
 

 



 

 



 

1. Опис навчальної дисципліни 

Найменування 

показників  

Галузь знань, освітньо-

кваліфікаційний рівень 

(ступінь)  

Характеристика навчальної 

дисципліни 

денна форма навчання 

Кількість кредитів – 3 

Галузь знань  

01 Освіта/Педагогіка  Обов’язкова  

 Спеціальність  

014 Середня освіта  

 
014.13 Середня освіта 

(Музичне мистецтво)  

Семестр 

Загальна кількість годин - 

90 

2 

Лекції 

Тижневих годин для 

денної форми навчання:  

аудиторних – 2 год. 

самостійної роботи 

студента – 2 год. 

Ступінь 

бакалавра 

4 

Практичні, семінарські 

16 

Індивідуальні 

8 

Самостійна робота 

62 

Вид контролю: залік  

 

 

Примітка. 

Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної і індивідуальної роботи 

становить: для денної форми навчання – 28 год. – аудиторні заняття, 62 год. – самостійна 

робота (30% / 70%).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2. Мета та завдання навчальної дисципліни  

Мета: на основі всебічного вивчення індивідуальних, вокальних та загально-музичних 

даних, стану голосового апарату й психологічних особливостей студентів здійснити 

початковий етап вокально-технічної роботи, спрямованої на розвиток співацьких уявлень, 

вокального слуху та вокальних здібностей. Якщо студент 1-го курсу має попередню 

вокальну підготовку, головною метою навчання є подальший послідовний розвиток 

здібностей студента. 

Завдання: 

 Естетичне виховання студентів засобами вокального мистецтва 

 Підготовка студентів до вокальної роботи в школі. 

 Виявлення та розвиток голосових то художньо-виконавських даних, усунення 

недоліків голосоутворення; засвоєння елементарних навичок співу. 

 Оволодіння студентами знаннями основ методики формування, розвитку та охорони 

голосу. 

 Оволодіння студентами особливостями виконання творів для дітей, які навчаються у 

початковій школі. 

 Вивчення творів народнопісенного репертуару, вокальної класики, сучасної пісні. 

У результаті вивчення курсу студент оволодіває такими компетентностями:  

ЗК 1. Знання та розуміння предметної області та розуміння професійної діяльності. 

ЗК 5. Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел. 

ЗК 6. Здатність застосовувати набуті знання в практичних ситуаціях. 

ЗК 7. Здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями. 

ЗК 10. Здатність до адаптації та дії в новій ситуації. 

ФК 2. Здатність до розуміння сутнісних особливостей предметної області та оперування 

професійною термінологією у галузі музичного мистецтва. 

ФК 3. Здатність до організації та здійснення вокально-хорової діяльності з учнями, 

враховуючи анатомо-фізіологічні особливості їхнього розвитку у різні вікові періоди. 

ФК 4. Здатність розкривати системно-структурні зв’язки музикознавчих, музично-

педагогічних, культурологічних, частково-методичних понять. 

ФК 5. Здатність до перенесення системи фахових знань у площину навчальних предметів 

музичне мистецтво/ мистецтво, структурування навчального матеріалу, проектування та 

організації власної діяльності. 

ФК 6. Виявлення музикальності,  виконавських (інструментальні, вокально-хорові, 

диригентські), інтерпретаційних, артистичних умінь учителя музичного мистецтва. 

ФК 11. Здатність до критичного аналізу власної педагогічної діяльності, до особистісного та 

професійного самовдосконалення, навчання і саморозвитку, зокрема обміну професійним 

досвідом.   

Програмні результати навчання:  
ПРН 1. Знає музичну термінологію, розуміє основні концепції, теорії та загальну структуру 

музикознавчих наук. 

ПРН 6. Інтегрує складні  професійні уміння гри на музичних інструментах, співу, 

диригування музичними колективами, музичного сприймання, запам’ятовування та 

інтерпретації музичних творів, артистизм, виконавську надійність (самооцінку, 

самоконтроль, саморегуляцію). 

