




1 Опис навчальної дисципліни для ступеня освіти 
«Бакалавр»  

1.1 на основі повної середньої освіти 

1.2 на базі молодшого спеціаліста 

 

Найменування показників 

Розподіл годин за навчальним планом 

Денна форма навчання Заочна форма навчання 

Кількість кредитів ЄКТС –32 Рік підготовки: 1,2,3,4 Рік підготовки: 1,2,3,4 

Загальна кількість годин – 960   

Кількість модулів – 8  

 

Семестр: 

 

 

Тижневих годин 

для денної форми навчання: 
аудиторних – 3 год І, VIII семестри, 
4 год  ІІ,ІІІ,IV,V,VI,VII семестри 

 

І,ІІ,ІІІ,IV,V,VI,VII,VIII І,ІІ,ІІІ,IV,V,VI,VII,VIII 

Лекції: 

  

Індивідуальні 

498 год 149 

Вид підсумкового контролю: 

Тестовий контроль 

Лабораторні: 

  

 

Форма підсумкового контролю: 

Іспит 1,3,5,6,8Д (Залік 2,4,7) 

Самостійна робота: 

462 год 811 

 

Найменування показників 

Розподіл годин за навчальним планом 

Денна форма навчання Заочна форма навчання 

Кількість кредитів ЄКТС – 16 
(2роки), 29(3роки) 

Рік підготовки: 1,2,3 Рік підготовки: 1,2,3 

Загальна кількість годин – 510 
(2роки)  870 (3роки) 

  

Кількість модулів – 4 (2роки), 6 (3 
роки) 

Семестр: 

 

 

І,ІІ,ІІІ,IV, V, VI І,ІІ,ІІІ,IV, V, VI 

Лекції: 



2 Мета й завдання навчальної дисципліни 
Призначення дисципліни 

Курс  предмету «Сольний спів» належить до дисциплін професійного спрямування 
й призначений сформувати у студентів комплекс професійних практичних навичок. 
В процесі вивчення дисципліни «Сольний спів» бакалавр повинен отримати певні 
знання з історії розвитку вокально-джазової культури, вивчити історію та 
популяризувати українську культуру, здобути професійні вокальні навички, 
накопичити музично-слуховий досвід та набути виконавської майстерності на 
публічних виступах. Засвоєння отриманих теоретичних та практичних знань 
відбувається на індивідуальних заняттях та при виконанні самостійної роботи.  
Мета:   
        Підготовка фахівців високої кваліфікації по спеціальності «Сольний спів», яка 
обґрунтована тим, що цей жанр потребує значної кількості фахівців з вищою освітою 
у галузі музичного естрадного мистецтва в Україні. Це зумовлено потребами 
концертних організацій, начальних закладів, де існують естрадні відділення. 
        Cформувати уміння і навички сучасного професійного вокального мистецтва, 
звукоутворення і утримання звуку, дикції та артикуляції, розширення та закріплення 
діапазону, допомогти розвитку художньо-образного 
 мислення, виявленню їх творчого потенціалу; сприяти реалізації набутих знань, 
умінь і навичок   в подальшій  професійній  діяльності. 
Завдання: 
         Сприяння всебічному розвитку виконавської майстерності, досягненню 
фахівцями високого професійного рівня. 
-   осмислення та розуміння співаком свого голосового апарату як  винятково 
індивідуального, персонального, сольного музичного інструменту;  
-   професійне оволодіння голосовим апаратом, диханням та технічними навичками 
в комплексі з вокально-музичними та акторськими даними, які давали б змогу 
студентам осмислено розкривати драматургію творів; 
-   оволодіння індивідуальною манерою виконання естрадних пісень; 
розширення музичної та загальної культури студентів; 
-  навчитися підбирати репертуар відповідно до своїх вокальних здібностей та 
навичок. 

Тижневих годин 

для денної форми 
навчання:індивідуальних – 4 год, 3 
год   

 

  

Індивідуальні 

250 , 414 124 

 

Вид підсумкового контролю: 

Тестовий контроль 

Лабораторні: 

  

 

Форма підсумкового контролю: 

Іспит  , Залік  

Самостійна робота: 

