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2.2.Перекладення з жіночих хорів гомофонно-гармонічної структури на мішаний 
народний 
 
 А) Перекладення з жіночих триголосих хорів з елементами чотириголосся на мішаний 
народний 
 
 Перекладення з жіночого триголосного хору з елементами чотириголосся на мішаний 

народний є одним з найдоступніших, оскільки в наявності є три голоси, не вистачає лише 
одного, який формується за правилами гармонії і голосоведення, а саме: 

 
 С                             С 
 Сн                           А 

 АІ (якщо виникає епізодично)                          Т 
 АІІ                          Б 

 
В партитурі яскраво виражене триголосся з елементами роздвоєння у альтів (6-7 такти). 

Дотримуючись правил переходу голосів при перекладі з одного виду хору на інший, 
виявляємо відсутність тенорової партії. Як її сформувати? З прикладу видно, що у перших 
двох тактах тенори дублюють частково другого альта, в третьому звучить паралельний фа 
мажор без тоніки і квінти. В цьому випадку басу передаємо тонічний звук фа, тенору 
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Таким чином, приступаючи до перекладу, необхідно всебічно вивчати твір з точки зору: 
 народної і класичної гармонії, голосоведення, 
 обов’язково програвати партитуру і проспівувати хорові партії. 
 
 Завдання для самостійної роботи. 
Перекладіть народні пісні:  
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Б) Перекладення з жіночого двоголосого народного хору з елементами триголосся на 
мішаний народний. 

 
 Це більш складний процес, аніж в попередній темі, оскільки у творах даного типу в 

наявності є лише два голоси, іноді три. Тому виникає проблема перекладу такого роду 
партитур на мішаний народний склад. У цьому випадку жіночі голоси механічно 
переходять від однієї хорової групи до іншої, 

 
 С                                 С 
 А                                 А 

 
 чоловічі, як і в попередній темі, формуються за правилами гармонії та голосоведення: баси, 
як основа акорду, тенори заповнюють звукову порожнину, виконуючи роль квінти або 
октавного унісону. Розглянемо два варіанти: звичайного простого перекладання та із 
розвиненим рухом голосів. 
a) Простий переклад проявляється в простій гармонізації та одноритмічному малюнку усіх 

партій хору (прикл. 77). 
b) Приклад розвинутої гармонізації, коли при перекладеннях автори намагаються 

уникнути статичності в голосах, надаючи їм певного руху 
(прикл.78). Тут, замість спрощеної гармонії, яка могла бути, надано більшої 

динамічності чоловічим голосам (6-11 такти) за допомогою: переміщень звуків в акордах, 
послідовного мелодичного руху (ля бекар, сі-бекар-до) в бік паралельного ля-бемоль 
мажору (незначне відхилення), вмілого використання протирухів жіночих і чоловічих 
партій.1 

1 Цей вид перекладу більше відноситься до окремої частини – «Гармонізація» (прим.автора)  
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Завдання для самостійної роботи. 
Перекладіть наступні пісні:  
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