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МЕТА І ЗАВДАННЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

Програма «Сольний спів» розрахована на 4 роки, але на 1 курсі тісно 

переплітається з постановкою голосового апарату 
Мета курсу: 

– ознайомити студентів з відомостями про музичну спадщину всіх часів і народів; 

– сформувати вокальні навички та техніки; 

– розвинути художньо-виконавський смак; 

– дати знання, необхідні для різноманітної творчої діяльності; 

– навчити вирішувати проблему вокально-педагогічного репертуару. 

Завданням курсу є розкриття творчих можливостей особистості, удосконалення звучання 
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голосу студента, його тембрового забарвлення та динамічної яскравості. 

Заняття із сольного співу передбачають, насамперед, практичну діяльність у формі 

індивідуальних занять зі спеціальності в аудиторії, обладнаній сучасною звукоакустичною 

апаратурою та професійним мікрофоном. 

Основні поняття курсу «Сольний спів», які повинен знати студент: голосовий 

апарат, голосові зв’язки, голосовий режим, діафра-гма, вдихаючі і видихаючі м’язи, 

співоче дихання, опора звука й опора дихання, артикуляційний апарат: язик, нижня 

щелепа, губи, надгортанник, резонатори: головні – лобні та 

гайморові пазухи, глотка, порожнини рота і носа, губні – порожнина грудної клітки, 

трахея, 

бронхи, резонуючі поверхні – надгортанник, м’яке піднебіння, зуби, співочий зівок, 

передчуття звука (уявний звук), звукоутворення, звуковедення, інтонування, «атака» 

звука(уявний звук), динаміка звука, енергетична амплітуда звучання голосу, форсований 

звук, висока вокальна позиція звучання голосу, діапазон, регістри, перехідні звуки, 

примарний тон, зона, тембр, обертони, теситура, розспівування, вокальні вправи: спів на 

одній ноті, спів інтервалів секунди, тризвука, арпеджіо, різних комбінацій інтервалів і 

стрибків, вокальна техніка, технічні прийоми звуковедення, вокалізація legato, staccato, 

хроматизми, кантилена, різні метроритми, музична термінологія, музичний аналіз твору, 

культура вокального слова, словесні наголоси та сильні долі в музиці, акомпанемент, 

творче осмислення задуму авторів твору, смислові наголоси, завершеність усвідомлення 

фрази, акторське проживання змісту твору, вокальний образ, відчуття співавторства, 

динаміка самовираження, творче уявлення, емоційно-психологічне виявлення творчого 

задуму, емоційно-смислова логіка розвитку вокального твору, енергетика розвитку 

кульмінації, виразність акторської пластики, енергетика акторського руху, ракурси, 

хореографічна пластика, фізіологічні й акустичні явища співочого голосу, «субтон», 

відчуття «часу» в музиці та співі, риси особистості, імідж, манера виконання, професійне 

спілкування зі слухачем, акустична звукопідсилювальна апаратура, професійний 

мікрофон, індивідуальні параметри настроювання акустичної звукопідсилювальної 

апаратури. 

У наслідок вивчення дисципліни студент повинен: 

– отримати дані про анатомію голосового апарату, режим роботи та гігієну співочих 

голосів; 

– оволодіти в діапазоні свого голосу вокально-технічними прийомами правильного 

звуковибудовування різними видами звуковедення; 
– засвоїти необхідні навички вокального мистецтва; 

– ознайомитися з вокально-педагогічним і художнім репертуаром; 

– навчитися вільно володіти голосом, імпровізувати; 

– сформувати навички інтерпретації творів; 

– оволодіти різними засобами поліритмії (звуковибудовування): відчуттям ансамблю, 

почуттям ритму;  

– розвинути музичну виразність. 

– Студенти повинні вміти: 

– показувати голосом правильне вокальне звучання; 

– володіти вокально-технічними прийомами звуковибудовування, звуковедення та 

музичної нюансировки; 

– імпровізувати, володіти різними засобами поліритмії; 

– слідкувати за чіткою вокальною вимовою, добиватися якісної дикції; 



– працювати з мікрофоном та апаратурою; 

– розкривати характер вокального твору засобами художньо-технічних прийомів. 

Процес формування необхідних виконавських навичок студентів, розвиток 

вокального слуху, знання методичних прийомів та успішне використання отриманих знань  

на практиці – усе це знаходиться в прямій залежності від рівня особистого засвоєння 

студентами вокально-технічних прийомів звуковибудовування. 

Практичне засвоєння основ співочого звуковибудовування та вибір методів роботи 

викладача залежить від індивідуальних особливостей, вокальних, музичних і, у цілому, 

психофізичних даних студента. Виходячи з цього, програма засвоюється у формі 

індивідуальних занять і диферен-ційного педагогічного підходу до розвитку вокальних 

навичок студентів. 

Для активного засвоєння предмета викладач з самого початку роботи у вокальному 

класі скоординовує його з іншими предметами спеціалізації. 