260 , 456 356, 746 



 У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен знати:  
-  будову голосового та дихального апарату; 
-  основи спiвацького дихання; 
- гігієна голосу, голосовий режим, дикція, артикуляція, висока співоча   позиція, 
грудний та головний резонатори, як ними користуватися, регістри, діапазон, слово 
та музична фраза;  
- методи постановки голосу, розвитку вокальної технiки і культури спiвацького 
звуку; 
- особливості засвоєння та виконання інструктивно-технічного матеріалу (гами, 
вправи, етюди, вокалiзи); 
- стиль, жанр, динамічні та емоційні відтінки, виконання в індивідуальній манері; 
- орiєнтуватися в джазових стилях: блюз, свiнг, бi-боп, фрі-джаз, джаз-рок, фанк, 
соул, латино-джаз та ін. 
-  слово, драматургію твору. 
Студент повинен вміти:  
-  професійно використовувати теоретичні знання на практиці; 
-  вiльно володiти спiвацьким апаратом, володiти різними вокальними технiками 
(гроулiнг, скримiнг, вiбрато, глiсандо, фальцет, йодль, штробас, драйв, субтон, 
мікст), вміти спiвати у супроводi фонограми чи концертмейстера  та a capella; 
-  працювати над музичним та літературним текстом; 
-  вільно читати нотний текст; 
-  виявляти високу акторську виразність; 
-  застосовувати навички синтетичного мистецтва, хореографії та сценічної мови; 
-  володіти методичними прийомами; 
-  аналiзувати музичний твiр, мелодичну та гармонічну структуру; 
-  аналізувати виконання своїх творів та інших студентів, артистів-співаків; 
-  професійно володіти культурою співу та слова, підбирати відповідний репертуар; 
-  формувати iндивiдуальну вокально-виконавську манеру спiву; 
-  володiти методикою роботи над вокальними вправами, вокалiзами, творами рiзної 
форми, жанру, стилю; 
-  виконувати на високопрофесійному рівні твори різних стилів та жанрів світового 
надбання класичної та джазової музики, народної пісні; 
-  формувати власний репертуар, власний стиль та акторську поведінку на сценi. 

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.  
 



Зміст і структура курсу 
Протягом вивчення навчальної дисципліни «Сольний спів» студенти закріплюють 
та поглиблюють знання, вдосконалюють вміння та навички. 
В процесі вивчення курсу здобувачі формують загальні та фахові компетентності, 
знання та розуміння предметної області та розуміння професійної діяльності, 
здатність демонструвати достатньо високий рівень виконавської майстерності, 
здатність створювати та реалізовувати власні художні концепції у виконавській 
діяльності, вивчають характеристики основних принципів та методів вокального 
навчання, формування вокальних та художньо виконавських навичок; вміння 
використовувати у роботі принципи та методи при постановці голосу. 

3 ПЕРЕДУМОВИ ДЛЯ ВИВЧЕННЯ НАВЧАЛЬНОЇ 
ДИСЦИПЛІНИ 

Передумовами вивчення навчальної дисципліни «Сольний спів» є 
опанування таких навчальних дисциплін (НД) освітньої програми (ОП):  

ОК5  Історія  світової естради 
ОК 6 Історія  української естради 
ОК 8 Постановка голосу\музичного апарату 
ОК 10 Теорія музики 
ОК 11  Сольфеджіо 

4 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 

5 Засоби діагностики та критерії оцінювання 
результатів навчання. 

5.1 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. 



5.2 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). 

 

 

 

Розподіл балів, які отримують студенти(індивідуальні зайняття та 
самостійна робота) на основі повної загальної середньої освіти 
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Розподіл балів, які отримують студенти(індивідуальні зайняття та 
самостійна робота) на базі молодшого спеціаліста(3роки) 
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Розподіл балів, які отримують студенти(індивідуальні зайняття та 
самостійна робота) на базі молодшого спеціаліста(2роки) 
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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 

                                         6.Програма навчальної дисципліни 

                    6.1 Зміст навчальної дисципліни на основі повної середньої освіти 

                                                              Модуль 1 
Знайомство з вокально-музичними даними студентів. 

Тема 1.  Виявлення голосових даних. 
               Визначення тембрального забарвлення голосу. Вирівнювання 
тембрального забарвлення голосу на даному діапазоні. Робота над  рівністю 
звучання голосу на всьому діапазоні. Засвоєння чистого інтонування, красивого і 
польотного звуку та слова. 
Тема 2. Робота над репертуаром. 



              Підбір репертуару з урахуванням індивідуальності студентів, їх вокально-
музичних та акторських даних. Знання тексту. Засвоєння чистого інтонування, 
красивого і польотного звуку та слова.                  
Тема 3. Опрацювання високої співочої позиції.   
              Вправи на стакато, легато. Робота над репертуаром .    
Тема 4. Відчуття резонаторів та їх значення. 
              Відомості про резонатори. Нижній резонатор: грудний (бронхи, трохея). 
Верхній резонатор: головний (порожнина носоглотки, гайморові та лобні пазухи), 
м’яке та тверде піднебіння, високий купол. 
                                                            Модуль 2 

Артикуляційний апарат. 
 Тема 5. Рухливість нижньої щелепи в процесі звукоутворення. 
               Вплив рухливості нижньої щелепи в процесі звукоутворення, дикція, 
артикуляція. 
 Тема 6. Дикція та артикуляція. 
               Вимова, дикція та артикуляція. Поєднання чіткої вимови, бездоганної 
дикції зі співом. Підбір необхідних вправ для розвитку чіткої вимови приголосних і 
співучості голосних. 

Чистота інтонування. 
Тема 7. Чистота інтонування. 
             Засвоєння чистого інтонування, красивого і польотного звуку та слова. 
Робота над репертуаром (сучасна українська пісня). 
Тема 8. Вирівнювання звучання голосних та приголосних (мі-ме- ма-мо-му). 
              Спів на різні приголосні з голосними на одній ноті (legato, non legato, 
стакато). 

