




 

1 Опис навчальної дисципліни для ступеня освіти 
«Бакалавр» 

1.1на 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 – 4,  

Змістовних - 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) 

  



 

 
                        2 МЕТА І ЗАВДАННЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
                 У сучасній музиці естрадний спів займає особливе місце. На відміну від 
класичного вокалу, що виріс із духовної музики, естрадний вокал виник із 
побутового фольклору різних культур і відрізняється різноманітністю форм і 
напрямів. Незважаючи на це, він базується на тих самих фізіологічних принципах у 
роботі голосового апарату, що і класичний, і являється предметом вокальної 
педагогіки. 
                   На сьогоднішній день кількість бажаючих професійно навчатися співу 
зростає. Абітурієнтів не лякають проблеми навчання та подальшого 
працевлаштування, кожен упевнений, що успішно засвоїть необхідні знання та 
навички і його голос зазвучить як у видатних вокалістів. 
                   Сучасний педагог – це творча індивідуальність, яка володіє 
оригінальним проблемно-педагогічним і критичним мисленням, творець 
різноманітних розробок, які опираються на передовий світовий досвід і нові 
технології навчання, адже саме поняття творчості передбачає створення чогось 
нового. 
                   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; 

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

Семестр: 

 

 

Тижневих годин 

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

 

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

Лекції: 

  

Індивідуальні 

250 , 414 124 

 

Вид підсумкового контролю: 

Тестовий контроль 

Лабораторні: 

  

 

Форма підсумкового контролю: 

Іспит  , Залік  

Самостійна робота: 

260 , 456 356, 746 



 

– 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 
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.  

 



 

Зміст і структура курсу 
Протягом восьми семестрів вивчення навчальної дисципліни «Сольний спів» 
студенти закріплюють та поглиблюють знання, вдосконалюють вміння та навички, 
отримані на базі освітньої програми молодшого спеціаліста. 
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):  

ОК 5  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 освіти 
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На базі молодшого спеціаліста (3 роки) 
Модуль 
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На базі молодшого спеціаліста (2 роки) 
Модуль 1 Модуль 2 
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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 загальної освіти 

Модуль І 
Змістовий модуль 1. Теоретичні та практичні основи роботи голосового апарату. 
Тема 1. Знайомство з вокальними здібностями студентів. Виявлення вокальних 
здібностей студента; примарні тони, пере-хідні звуки, звуковисотний діапазон. 
Тема 2. Будова та робота голосового апарату, формування співочих навичок 
студента 
Відомості про правильне звукоутворення на різних голосових звуках. Органи, які 
беруть участь у звукоутворенні. Робота діафрагми. 
Змістовий модуль 2. Дихання.Резонатори. 
Тема 3. Співацьке дихання. Види дихання. Роль дихання в професійному розвитку. 
Тема 4. Процес звукоутворення. Спів із закритим ротом на всьому діапазоні голосу. 
Будова голосового апарату людини. 
Тема 5. Відчуття резонаторів. Види резонаторів. Тембральне забарвлення голосу. 
Тема 6. Робота над співочою атакою звуку. Поняття співочої атаки, види атак звуку, 
їх характеристика. Відчуття атаки та її роль у подоланні вокальних недоліків. 
Тема 7. Охорона голосу. Вокальний режим співака. Значення здорового способу 
життя для занять сольним співом. Простудні та професійні захворювання. 



 

Модуль ІІ 
Змістовий модуль 3. Удосконалення співочих навичок. 
Тема 8. Робота над розширенням діапазону. Чистота інтонування. Вправи для 
голосу, розширення діапазону. 
Тема 9. Робота над артикуляцією та дикцією. Значення чіткої дикції у співі. Робота 
над артикуляційним апаратом. Артикуляційні вправи. 
Тема 10. Розвиток відчуття резонаторів. Вплив резонаторів на звучність і рухливість 
голосу. 
Змістовий модуль 4. Регістри. 
Тема 11. Середній регістр голосу. Поняття голосового регістру. Кантиленний спів. 
Розвиток динаміки звуку. 
Тема 12. Відчуття високої співочої позиції. Висока позиція звукоутворення, 
середина діапазону. Вирівнювання звучання голосних. Прикриття звуку. 
Тема 13. Тембральні відтінки голосу. Поняття тембру голосу, його особливості 
(політність, дзвінкість, яскравість). Способи виправлення дефектів тембру. 
Тема 14. Перехідні звуки та згладжування регістрів. Змішування регістрів. Способи 
згладжування регістрів. Удосконалення співу на legato. 

