
МЕТОДИКА  ВИКЛАДАННЯ КАМЕРНОГО АНСАМБЛЮ У ВНЗ 

У ОРГАНІСТІВ 6 курс 

 

Тема 1.  Робота над різними типами фактури в камерних творах.         

Складаннѐ транскрипцій та їх використаннѐ в ансамблевій практиці. 

Різницѐ в складанні транскрипції з партії клавіра та партитури камерного 

оркестра. Необхідність доброго знаннѐ специфіки кожного з них. Необхідність 

знаннѐ органа, ѐк інструмента, його особливостей, ѐкі  потрібно враховувати при 

складанні транскрипції. Вміннѐ працявати з нотним матеріалом. Знаннѐ різних 

типів фактури, динамічні та фарбові  властивості теситури інструмента, добре 

знаннѐ голосів органа та доцільність їх використаннѐ тощо. 

Основні види складаннѐ транскрипцій: зміна лише деѐких деталей,  

перетвореннѐ тексту на основі фактурних пропозицій самого автора і творча 

переробка нотного матеріалу зі збереженнѐм його образної сфери. Основні 

причини, ѐкі спонукаять органіста до укладаннѐ транскрипцій – відсутність 

авторської версії; бажаннѐ заграти твір композитора, ѐкий не писав длѐ органа 

(з умовоя, що він добре прозвучить на органі); репертуарна необхідність 

складаннѐ транскрипції тощо. 

 Основні нотні джерела длѐ складаннѐ перекладів. Теоретична робота над 

складаннѐм транскрипції будь-ѐкого твору  – призначеннѐ партії органа (длѐ 

хору, інструмента або голосу), визначеннѐ особливостей творчого напрѐмку 

автора, музичний стиль твору, музична форма твору або його програма тощо.  

Ознайомленнѐ з його першоджерелом твору (клавіром, оркестровоя чи 

хоровоя партитуроя). Види практичної роботи над твором – робота над зміноя 

фактури та її заучуваннѐм, робота над побудовоя музичної форми твору, 

ретельне ознайомленнѐ з  партіюя партнера по ансамбля, технічна робота по 

вивчення твору, складаннѐ регістровки, динамічним планом твору тощо.  

Основні види фактури – тремоло, остинато, арпеджіо, акорди тощо та їх 

взаюмодіѐ, їх визначеннѐ  та засоби роботи з ними при складаннѐ транскрипцій. 

Фактурні переміщеннѐ та необхідність їх застосуваннѐ при  зміні фактури.    

Використаннѐ артикулѐції, штрихів, особливостей туше при грі в ансамблі.  

Складаннѐ педальної партії в ансамблевих творах. Основні функції 

педальної партії – підтримка тонального плану твору, ритмостворявальна 

функціѐ баса,  мелодійні побудови в педальній партії, функціѐ «третьої руки»  

тощо. Застосуваннѐ високих голосів педальної клавіатури та основні випадки їх 

застосуваннѐ.   



Застосуваннѐ динамічних засобів виразності – зменшеннѐ або збільшеннѐ 

кількості голосів, зміна теситури викладу твору, використаннѐ інших мануалів, 

варіяваннѐ музичним часом,  динамічні зміни при використанні різних штрихів, 

робота швелером тощо.  

Укладаннѐ транскрипцій з партії фортепіано. Відмінності та схожість  

інструментів − фортепіано і орган. Що саме органіст повинен враховувати при 

здійсненні перекладань з клавіра.    

Основні принципи вибору регістровки в ансамблевих творах різних стилів.  

Залежність вибору регістрів від ансамблевого складу. Особливості роботи над 

вокальним твором. Залежність вибору регістрів від тембру голосу. Ансамблі з 

духовими інструментами та їх схожість з голосом. Особливості перекладів 

барокових сонат длѐ духових інструментів. Робота по складання партій длѐ 

хорових супроводів. Ансамблева робота зі струнними інструментами та її 

особливості.  

Особливості роботи органіста над складаннѐм транскрипцій оркестрових 

партій. Необхідність вивченнѐ авторської партитури твору та його клавірноя 

версіюя. Розподіл голосів між руками та укладаннѐ педальної партії (ѐк 

замінника партії контрабаса). Творчий підхід до авторського тексту в роботі з 

партитуроя або клавіром.  

Творчий аспект та відповідальність музиканта, що складаю транскрипція 

будь-ѐкого твору –   органна транскрипціѐ повинна бути максимально зближена 

з першоджерелом викладу твору або навіть посилявати наміри автора.    