Відповідно до освітньої програми, вивчення дисципліни «Сольний спів» сприяє 

формуванню у здобувачів вищої освіти таких компетентностей: 

Загальні 

-знання та розуміння предметної області та розуміння професійної діяльності; 

-здатність бути критичним і самокритичним; 

-здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях; 

-здатність генерувати нові ідеї (креативність). 

Спеціальні (фахові) 

- здатність демонструвати достатньо високий рівень виконавської майстерності; 

- здатність використовувати професійні знання та навички в процесі творчої діяльності; 

- здатність використовувати широкий спектр міждисциплінарних зв’язків. 

ОЧІКУВАНІ РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ 

Відповідно до освітньої програми «Музичне мистецтво естради», вивчення 

навчальної дисципліни повинно забезпечити досягнення здобувачами вищої освіти 

таких програмних результатів навчання (ПРН): 
Програмні результати навчання Шифр ПРН 

Демонструвати артистизм, виконавську культуру та технічну 

майстерність володіння інструментом (голосом) на належному фаховому 
рівні під час виконавської (диригентської) діяльності. 

ПРН 1 

Демонструвати різні методики удосконалення виконавської діяльності. ПРН 3 

Очікувані результати навчання, які повинні бути досягнуті здобувачами освіти після 

опанування навчальної дисципліни «Сольний спів»: 
Очікувані результати навчання з дисципліни Шифр ПРН 

Демонструвати артистизм, виконавську культуру та технічну 

майстерність володіння інструментом (голосом) на належному фаховому 

рівні під час виконавської (диригентської) діяльності. 

ПРН 1 

Демонструвати різні методики удосконалення виконавської діяльності. ПРН 3 

Зміст і структура курсу 

Протягом восьми семестрів вивчення навчальної дисципліни «Сольний спів» студенти 

закріплюють та поглиблюють знання, вдосконалюють вміння та навички. 
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МОДУЛЬ 1. 

Змістовий модуль 1. Теоретичні та практичні основи роботи голосового апарату. 

Тема 1. Знайомство з 
вокальними здібностями 
студентів. 

41    24 17 36    6 30 

Тема 2. Будова та робота 
голосового апарату. 

41    24 17 36    6 30 

Всього за змістовним 

модулем 

82    48 34 72    12 60 

Змістовий модуль 2. Дихання.Резонатори. 

Тема 3. Співацьке дихання. 33    16 17 36    6 30 

Тема 4. Процес 
звукоутворення . 

33    16 17 36    6 30 

Тема 5. Відчуття 
резонаторів. 

33    16 17 36    6 30 

Тема 6. Робота над 
співочою атакою звуку. 

33    16 17 36    6 30 

Тема 7. Охорона голосу. 37    20 17 36    6 30 

Всього за змістовним 
модулем 

169    84 85 180    30 150 

Всього за модулем 251    132 119 252    42 210 

МОДУЛЬ 2. 

Змістовий модуль 3. Удосконалення співочих навичок. 

Тема 8. Робота над 
розширенням діапазону 

38    21 17 36    6 30 

Тема 9. Робота над 
артикуляцією та дикцією. 

38    21 17 36    6 30 

Тема 10. Розвиток відчуття 

резонаторів. 

39    22 17 36    6 30 

Всього за змістовним 
модулем 

115    64 51 108    18 90 

Змістовий модуль 4. Регістри. 

Тема 11. Середній регістр 

голосу. 

38    21 17 36    6 30 

Тема 12. Відчуття високої 
співочої позиції. 

38    21 17 36    6 30 

Тема 13. Тембральні 
відтінки голосу. 

38    21 17 36    6 30 

Тема 14. Перехідні звуки та 
згладжування регістрів. 

38    21 17 36    6 30 

Всього за змістовним 
модулем 

152    84 68 144    24 120 

Всього за модулем 267    148 119 252    42 210 

МОДУЛЬ 3. 

Змістовий модуль 5. Збагачення вокальними прийомами та значення художнього бачення співака. 

Тема 15. Орфоепія, дикція, 
артикуляція. 

29    12 17 36    6 30 

Тема 16. Робота над 

художньо-емоційним 

характером та акторським 
баченням твору. 

29    12 17 36    6 30 

Тема 17. Динамічні 
відтінки, філірування звуку. 

29    12 17 36    6 30 

Тема 18. Робота над 

чистотою інтонування. 

29    12 17 36    6 30 



Тема 19. Робота над 

збагаченням вокального 
нюансування. 

33    16 17 36    6 30 

Всього за змістовним 

модулем 

149    64 85 180    30 150 

Змістовий модуль 6. Джаз. 

Тема 20. Джазова 

імпровізація, специфіка 
звуку. 

59    42 17 36    6 30 

Тема 21. Різноманітні 

жанри вокального 
мистецтва. 