ПРН 8. Виявляє здатність до самоактуалізації, саморозвитку та самокорекції у процесі  

мистецької й музично-педагогічної діяльності. 

ПРН 16. Виявляє здатність дотримуватися морально-етичних норм спілкування, взаємодіяти 

на комунікативному рівні з колегами, соціальними партнерами, учнями та їхніми батьками. 

ПРН 18. Розуміє значущість культури і мистецтва для виховання і розвитку особистості  

учня,  цінує полікультурність світу  і  здатний керуватися у своїй діяльності сучасними 

принципами  полікультурної толерантності, діалогу і співробітництва. 



 

ПРН 19. Здатний  вчитися впродовж життя і вдосконалювати з високим рівнем автономності 

набуту під час навчання  кваліфікацію. 

3. Програма навчальної дисципліни 

Кредит 1. Співацька постава та творча готовність до процесу співу. 

Тема 1. Вступ до дисципліни. 

Основні завдання дисципліни. Вимоги до професійного співу. Визначення вокальних 

даних студента, рівня його музичного та інтелектуального розвитку. 

Тема 2. Анатомія органів голосоутворення. 

Основні анатомічні дані про будову та функціонування органів голосоутворення. 

Основні органи, що беруть участь у фонації. Гортань, її будова і функції. Будова голосових 

зв’язок, їх значення для голосоутворення та їх робота. Органи дихання. Діафрагма і її 

значення для співу. 

Кредит 2. Управління вищою нервовою системою, процесом голосоутворення. 

Тема 3. Управління вищою нервовою системою. 

Основні принципи керівництва процесом співу з боку вищої нервової системи. 

Рефлекс умовний і безумовний. Перша і друга сигнальні системи. Гальмування нервової 

системи. Інертність нервової системи. Синтетична здібність нервової системи. Рефлекси та 

процеси навчання співу. 

Тема 4. Гігієна голосу і режим співака. 

Здоровий спосіб життя як необхідна умова для занять співом. Режим співу, 

відпочинку і харчування. Режим виконавської діяльності співака. Загартування. Сон. 

Кредит 3. Основні принципи вокальної техніки 

Тема 5. Співацьке дихання.  

Співацьке дихання. Типи дихання, їх характеристики і міри придатності для 

застосування співаком. 

Тема 6. Регістри голосу співаків. 

Основні відомості про регістри голосу співаків. Змішування регістрів. Округлість 

звучання голосу і шляхи її досягнення. 

Тема 7. Розспівування голосу. 

Значення розспівування для професійного співу. Види розспівування в залежності від 

конкретних виконавських завдань. Добір вправ залежно від індивідуальних здібностей і 

конкретних недоліків у голосоутворенні. 

 

4. Структура навчальної дисципліни 

 

Назви кредитів і тем  

Денна форма 

Усь

ого 

у тому числі 

л п ла інд с.р. 

1 2 3 4 5 6 7 

Кредит 1. Співацька постава та творча готовність до процесу співу 

Тема 1. Вступ до дисципліни.  14 2 2   10 

Тема 2. Анатомія органів голосоутворення.  16 2 2  2 10 

Усього за Кредит 1: 30 4 4  2 20 

Кредит 2. Управління вищою нервовою системою, процесом голосоутворення 

Тема 3. Управління вищою нервовою 

системою.  

14  2   12 

Тема 4. Гігієна голосу і режим співака.  16  4  2 10 

Усього за Кредит 2: 30  6  2 22 

Кредит 3. Основні принципи вокальної техніки 



 

Тема 5. Співацьке дихання.  8  2  2 4 

Тема 6. Регістри голосу співаків. 8  2   6 

Тема 7. Розспівування голосу. 14  2  2 10 

Усього за Кредит 3: 30  6  4 20 

Разом: 90 4 16  8 62 

 

5. Теми лекційних занять 

№ 

з/п 

Назва теми Кількість 

годин 

1. Тема 1. Вступ до дисципліни. 2 

2. Тема 2. Анатомія органів голосоутворення. 2 

3. Тема 3. Управління вищою нервовою системою - 

4. Тема 4. Гігієна голосу і режим співака. - 

5. Тема 5. Співацьке дихання.  - 

6. Тема 6. Регістри голосу співаків. - 

7. Тема 7. Розспівування голосу.  