Модуль 3 
Зв’язок слова зі звуком. 

Тема 9. Слово і музична фраза. 
              Зв’язок слова зі звуком. Підбір вправ з різними складами для вирівнювання 
звучання голосних і чіткої вимови приголосних. 
              Спів на диханні широких наспівних пісень. Вправи на стакато, легато.  
 Тема 10. Відпрацювання тембрального забарвлення голосу на даному діапазоні. 
               Визначення тембрального забарвлення голосу, його залежність від  
кількості обертонів. Вправи, що вирівнюють звучання     голосу на всьому 
діапазоні. Згладжування регістрів. 

Робота над кантиленою – наспівно. 
Тема 11. Протяжне, кантиленне звучання романсів, народних та ліричних пісень. 
Виконання вправ на одному диханні (до - мі - соль - до - соль - мі - до).              
Тема 12. Удосконалення дихання та голосоведення. 

Модуль 4 
Робота над голосоведенням. 

Тема 13. Робота над голосоведенням, диханням. 
               Удосконалення дихання та голосоведення. 
Тема 14. Динамічні відтінки (форте, п’яно, крещендо, димінуендо). 
               Вокальні вправи та вокалізи, які удосконалюють динамічні відтінки. 
Динамічне забарвлення твору, його залежність від тексту та музики. 

Робота над репертуаром. 



Тема 15. Робота над репертуаром, підбір репертуару. 
               Підбір репертуару. Знання тексту та мелодії пісні. 
Тема 16. Робота над літературним текстом та музичною фразою (музичним 
фразуванням). 
               Підбір пісень змістовних за текстом. Осмислене відпрацьовування 
вокального твору. 

Модуль 5 
Робота над художнім виконанням творів.  Дихання. 

Тема 17. Робота над художнім виконанням творів. 
                Осмислене читання тексту. Створення художнього образу, реалізуючи 
авторський задум. 
Тема 18. Зв’язок дихання зі словом. 
                Освоєння вокальної техніки дихання, динамічних відтінків у слові.    
Вимова. Форсування звуку. 
Тема 19. Робота над чіткою і ясною вимовою слова в пісні. 
                Осмислення художнього образу, спів на опорі дихання та звучання. 
Дикція та артикуляція. 
Тема 20. Боротьба з форсованим звуком. 
                Визначення небезпечності співу форсованим звуком. Усунення недоліків 
форсованого звуку. 

Модуль 6 
Удосконалення вокальної техніки. 

Тема 21. Удосконалення вокально-технічних засобів виразності. 
               Нюансування, динамічні відтінки, темброва забарвленість тощо. 
               Удосконалення вокально-технічних прийомів володіння звуковеденням, 
диханням, динамічними відтінками тощо 
Тема 22. Художня інтерпретація та розуміння стилів, жанрів. 
                Формування творчої особистості, інтелігентності у вивченні стилів, 
жанрів, які б відповідали вокально-музичним та акторським здібностям студента                             

Інтерпретація, драматургія. 
Тема 23. Художня інтерпретація та розуміння стилів, жанрів. 
               Формування творчої особистості, інтелігентності у вивченні стилів, 
жанрів, які б відповідали вокально-музичним та акторським       здібностям 
студента. 
Тема 24. Робота над розкриттям драматургії пісні та її художнього змісту. 
                Створення художнього образу та удосконалення акторської майстерності 
вокально-технічними навичками. 

Модуль 7 
Удосконалення вокальної техніки. 

Тема 25. Удосконалення вокально-технічних прийомів. 
                Філіровка, портаменто, глісандо, крещендо, димінуендо. 
                Продовження роботи над технічними засобами виразності: філіровка, 
портаменто, глісандо і т. ін. 
Тема 26. Робота над розкриттям драматургії пісні та її художнього змісту. 
                Створення художнього образу та удосконалення акторської майстерності 
вокально-технічними навичками. 

Модуль 8 



Перевірка знань. Робота над дипломними номерами. 
Тема 27. Перевірка самостійної роботи студентів, їх професійна науково-
обгрунтована аргументація свого трактування виконуваних творів. 
                Рівень самостійної роботи студентів: уміння підбирати репертуар з 
урахуванням індивідуальної манери виконання; уміння    розспівуватися перед 
концертом; уміння володіти апаратурою та музичним інструментом. Підбір 
репертуару для дипломного екзамену, його відпрацювання. Пошук  іміджу. 
Тема 28. Робота над дипломними номерами. Акторське та пластичне рішення 
вокальних творів. 
                Підготовка до державного екзамену. Індивідуальна манера виконання 
вокальних творів у поєднанні з пластикою та акторською виразністю. Бек-вокал. 
Уміння працювати з апаратурою на сцені. 
 

6.2 Структура навчальної дисципліни 
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                                                             МОДУЛЬ 1.  