59    42 17 32    4 28 

Всього за змістовним 
модулем 

118    84 34 68    10 58 

Всього за модулем 267    148 119 248    40 208 

МОДУЛЬ 4. 

Змістовий модуль 7. Удосконалення вокальної майстерності. 

Тема22.Удосконалення 
технічних прийомів 

33    16 17 32    4 28 

Тема 23. Мелізми, динаміка. 33    16 17 32    4 28 

Тема 24. Імпровізація у 

творах. 

33    16 17 32    4 28 

Тема 25. Закріплення знань і 
навичок 

33    16 17 37    4 33 

Всього за змістовним 
модулем 

132    64 68 133    16 117 

Змістовий модуль 8.Засоби виразності. 

Тема 26. Вивчення більш 
складних творів. 

45    27 18 37    4 33 

Тема 27. Музичні та 
сценічні засоби виразності. 

46    27 19 38    5 33 

Всього за змістовним 
модулем 

91    54 37 75    9 66 

Всього за модулем 223    118 105 208    25 183 

ВСЬОГО 960    498 462 960    149 811 



 

Політика навчальної дисципліни 

Політика перескладання. 

Перескладання модуля здійснюється за бажанням студента один раз з дозволу кафедри 

за наявності поважних причин, оцінюється за 20 бальною шкалою. Загальний підсумок 

за курс визначається шляхом додавання балів за всіма видами контролю з подальшим 

переведенням в національну, 100 – бальну та європейської кредитно-трансферну систему.  

 

Політика академічної доброчесності. Списування під час поточних занять, тестових 

робіт та екзамену заборонені. 

 

Політика відвідування. Відвідування занять є обов’язковим компонентом оцінювання, 

за пропуск занять без поважної причини знімаються бали (по 1 за кожне пропущене 

заняття). З об’єктивних причин (напр., хвороба) навчання може відбуватися в онлайн 

формі за погодженням із керівником курсу. 
 

Засоби оцінювання та методи демонстрування результатів навчання 

Засобами оцінювання та методами демонстрування результатів навчання з навчальної 

дисципліни є: 

- публічна демонстрація, що пов’язана з тим чи іншим видом виконання сольної 

ансамблевої програми, проводиться у формі концертного виступу; 

- іспит. 

 

Форми контролю та критерії оцінювання результатів навчання 

Форми контролю знань студентів: 

- поточний; 

- підсумковий модульний; 

- семестровий підсумковий (залік/екзамен). 

Оцінювання знань студентів здійснюється за 100-бальною шкалою, яка переводиться 

відповідно у національну шкалу («відмінно», «добре», «задовільно», «незадовільно») та 

шкалу європейської кредитно-трансферної системи (ЄКТС –А, В, С, D, E, FX, F). 
 

Шкала оцінювання 

Національна   5 - тибальна шкала 
Сума балів 

(R) 

Шкала 

ECTS 

5 (відмінно) 

Студент повністю оволодів теоретичним і практичним 

матеріалом дисципліни. Робить власні висновки, аналізує 

вивчений матеріал, самостійно оцінює явища, факти, 

виявляючи при цьому особисту позицію. Використовує 

додаткову літературу, періодику.  

90-100 А 

4 (добре) 

Студент володіє вивченим матеріалом на достатньому рівні. 

Аналізує матеріал, наводить власні приклади, але не завжди 

впевнено  і точно. Самостійно готує практичні завдання, 

але має потребу в консультації викладача.  

82-89 B 

74-81 C 



3 (задовільно) 

Студент засвоїв менше половини навчального матеріалу, 

але виявляє знання і розуміння основних питань теми і 

здатен поверхово аналізувати вивчений матеріал та 

відтворювати практичні завдання з помилками. Плутається 

в термінології.   

64-73 D 

60-63 E 

2 (незадовільно) 

Студент не засвоїв навчальний матеріал. Не усвідомлює 

мету навчально-пізнавальної діяльності. 
35-59 FX 

0-34 F 



 

 

Методи навчання 

До основних методів навчання відносять: 

– вербальний метод (пояснення); 

– пошук навчального репертуару (вправ, творів); 

– репродуктивний (відтворення студентами прийомів, проілюстрованих викладачем); 

– репродуктивно-варіативний (поєднання студентом запропонованих викладачем прийомів з 

іншими формами й методами естрадної діяльності); 

– креативний, творчий;  

– проблемно-пошуковий (самостійний пошук студентом засобів і способів розв’язання 

проблемних ситуацій у процесі виконання завдань); 

– інтеграції (акумуляція і синтез знань з різних фахових дисциплін у процесі вирішення 

завдань). 

Три основні елементи уроку: 

1) робота над технічним матеріалом; 

2) розучування нового матеріалу; 

3) повторення й удосконалення вивченого. 

 

Методичне забезпеченння 

– навчально-методичні посібники і навчальні програми; 

– наочність (відеозаписи провідних акторів). 
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