 Усього: 4 

6. Теми практичних  занять 

№ 

з/п 

Назва теми Кількість 

годин 

1. Тема 1. Вступ до дисципліни. 2 

2. Тема 2. Анатомія органів голосоутворення. 2 

3. Тема 3. Управління вищою нервовою системою 2 

4. Тема 4. Гігієна голосу і режим співака. 4 

5. Тема 5. Співацьке дихання.  2 

6. Тема 6. Регістри голосу співаків. 2 

7. Тема 7. Розспівування голосу. 2 

 Усього: 16 

 

7. Самостійна робота 

 

№ 

з/п 

Назва теми Кількість 

годин 

1. Ознайомлення з анатомією та фізіологією голосового апарату. 10 

2. Вивчення та засвоєння 4-х творів шкільної програми 1-2 го класу 

ЗОШ. 

10 

3. Засвоєння музичного та літературного тексту інших творів, що 

вивчаються. 

12 

4. Робота над розкриттям художнього образу творів 10 

5. Напрацювання здібностей свідомо оцінювати якість звучання, а 

також здійснювати елементарний аналіз співацького процесу. 

10 

6. Елементи музикознавчого та вокально-педагогічного аналізу 

творів. 

10 

 Разом: 62 

 

 

 

 

 

8. Індивідуальне навчально  - дослідне завдання 

(виконується в кінці КР) 



 

 Під час вивчення курсу «Вокально-хорове виконавство з методикою викладання 

(сольний спів)» кожний студент має виконати публічно  індивідуальну програму відповідно 

до вимог навчального плану, а саме:  

 Виконати під власний супровід 2 пісні шкільного репертуару за 1-й – 2-й клас ЗОШ 

(відповідно до рівня довузівської підготовки). 

 Виконати 2 твори навчальної програми. 

 Оформити та надати на перевірку «Вокальне портфоліо студента» (див. дод.1) 

 Відповісти на питання колоквіуму. 

 Питання до колоквіуму з дисципліни «Постановка голосу» 

 Поняття та устрій голосового апарату. 

 Які бувають регістри? Як працюють голосові зв'язки у різних регістрах? 

 Що таке перехідні ноти? 

 Які існують типи дихання? 

 Головні завдання співацького подиху. 

 Що таке опора дихання?  

 Елементи співацького дихання 

 Типи атаки звуку. Від чого залежить використання того чи іншого типу? 

 Що таке артикуляційний 

 Дикція і її роль у співі. 

 Типи дитячих голосів, характеристика. 

 Що таке мутація? 

 Які бувають види вправ для розвитку голосу? 

 Що таке головний та грудний резонатори? 

 Засоби художньо-виразного виконання вокальних творів. 

 Гігієна голосу та його охорона. 

Додаток 1 

Зміст «Вокального портфоліо студента» 

Робоча тека із творами навчальної програми. 

Робочий зошит з короткими відомостями про авторів творів навчальної програми. 

Вокальний довідник з питань формування вокальної культури студента. 

 

9. Методи навчання 

1.Інформаційно-рецептивний (або пояснювально – ілюстративний) 

2. Репродуктивний, або метод організації засобів діяльності (система вправ, рішення типових 

завдань, повторення та виконання вивчених мелодій). 

3 Проблемно-пошуковий  як засіб розвитку творчого потенціалу майбутнього вчителя 

музичного мистецтва. 

4. Евристичний метод (виконання пошукових завдань). 

5. Дослідницький (виконання дослідницьких завдань) . 

                                                                                           

10. Методи контролю 

1. Перевірка за виконанням індивідуальних  завдань до кожного кредиту (К): академконцерт, 

контрольний урок. 

2. Проведення підсумкового контролю після вивчення матеріалу в обсязі 90 годин.  