Тема 1. Виявлення 
голосових даних. 

28    12 16 36    6 30 

Тема 2. Робота над 
репертуаром. 

28    12 16 36    6 30 

Тема 3. Опрацювання 
високої співочої позиції.   

28    12 16 36    6 30 

Тема 4. Відчуття 
резонаторів та їх значення. 

28    12 16 36    6 30 

           Всього за модулем 112    48 64 144    24 120 

                                                                        МОДУЛЬ 2.   
Тема 5. Рухливість 
нижньої щелепи в процесі 
звукоутворення. 

37    21 16 36    6 30 

Тема 6. Дикція та 
артикуляція. 

37    21 16 36    6 30 

Тема 7. Чистота 
інтонування. 

37    21 16 36    6 30 

Тема 8. Вирівнювання 
звучання голосних та 
приголосних 

37    21 16 36    6 30 



Всього за модулем 148    84 64 144    24 120 

МОДУЛЬ 3.   

Тема 9. Слово і музична 
фраза. 

32    16 16 36    6 30 

Тема 10. Відпрацювання 
тембрального забарвлення 
голосу на даному 
діапазоні. 

32    16 16 36    6 30 

Тема 11. Протяжне, 
кантиленне звучання 
романсів, народних та 
ліричних пісень.  

32    16 16 36    6 30 

Тема 12. Удосконалення 
дихання та голосоведення. 

32    16 16 36    6 30 

Всього за модулем 128    64 64 144    24 120 

МОДУЛЬ 4.   
Тема 13. Робота над 
голосоведенням, 
диханням. 

37    21 16 36    6 30 

Тема14. Динамічні 
відтінки 

37    21 16 36    6 30 

Тема 15. Робота над 
репертуаром, підбір 
репертуару. 

37    21 16 36    6 30 

Тема 16. Робота над 
літературним текстом та 
музичною фразою 

37    21 16 36    6 30 

Всього за модулем 148    84 64 144    24 120 

                                                             МОДУЛЬ 5.  
Тема 17. Робота над 
художнім виконанням 
творів. 

32    16 16 36    6 30 

Тема 18. Зв’язок дихання 
зі словом. 

32    16 16 36    6 30 

Тема 19. Робота над 
чіткою і ясною вимовою 
слова в пісні. 

32    16 16 36    6 30 

Тема 20. Боротьба з 
форсованим звуком. 

32    16 16 36    6 30 

           Всього за модулем 128    64 64 144    24 120 

                                                                        МОДУЛЬ 6.   
Тема 21. Удосконалення 
вокально-технічних 
засобів виразності. 

38    21 17 32    4 28 



Тема 22. Художня 
інтерпретація та розуміння 
стилів, жанрів. 

38    21 17 32    4 28 

Тема 23. Художня 
інтерпретація та розуміння 
стилів, жанрів. 

38    21 17 32    4 28 

Тема 24. Робота над 
розкриттям драматургії 
пісні та її художнього 
змісту. 

38    21 17 32    4 28 

Всього за модулем 152    84 68 128    16 112 

МОДУЛЬ 7.   

Тема 25. Удосконалення 
вокально-технічних 
прийомів. 

50    32 18 29    4 25 

Тема 26. Робота над 
розкриттям драматургії 
пісні та її художнього 
змісту. 

50    32 18 29    4 25 

Всього за модулем 100    64 36 58    8 50 

МОДУЛЬ 8.   
Тема 27. Перевірка 
самостійної роботи 
студентів, їх професійна 
науково-обгрунтована 
аргументація свого 
трактування виконуваних 
творів. 

46    27 19 26    1 25 

Тема28. Робота над 
дипломними номерами. 
Акторське та пластичне 
рішення вокальних творів. 

46    27 19 29    4 24 

Всього за модулем 92    54 38 55    5 49 

ВСЬОГО 960    49
8 

462 960    149 811 

               6.3 Зміст навчальної дисципліни на базі молодшого спеціаліста(3роки) 

Модуль 1 
Зв’язок слова зі звуком. 

Тема 1. Слово і музична фраза. 
              Зв’язок слова зі звуком. Підбір вправ з різними складами для вирівнювання 
звучання голосних і чіткої вимови приголосних. 
              Спів на диханні широких наспівних пісень. Вправи на стакато, легато.  
 Тема 2. Відпрацювання тембрального забарвлення голосу на даному діапазоні. 
               Визначення тембрального забарвлення голосу, його залежність від  
кількості обертонів. Вправи, що вирівнюють звучання     голосу на всьому 
діапазоні. Згладжування регістрів. 

Робота над кантиленою – наспівно. 



Тема 3. Протяжне, кантиленне звучання романсів, народних та ліричних пісень. 
Виконання вправ на одному диханні (до - мі - соль - до - соль - мі - до).              
Тема 4. Удосконалення дихання та голосоведення. 

Модуль 2 
Робота над голосоведенням. 

