях). У деяких освітніх програмах курс аранжування є вибірковою 
дисципліною, яка передбачає групові лекції і практичні заняття. 
В обох випадках важливо враховувати індивідуальні особливості 
кожного студента, рівень його теоретичної підготовки, виконавсь-
кий досвід, особисті якості і практичні потреби. У деяких закладах 
освіти є традиція: кращі студентські аранжування виконують сту-
дентські хорові колективи, що є неабияким стимулом для подаль-
шого творчого вдосконалення в цьому напрямі.  

У процесі вивчення курсу «Аранжування» студенти на конкретних 
прикладах набувають досвіду у виконанні таких творчих завдань: 

1. Перекладати твори, написані для одного типу хору, на інший 
(з однорідного (дитячого, жіночого або чоловічого) на мішаний 
і навпаки). Для цього використовують спосіб транспозиції, переміще-
ння середніх голосів або змішаний (комбінований). Кожен має певні 
особливості та передумови для можливості його застосування. 

2. Перекладати твори, написані для одного типу і виду хору, на 
інший зі спрощенням або збагаченням (ускладненням) фактури. 
Навички виконання таких завдань є дуже важливими для майбутніх 
вчителів музичного мистецтва та керівників дитячих колективів. 



134 
 

3. Аранжувати вокально-інструментальні та інструментальні 
твори для хору або вокального ансамблю a cappella чи з інструмен-
тальним супроводом. 

4. Аранжувати народні та оригінальні (авторські) мелодії для 
хору a cappella або з інструментальним супроводом. 

Під час занять ноти записують традиційно олівцем у нотному 
зошиті. Дуже важливо проспівувати кожен голос, програвати на 
музичному інструменті усю партитуру. Можна, а навіть дуже бажа-
но, щоб студенти хоча б початково опанували одну з комп’ютерних 
програм для набору нот, яких в Інтернеті є досить багато (як плат-
них, так і безкоштовних). Однак це необов’язково і не є безпосе-
реднім предметом цієї навчальної дисципліни. 

Варто наголосити на деяких етичних моментах, пов’язаних 
з академічною доброчесністю:  

1. Кожне аранжування потрібно належно оформляти. Студенти 
мають узяти за звичку вказувати максимально повну інформацію про 
оригінальну партитуру чи мелодію, яка стала джерелом їхнього аранжу-
вання (автори музики, літературного тексту, перекладу, обробки тощо). 

2. Кожна студентська робота має бути результатом самостійно-
го творчого пошуку, різні фальсифікації неприпустимі. 

Список літератури для вивчення курсу аранжування має місти-
ти насамперед збірки хорових творів українських і зарубіжних ком-
позиторів, які слугують взірцями для наслідування і водночас мате-
ріалом для практичних письмових завдань.  

Як базовий підручник для вивчення курсу аранжування реко-
мендуємо працю Є. Вахняка «Хорове аранжування» [4], створену, як 
зазначено у передмові, з використанням методичного доробку 
Станіслава Людкевича. Структура цього видання передбачає послі-
довне опанування різних способів аранжування. 

Ще одним вагомим джерелом для набуття практичних навичок 
є підручник «Хорове аранжування», який уклали представники 
одеської хорової школи Петро Горохов і Дмитро Загрецький [5]. 
У праці зосереджено увагу на всіх можливих способах перекладу хо-
рових творів для певного типу і виду хору. У додатках цього під-
ручника є розділ «Обробка народних мелодій для хору», але прос-
того «рецепта», як створити обробку народної пісні тут, зрештою, як 
і в будь-якому іншому підручнику, ми не знайдемо. Увагу авторів 
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сконцентровано на характері та ладо-інтонаційному складі мелодії, 
на аналізі основних елементів музичної фактури (мелодії, гармонії, 
елементах поліфонії тощо). 

У навчальному посібнику «Хорове аранжування» Романа Дол-
чука [6] подано багато нотних прикладів, дуже ґрунтовно розробле-
но аранжування вокально-інструментальних творів для різних скла-
дів хору, а також обробку народної пісні для хору. 

Багато прекрасних зразків для наслідування є в навчальному 
посібнику «Хорове аранжування та вільна обробка», який створив 
лідер і аранжувальник відомого вокального гурту “Man Sound” Ру-
бен Толмачов [8]. У виданні можемо ознайомитись із партитурами 
багатьох хітів цього легендарного гурту.  

Для тих, хто бажає навчитися створювати аранжування для ди-
тячого хору, дуже цінними будуть посібники Юрія Антківа [1, 2, 
3, 7]. Також може стати у пригоді навчально-методичний посібник 
Василя Чучмана «Ліричні та жартівливі пісні в обробці для дитячо-
юнацького хору» [9]. 

Підсумовуючи, з’ясуємо найголовніше — для чого ж потрібні 
навички аранжування музикантові-педагогу? У чому полягає секрет 
професійного успіху? 

1. Насамперед навички аранжування дають змогу музикантові-
педагогу швидко виконувати повсякденні творчі завдання, пов’язані 
із забезпеченням репертуарних потреб. Адже цікавий і самобутній 
репертуар є одним із найефективніших засобів консолідації хо-
рового колективу, а вдалий добір яскравих, змістовних творів 
у якісних і водночас доступних для хору аранжуваннях зазвичай за-
безпечує диригентові левову частку успіху.  

2. Навички аранжування помітно збільшують виконавсько-ін-
терпретаторський потенціал музиканта-педагога, допомагають 
глибше осягнути зміст, образну сферу і фактуру музичного твору, 
виявляти більше важливих нюансів, виразніше й переконливіше ін-
терпретувати їх. 

3. Вміння аранжувати задовольняють внутрішню потребу 
творчого самовияву. Працюючи над аранжуванням певного натх-
ненного музичного твору, ми маємо змогу наблизитися і доторкну-
тися до чогось великого та прекрасного. А коли ми бачимо і чуємо, 
як це прекрасне починає проростати в наших учнях, то це, напевно, 
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і є найбільшим успіхом та сатисфакцією, найбільшим щастям музи-
канта-педагога. 
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