 

 

 

 

11. Розподіл балів, які отримують студенти  

Поточне тестування  та самостійна        робота Контрольн              Накопичув



 

Кредит 

1 

Кредит 

 2 

Кредит 

3 

а робота Іспит альні                        

бали/                       

Сума 

Т1/ 

50 

   Т2/ 

50 

Т3/ 

50 

Т4/ 

50 

Т5/ 

40 

Т6/ 

40 

20  300/100 

 

Шкала оцінювання: національна та ECTS 

ОЦІНКА 

ЄКТС 

СУМА 

БАЛІВ 

ОЦІНКА ЗА НАЦІОНАЛЬНОЮ ШКАЛОЮ  

екзамен  залік 

A 90-100 5 (відмінно) 5/відм./зараховано 

B 80-89 
4 (добре) 4/добре/ зараховано 

C 65-79 

D 55-64 3 (задовільно) 

  

3/задов./ зараховано 

  E 50-54 

FX 35-49 2 (незадовільно) 

  
Не зараховано 

 

12. Методичне забезпечення 

Навчальна програма з постановки голосу; робоча програма з постановки голосу, 

інструктивно-методичні матеріали до самостійної роботи з постановки голосу, навчально-

методичний посібник «Професійна підготовка вчителя музичного мистецтва (нормативна 

частина) - укладена Стріхар О.І. 

 

Рекомендований програмний репертуар для 1-го курсу: 

 

Українські народні пісні: 

А по-під терен 

Гей, долино, долино 

Гомін, гомін по діброві 

Гори наші 

Дівчина в саду квіти збирала 

Добрий вечір дівчино 

За Сибіром сонце сходить 

Зашуміла ліщинонька 

Зелена верба 

Казав мені батько 

Мала мати одну дочку 

На городі бузина 

По всьому світу стала новина 

Удовицю я любив 

Ой важу я, важу 

Ой гай мати Ой з-за гори кам'яної 

Ой Іване, не любиня 

 Ой кидала молодичка 

Ой куди ж ти відїжджаєш 

Ой ти, місяцю 

Ой у полі три тополі 

Ой червоний бурячок 

Ой чия ж то крайня хатка 

Ой я молода на базар ходила (колядка) 

Чи я в лузі не калина була 

Чорноморець, матінко 

Я в середу родилася 

Якби мені не шиночки 

Абт Ф. Школа співу 

Білаш О. Калина 

Білаш О. Краплина крові 

Глінка М. Пісня Бояна з опери "Руслан і 

Людмила" 

Домінчен К. Побачення з весною 

Жербін М. Земле моя 

Зейдлер Г. Вокалізи 

Майборода П. Димить туман 

Майборода П. Ми підем, де трави похилі 

Глінка M. Pensa che questa 

Глінка М. Гуде вітер вельми в полі 

 

Шкільний репертуар. 

 



 

(Перелік шкільних пісень для самостійного 

вивчення та підготовки до складання 

контрольних робіт з дисципліни 

«Вокально-хорове виконавство з 

методикою викладання (сольний спів)») 

«Перший клас». Слова і музика Л.Лизак. 

«Пісня про школу». Слова Т.Масенка, 

музика М.Дремлюги. 

«Ой заграйте, дударики». Слова 

В.Панченка, музика А.Філіпенка. 

«Гарний танець гопачок». Українська 

народна пісня. 

«Що нам осінь принесе?» Слова 

Л.Некрасової, музика З.Левіної. 

«Зимонько-снігуронько». Слова Л.Глібова, 

музика Я.Степового. 

«Іде, іде дід». Українська народна пісня. 

«Українка я маленька». Українська 

народна пісня. 

«Коляд, коляд. Колядниця». Українська 

народна пісня. 

«Щедрівочка щедрувала». Українська 

народна пісня. 

«Новорічна». Слова Г.Бойка, музика 

А.Філіпенка. 

«Морозець». Слова Г.Бойка, музика 

Б.Фільц. 

«Ой минула вже зима». Українська 

народна пісня. 