Тема 5. Робота над голосоведенням, диханням. 
               Удосконалення дихання та голосоведення. 
Тема 6. Динамічні відтінки (форте, п’яно, крещендо, димінуендо). 
               Вокальні вправи та вокалізи, які удосконалюють динамічні відтінки. 
Динамічне забарвлення твору, його залежність від тексту та музики. 

Робота над репертуаром. 
Тема 7. Робота над репертуаром, підбір репертуару. 
               Підбір репертуару. Знання тексту та мелодії пісні. 
Тема 8. Робота над літературним текстом та музичною фразою (музичним 
фразуванням). 
               Підбір пісень змістовних за текстом. Осмислене відпрацьовування 
вокального твору. 

Модуль 3 
Робота над художнім виконанням творів.  Дихання. 

Тема 9. Робота над художнім виконанням творів. 
                Осмислене читання тексту. Створення художнього образу, реалізуючи 
авторський задум. 
Тема 10. Зв’язок дихання зі словом. 
                Освоєння вокальної техніки дихання, динамічних відтінків у слові.    
Вимова. Форсування звуку. 
Тема 11. Робота над чіткою і ясною вимовою слова в пісні. 
                Осмислення художнього образу, спів на опорі дихання та звучання. 
Дикція та артикуляція. 
Тема 12. Боротьба з форсованим звуком. 
                Визначення небезпечності співу форсованим звуком. Усунення недоліків 
форсованого звуку. 

Модуль 4 
Удосконалення вокальної техніки. 

Тема 13. Удосконалення вокально-технічних засобів виразності. 
               Нюансування, динамічні відтінки, темброва забарвленість тощо. 
               Удосконалення вокально-технічних прийомів володіння звуковеденням, 
диханням, динамічними відтінками тощо 
Тема 14. Художня інтерпретація та розуміння стилів, жанрів. 
                Формування творчої особистості, інтелігентності у вивченні стилів, 
жанрів, які б відповідали вокально-музичним та акторським здібностям студента                             

Інтерпретація, драматургія. 
Тема 15. Художня інтерпретація та розуміння стилів, жанрів. 
               Формування творчої особистості, інтелігентності у вивченні стилів, 
жанрів, які б відповідали вокально-музичним та акторським       здібностям 
студента. 
Тема 16. Робота над розкриттям драматургії пісні та її художнього змісту. 



                Створення художнього образу та удосконалення акторської майстерності 
вокально-технічними навичками. 

Модуль 5 
Удосконалення вокальної техніки. 

Тема 17. Удосконалення вокально-технічних прийомів. 
                Філіровка, портаменто, глісандо, крещендо, димінуендо. 
                Продовження роботи над технічними засобами виразності: філіровка, 
портаменто, глісандо і т. ін. 
Тема 18. Робота над розкриттям драматургії пісні та її художнього змісту. 
                Створення художнього образу та удосконалення акторської майстерності 
вокально-технічними навичками. 

Модуль 6 
Перевірка знань. Робота над дипломними номерами. 

Тема 19. Перевірка самостійної роботи студентів, їх професійна науково-
обгрунтована аргументація свого трактування виконуваних творів. 
                Рівень самостійної роботи студентів: уміння підбирати репертуар з 
урахуванням індивідуальної манери виконання; уміння    розспівуватися перед 
концертом; уміння володіти апаратурою та музичним інструментом. Підбір 
репертуару для дипломного екзамену, його відпрацювання. Пошук  іміджу. 
Тема 20. Робота над дипломними номерами. Акторське та пластичне рішення 
вокальних творів. 
                Підготовка до державного екзамену. Індивідуальна манера виконання 
вокальних творів у поєднанні з пластикою та акторською виразністю. Бек-вокал. 
Уміння працювати з апаратурою на сцені. 

6.4 Структура навчальної дисципліни 
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МОДУЛЬ 1.   

Тема 1. Слово і музична 
фраза. 

38    16 22 44    6 38 

Тема 2. Відпрацювання 
тембрального забарвлення 
голосу на даному 
діапазоні. 

38    16 22 44    6 38 

Тема 3. Протяжне, 
кантиленне звучання 
романсів, народних та 
ліричних пісень.  

38    16 22 44    6 38 

Тема 4. Удосконалення 
дихання та голосоведення. 

38    16 22 44    6 38 



Всього за модулем 152    64 88 176    24 152 

МОДУЛЬ 2.   
Тема 5. Робота над 
голосоведенням, 
диханням. 

43    21 22 44    6 38 

Тема 6. Динамічні відтінки 43    21 22 44    6 38 

Тема 7. Робота над 
репертуаром, підбір 
репертуару. 

43    21 22 44    6 38 

Тема 8. Робота над 
літературним текстом та 
музичною фразою 

43    21 22 44    6 38 

Всього за модулем 172    84 88 176    24 152 

       МОДУЛЬ 3.  
Тема 9. Робота над 
художнім виконанням 
творів. 

38    16 22 44    6 38 

Тема 10. Зв’язок дихання 
зі словом. 

38    16 22 44    6 38 

Тема 11. Робота над 
чіткою і ясною вимовою 
слова в пісні. 