ЗАВДВННЯ:    відповісти на наступні запитаннѐ  письмово         

1. Визначити термін «транскрипціѐ»; 

2. Що означаю термін «фактура» та ѐкі основні її різновиди. 

3. Образна роль кожного виду фактури.  

4. Теситурні переміщеннѐ та доцільність їх застосуваннѐ. 

5. Основне призначеннѐ педальної клавіатури при складанні органних 

перекладів. 

6. Динамічні можливості органа і засоби їх утвореннѐ.  

7. Основні принципи роботи органіста з партитуроя. 

            8. Автор і упорѐдник транскрипції. Їх творча взаюмодіѐ 

 

 

 

 



Тема 2.  Робота з акустикою зала. 

Різновиди сучасних органів, з ѐкими працяять органісти, їх технічні 

можливості. Важливість розташуваннѐ інструмента в приміщенні та типу його 

трактури.   

Акустичні складнощі ансамблевої роботи органіста. «Волога» та «суха» 

акустика залу та її вплив на ѐкість звучаннѐ органної партії. Вплив  акустики залу 

на вибір темпу твору, застосуваннѐ штрихів та обираннѐ регістровки. 

Варіяваннѐ  вибору регістрів від  особливостей розташуваннѐ мануальних груп в 

органі.    

Варіанти  положеннѐ органа в приміщенні. Питаннѐ віддаленості партнера   

від органіста. Основні труднощі роботи органіста – ансамбліста (різницѐ в 

«педальній мензурі», недостатній слуховий або зоровий контакт з партнером). 

Питаннѐ запізненнѐ звуку органа та засоби подоланнѐ цього ефекту. Різновиди 

трактури органа та її вплив на проблему запізненнѐ звуку. Висувний гральний 

стіл та акустичні складнощі роботи на ньому.  

Робота органіста з великими колективами. Традиційна функціѐ органіста в 

роботі з хором. Зоровий контакт з диригентом та засоби його налаштуваннѐ.  

Місцѐ розташуваннѐ хору або оркестру відповідно органу  та робота органіста  в 

складних умовах залу. Особливості складаннѐ регістровки при  з'юднанні  органа 

з хором.   

Твори длѐ органа з оркестром. Органні партії в творах великої форми – 

меси, пасіони, симфонії, ораторії, кантати тощо. Робота органіста з оркестром в 

творах типу Концерт длѐ органа з оркестром (Гендель, Респігі, Пуленк тощо). 

ЗАВДЯННЯ: підготуватисѐ до семінару за ціюя темоя.   

1. Акустичні складнощі в ансамблевій роботі органіста. 

2. Вплив особливостей акустики на вибір темпу твору, застосуваннѐ 

штрихів та обираннѐм регістровки. 

3. Питаннѐ запізненнѐ звуку органа та засоби подоланнѐ цього ефекту.  

4.  Функціѐ органіста в роботі з хором.   

 

Тема 3. Складання регістровки. 

Основні групи голосів органа та його технічні засоби. Основні голоси 

органа та правила їх використаннѐ. Група флейтових голосів та  їх застосуваннѐ в 

акомпанементах. Язикова група голосів та випадки доцільності їх використаннѐ 

при складанні органної партії в акомпанементах. Група аліквотних регістрів, 

стійкі звукосполученнѐ та фарбовий ефект їх використаннѐ. Використаннѐ 



сольних голосів органа ѐк замінників партій різних оркестрових інструментів в 

аріѐх старовинних композиторів. Варіанти регістрових сполучень длѐ утвореннѐ 

сольних голосів.  

  Органні мануали та їх призначеннѐ. Мануальні переходи та їх  динамічні 

властивості в ансамблевому виконавстві. Використаннѐ копулѐцій. Швелер, 

доцільність та обмеженнѐ його використаннѐ. Стильове використаннѐ швелера 

та вальце.  Органні комбінації та їх призначеннѐ. Основні типи комбінацій. 

Копулѐції та  їх діѐ. Основна функціѐ копулѐцій та поради по їх використання.   

Педальна клавіатура органа, її динамічні, колірні та технічні можливості. 

Основні функції педальної партії – створяю ритмічну основу твору, педаль ѐк 

основа гармонійних змін у творі, функціѐ сольного голосу або «третьої руки»  

тощо. Методи напрацяваннѐ педальної техніки та роботи зі швелером.  

Напрацяваннѐ координаційних навичок в роботі з ансамблевими творами. 

Особливості складаннѐ педальної аплікатури.      