«Подоляночка». Українська народна пісня 

(веснянка). 

«Вербова дощечка» Українська народна 

пісня. 

«Вийди, вийди, сонечко». Українська 

народна пісня. 

«Ой єсть в лісі калина». Українська 

народна пісня. 

«Ми кривого танцю йдемо». Українська 

народна пісня (веснянка). 

«Щебетала пташечка». Українська народна 

пісня. 

«Зацвіла в долині». Слова Т.Шевченка, 

музика А.Філіпенка. 

 «Галя по садочку ходила». Українська 

народна пісня. 

«Веселий музикант». Слова Т.Волгіної, 

музика А.Філіпенка. 

«Дивувалися ліси» (жниварська пісня). 

«Висне небо сине (Осінь)». Слова 

Я.Щеглова, музика Я.Степового. 

«Ходить гарбуз по городу». Українська 

народна пісня. 

«Спи, дитино, спи». Українська народна 

пісня. 

«Перепілочка». Білоруська народна пісня. 

«Козак». Українська народна пісня. 

«Дударик». Українська народна пісня. 

«Я коза ярая.» Українська народна пісня. 

 «Ой сивая тая зозуленька». Українська 

народна пісня. 

«Пісня лисички. З дитячої опери "Коза-

дереза". Музика М.Лисенка. 

 

 

 

 

 

13. Рекомендована література 

Базова 

 

1. Антонюк В. Г. Постановка голосу. Посібник для музичних вузів. К.: Українська ідея, 

2000. 68 с.  

2. Антонюк В. Г. Школа сольного співу // Академія музичної еліти України: Історія та 

сучасність. К. : Музична Україна. 2004. С. 435 – 454.  

3. Бриліна В.Л. Вокальна професійна підготовка вчителя музики: методичний посібник для 

викладачів та студентів вищих педагогічних і мистецьких закладів. Вінниця: Нова Книга, 

2013. 96 с. 

4. Вотріна В. В. Мистецтво співу і вокальна методика М. Е. Донець-Тессейр. К. : НМАУ 

ім. П. І. Чайковського, 2001. 272 с.  

5. Колодуб І. С. Практичні поради педагога-вокаліста. К. : Муз. Україна, 2010.  54 с. 

6. Комісаров О. В. Початкове навчання співу на фонетичній основі української мови. К. : 

ІСДО, 1995. 88 с.  

7. Стріхар О.І., Ярошевська Л.В. Професійна підготовка майбутнього вчителя музичного 

мистецтва: Навчальний посібник. (нормативні навчальні дисципліни). Вип.1.1. ч.1 

«Постановка голосу». Миколаїв: РАЛ-поліграфія, 2016. 340 с. 
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Допоміжна 

1. Кушка Я. С. Методика навчання співу [посібник з основ вокальної майстерності]. 

Тернопіль : Навчальна книга – Богдан, 2010. 288 с.  

2. Мадишева Т. П. Співак і мова (культура співу мовою оригіналу: теорія і практика) 

[навчальний посібник]: Харків : Штрих, 2002. 160 с. 

3. Маслій К. С. Виховання голосу співака [навчальний посібник]. Рівне: «ЛІСТА», 1996. 

120 с.  

4. Стахевич О. Г. Основи вокальної педагогіки.  Ч. 1 : Природно-наукові теорії співу 

[навчальний посібник для музичних та педагогічних внз]. Харків-Суми, 2002. 92 с.  

5. Антонюк В. Традиції української вокальної школи. Микола Кондратюк: наукове 

дослідження. К.: Українська ідея, 1998. 148с. 

  

Інформаційне забезпечення. 

 

1. Вокальні вправи та розспівки: http://mppl.mk.ua/index.php/en/vse-

tovary/product/view/426/2012 

2. Майстер-класи з вокалу: https://karachuntanya.wixsite.com/mysite/mij-majster-klas 

3. Ефективні дихальні вправи для вокалістів: https://vseosvita.ua/library/efektivni-

dihalni-vpravi-dla-vokalistiv-287160.html  
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