38    16 22 44    6 38 

Тема 12. Боротьба з 
форсованим звуком. 

38    16 22 44    6 38 

           Всього за модулем 152    64 88 176    24 152 

        МОДУЛЬ 4.   
Тема 13. Удосконалення 
вокально-технічних 
засобів виразності. 

43    21 22 44    6 38 

Тема 14. Художня 
інтерпретація та розуміння 
стилів, жанрів. 

43    21 22 44    6 38 

Тема 15. Художня 
інтерпретація та розуміння 
стилів, жанрів. 

43    21 22 44    6 38 

Тема 16. Робота над 
розкриттям драматургії 
пісні та її художнього 
змісту. 

43    21 22 44    6 38 

Всього за модулем 172    84 88 176    24 152 

МОДУЛЬ 5.   

Тема 17. Удосконалення 
вокально-технічних 
прийомів. 

54    32 22 44    6 38 



Тема 18. Робота над 
розкриттям драматургії 
пісні та її художнього 
змісту. 

54    32 22 44    6 38 

Всього за модулем 108    64 44 88    12 76 

МОДУЛЬ 6.   
Тема 19. Перевірка 
самостійної роботи 
студентів, їх професійна 
науково-обгрунтована 
аргументація свого 
трактування виконуваних 
творів. 

57    27 30 39    8 31 

Тема20. Робота над 
дипломними номерами. 
Акторське та пластичне 
рішення вокальних творів. 

57    27 30 39    8 31 

Всього за модулем 114    54 60 78    16 62 

ВСЬОГО 870    41
4 

456 870    124 746 

              6.5 Зміст навчальної дисципліни на базі молодшого спеціаліста(2роки) 

Модуль 1 
Робота над художнім виконанням творів.  Дихання. 

Тема 1. Робота над художнім виконанням творів. 
                Осмислене читання тексту. Створення художнього образу, реалізуючи 
авторський задум. 
Тема 2. Зв’язок дихання зі словом. 
                Освоєння вокальної техніки дихання, динамічних відтінків у слові.    
Вимова. Форсування звуку. 
Тема 3. Робота над чіткою і ясною вимовою слова в пісні. 
                Осмислення художнього образу, спів на опорі дихання та звучання. 
Дикція та артикуляція. 
Тема 4. Боротьба з форсованим звуком. 
                Визначення небезпечності співу форсованим звуком. Усунення недоліків 
форсованого звуку. 

Модуль 2 
Удосконалення вокальної техніки. 

Тема 5. Удосконалення вокально-технічних засобів виразності. 
               Нюансування, динамічні відтінки, темброва забарвленість тощо. 
               Удосконалення вокально-технічних прийомів володіння звуковеденням, 
диханням, динамічними відтінками тощо 
Тема 6. Художня інтерпретація та розуміння стилів, жанрів. 
                Формування творчої особистості, інтелігентності у вивченні стилів, 
жанрів, які б відповідали вокально-музичним та акторським здібностям студента                             

Інтерпретація, драматургія. 
Тема 7. Художня інтерпретація та розуміння стилів, жанрів. 



               Формування творчої особистості, інтелігентності у вивченні стилів, 
жанрів, які б відповідали вокально-музичним та акторським       здібностям 
студента. 
Тема 8. Робота над розкриттям драматургії пісні та її художнього змісту. 
                Створення художнього образу та удосконалення акторської майстерності 
вокально-технічними навичками. 

Модуль 3 
Удосконалення вокальної техніки. 

Тема 9. Удосконалення вокально-технічних прийомів. 
                Філіровка, портаменто, глісандо, крещендо, димінуендо. 
                Продовження роботи над технічними засобами виразності: філіровка, 
портаменто, глісандо і т. ін. 
Тема 10. Робота над розкриттям драматургії пісні та її художнього змісту. 
                Створення художнього образу та удосконалення акторської майстерності 
вокально-технічними навичками. 

Модуль 4 
Перевірка знань. Робота над дипломними номерами. 

Тема 11. Перевірка самостійної роботи студентів, їх професійна науково-
обгрунтована аргументація свого трактування виконуваних творів. 
                Рівень самостійної роботи студентів: уміння підбирати репертуар з 
урахуванням індивідуальної манери виконання; уміння    розспівуватися перед 
концертом; уміння володіти апаратурою та музичним інструментом. Підбір 
репертуару для дипломного екзамену, його відпрацювання. Пошук  іміджу. 
Тема 12. Робота над дипломними номерами. Акторське та пластичне рішення 
вокальних творів. 
                Підготовка до державного екзамену. Індивідуальна манера виконання 
вокальних творів у поєднанні з пластикою та акторською виразністю. Бек-вокал. 
Уміння працювати з апаратурою на сцені. 

6.6 Структура навчальної дисципліни 
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                                                             МОДУЛЬ 1.  

Тема 1. Робота над 
художнім виконанням 
творів. 

38    16 22 42    12 30 

Тема 2. Зв’язок дихання зі 
словом. 

