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Вступ 

 

Програма вивчення нормативної навчальної дисципліни Вокальне 

виконавство складена відповідно до освітньо-професійної програми підготовки 

магістрів галузі 01 Освіта, спеціальності 014 Середня освіта (Музичне мистецтво). 

Предметом вивчення  навчальної дисципліни є методика викладання 

сольного співу у закладах середньої освіти та ВНЗ 

Міждисциплінарні зв’язки: Засвоєння навчального курсу «Вокальне 

виконавство» передбачає інтеграцію знань, умінь і навичок з таких дисциплін: 

сольфеджіо; сольний спів; вокальний ансамбль; методика роботи з вокальним 

ансамблем; концертмейстерський клас; музична педагогіка.  

1. Мета та завдання навчальної дисципліни. 

1.1.Метою викладання навчальної дисципліни є формування вокально-

методичної компетентності студентів у процесі засвоєння науково-методичних 

знань і практичних умінь, необхідних для вокально-виконавської та вокально- 

педагогічної діяльності. 

1.2.Основними завданнями вивчення дисципліни є: 

 ознайомлення студентів з фаховими вимогами до викладача сольного співу 

та специфікою професійної діяльності педагога-вокаліста в середніх 

загальноосвітніх та вищих мистецьких навчальних закладах; 

 вивчення студентами принципів організації навчання у вокальному класі та 

засвоєння технології складання робочих навчальних програм з сольного 

співу; 

 засвоєння методів роботи над вокальними вправами, вокалізами й вокально-

художніми творами; 

 оволодіння особистісними та професійно-педагогічними компетенціями у 

процесі проектування педагогічних ситуацій і моделювання фахової 

діяльності викладача сольного співу; 

 формування у студентів навичок самостійної роботи з науково- методичною 

літературою, уміння добирати й систематизувати вокально- технічний 

матеріал, навчальний і концертний репертуар; 

 розвиток дослідницьких умінь студентів у процесі виконання 

індивідуального навчально-дослідного завдання. 

1.3.Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студент оволодіває 

такими компетентностями: 

І Загальнопредметні 

- вокально-теоретичні (володіння знаннями про будову співацького 

апарату та функції звукоутворюючих органів, класифікацію співацьких голосів та 

методи їх розвитку, фахові вимоги до викладача сольного співу та систему 

навчання у класі сольного співу, зміст навчального репертуару для різних типів 

співацьких голосів та методи його засвоєння); 

- вокально-методичні (здатність добирати й систематизувати репертуар 

для різних типів співацьких голосів; 

 

 



ІІ Фахові 

- уміння застосовувати на практиці методи розвитку співацького голосу у 

процесі роботи над вправами, вокалізами, вокальними творами; здатність 

моделювати на практичних заняттях основні види діяльності викладача сольного 

співу); 

- дослідницькі (здатність до науково-пошукової діяльності у процесі 

виконання індивідуального навчально-дослідного завдання з дисципліни). 

 

На вивчення навчальної дисципліни відводиться 180 годин / 6 кредитів 

ECTS. 

 

2. Інформаційний обсяг навчальної дисципліни 

Кредит 1.  

Тема 1. Сольний спів як вид музичного виконавства.  

Тема 2. Організація навчання у вокальному класі. Принципи і методи 

навчання сольного співу. 

Кредит 2. 

Тема 3. Фахові компетенції та специфіка діяльності викладача сольного 

співу.  

Тема 4 . Творча готовність до процесу співу. 

 Кредит 3 

Тема 5. Вікові особливості будови та розвитку співацького апарату.  

Тема 6. Будова гортані та її робота під час співу.  

      Кредит 4 

Тема 7. Артикуляційний апарат (губи, зуби, язик); надставна трубка 

(верхній відділ гортані, глотка, ротова і носова порожнини).  

Тема 8. Співацьке дихання 

Кредит 5. 

Тема7. Регістри голосу. 

Тема 8. Атака звуку. 

Тема 9. Резонатори співу 

Кредит 6. 

Тема 10. Тембральні характеристики голосу 

Тема 11. Сила голосу 

 

Рекомендована література 
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4. Форма підсумкового контролю успішності навчання: залік 

 

    5. Засоби діагности успішності навчання: поточне оцінювання, модульна 

контрольна робота, самостійна робота студентів, залікова контрольна робота, 

іспит. 