Динамічні та колірні властивості окремих голосів органа  в залежності від 

теситури. Питаннѐ складаннѐ стилістично вірної регістровки. Знаннѐ диспозицій 

органів різних національних шкіл.  Необхідність використаннѐ знань з «Історії 

органної музики» та «Теорії та методики викладаннѐ гри на органі».    

 ЗАВДАННЯ: запитання для реферату 

1. Основні регістрові групи голосів органа та їх призначеннѐ. 

2. Органні мануали та їх призначеннѐ.  

3. Доцільність використаннѐ  технічних засобів органа. 

4.  Педальна клавіатура органа та її основні функції.  

5. Питаннѐ складаннѐ стилістично вірної регістровки. 

 

Тема 4.  Особливості роботи органіста з оркестром. 

Особливості роботи органіста з оркестром – орган ѐк частина оркестру.  

Ретельне вивченнѐ партитури – обов’ѐзковий крок органіста:  ознайомленнѐ з 

партіѐми оточуячих інструментів, написаннѐ позначок – оріюнтирів (партії інших 

музикантів) длѐ ансамблевого контроля, добре вміннѐ рахувати паузи, 

вивченнѐ своюї партії майже на пам'ѐть (длѐ тісного зорового контакту з 

диригентом під час виконаннѐ твору через дзеркало), вміннѐ схоплявати 

окремі ознаки нотного матеріалу що звучить длѐ оріюнтуваннѐ в тексті тощо. 

Швидкість підготовки своюї партії. Вибір регістровки, ѐка повинна «влитисѐ» в 

оркестрове звучаннѐ.   Ознайомленнѐ з аудіо записами твору з метоя кращого 



оріюнтуваннѐ в музиці. Основні моменти, ѐкі повинен враховувати диригент, 

ѐкий працяю з органістом. 

Твори длѐ органа з оркестром, де орган − сольний інструмент. Ретельне 

вивченнѐ партитури, ознайомленнѐ з особистістя композитора та стильовими 

особливостѐми органа того часу. Ретельне вивченнѐ тексту своюї партії длѐ 

тісного зорового контакту з рукоя диригента під час виконаннѐ твору. 

Складнощі прослуховуваннѐ оркестрової партії. Складаннѐ регістровки – 

обираннѐ  групи голосів органа, ѐкі не будуть зливатисѐ з оркестровими 

фарбами. Ознайомленнѐ з аудіо записами твору з метоя кращого оріюнтуваннѐ 

в музичному творі.   

             Виконаннѐ органних партій  у великих творах (партіѐ цифрованого баса):  

месах, пансіонах, симфоніѐх тощо. Різницѐ роботи органіста з хором та з 

оркестром. Творче спілкуваннѐ з  диригентом та ретельне вивченнѐ партитури.    

ЗАВДАННЯ: Підготовка до семінару.   

Тема 5. Робота органіста з хором. Органні дуети. Органні партії в операх.  

Специфіка роботи органіста з хоровим колективом. Участь органістів в 

державних іспитах диригентсько – хорового факультету вищого навчального 

закладу. Партіѐ органа ѐк супровід хорового колективу. Правила складаннѐ 

транскрипції длѐ супроводу хору та особливості складаннѐ регістровки в таких 

ансамблѐх. Орган ѐк замінник партії оркестра.  Складаннѐ транскрипцій в  таких 

творах та особливості складаннѐ регістровки. Випадки «додаваннѐ» музичного 

тексту там, де автор його не передбачав. Додаваннѐ педальної партії в хорових 

супроводах.  

Органні дуети. Гра «в чотири руки та чотири ноги». Складність виконаннѐ 

органних дуетів: тісне розташуваннѐ органістів за органом (зважаннѐ один 

одному), відпрацяваннѐ ідеального ансамблевого збігу (розбіжність дуже 

чутна, можна порівнѐти з ефектом розходженнѐ двох рук у піаніста), складність 

гри ногами (врахуваннѐ різниці зросту виконавців).  

Особливості участі органіста в оперних спектаклѐх. Органна партіѐ та ѐк її 

зробити. Ретельне вивченнѐ партитури або клавіру. Диригент – передавач, хто 

це. Асистент органіста та його функціѐ в роботі органіста з великими 

колективами. Робота органіста за кулісами.        

СЕМІНАР 



1.  Партіѐ цифрованого баса, ѐка вона і ѐк з нея  працявати. 

2. Специфіка роботи органіста з хоровим колективом. 

3. Орган ѐк замінник партії оркестра.   

4. Органні дуети та складність їх виконаннѐ. 

5. Особливості участі органіста в оперних спектаклѐх. 
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