38    16 22 42    12 30 



Тема 3. Робота над чіткою 
і ясною вимовою слова в 
пісні. 

38    16 22 42    12 30 

Тема 4. Боротьба з 
форсованим звуком. 

38    16 22 42    12 30 

           Всього за модулем 152    64 88 168    48 120 

                                                                        МОДУЛЬ 2.   
Тема 5. Удосконалення 
вокально-технічних засобів 
виразності. 

43    21 22 42    12 30 

Тема 6. Художня 
інтерпретація та розуміння 
стилів, жанрів. 

43    21 22 42    12 30 

Тема 7. Художня 
інтерпретація та розуміння 
стилів, жанрів. 

43    21 22 42    12 30 

Тема 8. Робота над 
розкриттям драматургії 
пісні та її художнього 
змісту. 

43    21 22 42    12 30 

Всього за модулем 172    84 88 168    48 120 

МОДУЛЬ 3.   

Тема 9. Удосконалення 
вокально-технічних 
прийомів. 

46    24 22 42    12 30 

Тема 10. Робота над 
розкриттям драматургії 
пісні та її художнього 
змісту. 

46    24 22 42    12 30 

Всього за модулем 92    48 44 84    24 60 

МОДУЛЬ 4.   
Тема 11. Перевірка 
самостійної роботи 
студентів, їх професійна 
науково-обгрунтована 
аргументація свого 
трактування виконуваних 
творів. 

49    27 22 32    2 30 

Тема12. Робота над 
дипломними номерами. 
Акторське та пластичне 
рішення вокальних творів. 

45    27 18 28    2 26 

Всього за модулем 94    54 40 60    4 56 

ВСЬОГО 480    250 260 480    124 356 

 
7  Методичні рекомендації 



У методиці вокальної роботи доцільно дотримуватись важливих принципів 
вокального виховання: 
- єдності художнього та технічного виховання співака; 
- послідовного поступового опанування майстерності співу; 
- індивідуального підходу до кожного студента; 
- постійного вдосконалення. 

Поступове розкриття індивідуальності студента в усьому (тембр, діапазон, сила, 
легкість тощо) з одночасною ліквідацією наявних дефектів звукоутворення. 

Практичне знайомство студента з естрадною манерою співу починається з 
відпрацювання навичок співочого дихання, володіння резонаторами та атакою звука 
на вправах розспівки і творах. 

Виконання творів у характері виконавської традиції потребує розвитку 
фонетичного слуху студентів, удосконалення роботи артикуляційного апарату. 

Навчальний репертуар студентів у класах постанови голосу потрібно 
розглядати як засіб естетичного, морального й патріотичного виховання, як матеріал 
для удосконалення вокально-виконавських прийомів, а також як своєрідний багаж 
для молодого спеціаліста. 

Методика виховання співаків передбачає: 
- відпрацювання навичок співу в естрадній манері; 
- розвиток навичок володіння вокальним диханням; 
- засвоєння м’якої і твердої атаки звуку; 
- оволодіння грудним і головним резонаторами та об’єднання їх диханням у 

процесі співу; 
- звільнення співочого апарату від зажатості та усунення наявних дефектів 

звукоутворення; 
- вивчення вправ розспівки; 
- робота над розширенням діапазону; 
- знайомство з характерними прийомами звукоутворення; 
- виконання прийомів округлого звуку; 
- виконання творів в нюансах „форте”, „піано” та використання їх у повільному 

та швидкому темпах; 
- оволодіння навичками роботи з мікрофоном та фонограмами. 

Робота повинна йти шляхом стабілізації вокально-виконавської техніки, 
розширення знань у галузі вокального естрадного виконавства. 

Вимоги до репертуарного плану навчальної дисципліни 
На основі повної загальної  середньої освіти 

I курс  
I семестр - прослуховування залікової програми:  
модуль 1: Вокальні вправи , 2 вокалізи 
II семестр – виконання програми підсумкової атестації:  
модуль 2: Вокальні вправи , 2 вокалізи , Пісня рідною мовою (українською) 
II курс 
IІІ семестр - прослуховування залікової програми:  
модуль 3: Світовий хіт 60-80-х років або конкурсу "Євробачення", Сучасна українська пісня 
(українською мовою) , Пісня новорічно-різдвяної тематики (додатково) 
IV семестр – виконання концертної програми підсумкової атестації:  



модуль 4: Балада (або будь-яка лірична пісня) , Пісня національно-патріотичної тематики 
(українською мовою) 
III курс  
V семестр - прослуховування залікової програми:  
Модуль5: Світовий хіт 80-2000-х років або конкурсу "Євробачення", Українська народна пісня, 
Пісня новорічно-різдвяної тематики (додатково) 
VI семестр – виконання концертної програми підсумкової атестації:  
модуль 6: Джазова стилізація, Пісня корифеїв української естради (українською мовою) 
IV курс 
VII семестр - прослуховування залікової програми:  
модуль 7: Світовий хіт 2000-2020-х років або конкурсу "Євробачення", Ретро або пісня з 
мюзиклу, Сучасна українська пісня (українською мовою)  
VIII семестр – виконання концертної програми підсумкової атестації:  
модуль 8: Романс, Світовий хіт, Українська народна пісня, Джазова стилізація, Балада (або будь-
яка лірична пісня) , Пісня корифеїв української естради (українською мовою), Ретро, Пісня 
національно-патріотичної тематики (українською мовою) 

На базі молодшого спеціаліста(3роки) 
I курс 
I семестр - прослуховування залікової програми:  
модуль 3: Світовий хіт 60-80-х років або конкурсу "Євробачення", Сучасна українська пісня 
(українською мовою) , Пісня новорічно-різдвяної тематики (додатково) 
IІ семестр – виконання концертної програми підсумкової атестації:  
модуль 4: Балада (або будь-яка лірична пісня) , Пісня національно-патріотичної тематики 
(українською мовою) 
II курс  
ІІІ семестр - прослуховування залікової програми:  
Модуль5: Світовий хіт 80-2000-х років або конкурсу "Євробачення", Українська народна пісня, 
Пісня новорічно-різдвяної тематики (додатково) 
IVсеместр – виконання концертної програми підсумкової атестації:  
модуль 6: Джазова стилізація, Пісня корифеїв української естради (українською мовою) 
IІІ курс 
V семестр - прослуховування залікової програми:  
модуль 7: Світовий хіт 2000-2020-х років або конкурсу "Євробачення", Ретро або пісня з 
мюзиклу, Сучасна українська пісня (українською мовою)  
VI семестр – виконання концертної програми підсумкової атестації:  
модуль 8: Романс, Світовий хіт, Українська народна пісня, Джазова стилізація, Балада (або будь-
яка лірична пісня) , Пісня корифеїв української естради (українською мовою), Ретро, Пісня 
національно-патріотичної тематики (українською мовою) 
 

На базі молодшого спеціаліста(2роки) 
I курс  
 І семестр - прослуховування залікової програми:  
Модуль1: Світовий хіт 80-2000-х років або конкурсу "Євробачення", Українська народна пісня, 
Пісня новорічно-різдвяної тематики (додатково) 
ІI семестр – виконання концертної програми підсумкової атестації:  
модуль 2: Джазова стилізація, Пісня корифеїв української естради (українською мовою) 
IІ курс 
ІII семестр - прослуховування залікової програми:  
модуль 3: Світовий хіт 2000-2020-х років або конкурсу "Євробачення", Ретро або пісня з 
мюзиклу, Сучасна українська пісня (українською мовою)  
IV семестр – виконання концертної програми підсумкової атестації:  
модуль 4: Романс, Світовий хіт, Українська народна пісня, Джазова стилізація, Балада (або будь-
яка лірична пісня) , Пісня корифеїв української естради (українською мовою), Ретро, Пісня 
національно-патріотичної тематики (українською мовою) 



8.Методи навчання 
До основних методів навчання відносять: 
– вербальний метод (пояснення); 
– емпіричний метод (показ на інструменті); 
– пошук навчального репертуару (вправ, творів); 
– репродуктивний (відтворення студентами педагогічних і методичних прийомів, 
проілюстрованих викладачем); 
– репродуктивно-варіативний (поєднання студентом запропонованих викладачем 
прийомів з іншими формами й методами музично-виконавської та педагогічної 
діяльності); 
– креативний, творчий (створення студентами оригінальних варіантів інтерпретації 
вправ і творів; нестандартний підхід до розв’язання педагогічних ситуацій; 
опанування навичками педагогічної імпровізації); 
– проблемно-пошуковий (самостійний пошук студентом засобів і способів 
розв’язання проблемних ситуацій у процесі виконання навчальних і педагогічних 
завдань; 
– педагогічне моделювання (імітація у навчальному процесі педагогічних ситуацій і 
професійної діяльності викладача); 
– педагогічний аналіз (формування педагогічного мислення студентів у конкретних 
педагогічних ситуаціях засобом аналізу власних дій і діяльності інших студентів); 
– інтеграції (акумуляція і синтез знань з різних фахових дисциплін у процесі 
вирішення виконавських і педагогічних завдань). 
Три основні елементи уроку: 
1) робота над технічним матеріалом; 
2) розучування нового матеріалу; 
3) повторення й удосконалення вивченого. 
Перші заняття проводяться у формі ознайомлення с нотним матеріалом.  
Протягом перших двох тижнів викладач складає для кожного студента план роботи, 
враховуючи  особисті можливості та здібності студента, рівень його музичної 
підготовки, визначаються виконавчі недоліки, складається репертуар, який повинен 
відповідати програмним вимогам та індивідуальним можливостям кожного 
студента. 
 

Методичне забезпеченння 
– навчально-методичні посібники і навчальні програми; 
– нотний матеріал для проведення практичних занять; 
– наочність (відеозаписи занять провідних вокалістів). 
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