Модуль ІІІ 
Змістовий модуль 5. Збагачення вокальними прийомами та значення художнього 
бачення співака. 
Тема 15. Орфоепія, дикція, артикуляція. Робота над співацькою орфоепією. 
Значення дикції та роботи артикуляційного апарату в процесі звукоутворення. 
Тема 16. Робота над художньо-емоційним характером та акторським баченням 
твору. Відчуття образності при співі. Робота над фразуванням, виразністю та 
акторським баченням. Вокальні складнощі твору. Розкриття індивідуальних 
здібностей студента. 
Тема 17. Динамічні відтінки, філірування звуку. Використання динамічних 
відтінків, філірування звуку. 
Тема 18. Робота над чистотою інтонування. Удосконалення інтонації. Вокальний 
слух і його самоконтроль. 
Тема 19. Робота над збагаченням вокального нюансування. Політність вокалізації, 
субтонове звучання. Гліссандо, крещендо, димінуендо. 
Змістовий модуль 6. Джаз. 
Тема 20. Джазова імпровізація, специфіка звуку. Імпровізація, формування навичок 
інтерпретації творів, манери інтонування. Імітація імпровізаційного стилю 
джазових виконавців. Свобода володіння голосом. 
Тема 21. Різноманітні жанри вокального мистецтва. Технічні прийоми, які 
використовуються в різних жанрах вокального мистецтва. Пісні в обробці, джазові 
імпровізації. 

Модуль ІV 
Змістовий модуль 7. Удосконалення вокальної майстерності. 



 

Тема 22. Удосконалення технічних прийомів. Відчуття ритму, оволодіння різними 
засобами поліритмії. Манери співу, власний стиль виконання твору. 
Тема 23. Мелізми, динаміка. Рухливість мелодики, хроматизм, форшлаги, тріолі. 
Використання динамічних відтінків. 
Тема 24. Імпровізація у творах. Вокальна майстерність. Уміння власного бачення 
твору, імпровізація. 
Тема 25. Закріплення знань і навичок володіння професійним диханням, вокальною 
технікою та майстерністю 
Закріплення знань та умінь володіння вокальною технікою, майстерністю. 
Змістовий модуль 8.Засоби виразності. 
Тема 26. Вивчення більш складних творів. Поповнення репертуару кращими 
зразками світової та української естрадної музики. Знайомство з національною 
спадщиною українського народу. 
Тема 27. Музичні та сценічні засоби виразності. Емоційне забарвлення твору. 
Музично-теоретичний аналіз твору. Робота з мікрофоном.Студійна робота. 
Поведінка співака на сцені. Образ та імідж. 
 

6.2 Структура навчальної дисципліни 
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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. 
Тема 22. 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 

6.3 На базі молодшого спеціаліста(3 роки) 
Модуль І 

Змістовий модуль 1. Удосконалення співочих навичок. 



 

Тема 1. Робота над розширенням діапазону. Чистота інтонування. Вправи для 
голосу, розширення діапазону. 
Тема 2. Робота над артикуляцією та дикцією. Значення чіткої дикції у співі. Робота 
над артикуляційним апаратом. Артикуляційні вправи. 
Тема 3. Розвиток відчуття резонаторів. Вплив резонаторів на звучність і рухливість 
голосу. 
Змістовий модуль 2. Регістри. 
Тема 4. Середній регістр голосу. Поняття голосового регістру. Кантиленний спів. 
Розвиток динаміки звуку. 
Тема 5. Відчуття високої співочої позиції. Висока позиція звукоутворення, середина 
діапазону. Вирівнювання звучання голосних. Прикриття звуку. 
Тема 6. Тембральні відтінки голосу. Поняття тембру голосу, його особливості 
(політність, дзвінкість, яскравість). Способи виправлення дефектів тембру. 
Тема 7. Перехідні звуки та згладжування регістрів. Змішування регістрів. Способи 
згладжування регістрів. Удосконалення співу на legato. 

Модуль ІІ 
Змістовий модуль 3. Збагачення вокальними прийомами та значення художнього 
бачення співака. 
Тема 8. Орфоепія, дикція, артикуляція. Робота над співацькою орфоепією. Значення 
дикції та роботи артикуляційного апарату в процесі звукоутворення. 
Тема 9. Робота над художньо-емоційним характером та акторським баченням твору. 
Відчуття образності при співі. Робота над фразуванням, виразністю та акторським 
баченням. Вокальні складнощі твору. Розкриття індивідуальних здібностей 
студента. 
Тема 10. Динамічні відтінки, філірування звуку. Використання динамічних 
відтінків, філірування звуку. 
Тема 11. Робота над чистотою інтонування. Удосконалення інтонації. Вокальний 
слух і його самоконтроль. 
Тема 12. Робота над збагаченням вокального нюансування. Політність вокалізації, 
субтонове звучання. Гліссандо, крещендо, димінуендо. 
Змістовий модуль 4. Джаз. 
Тема 13. Джазова імпровізація, специфіка звуку. Імпровізація, формування навичок 
інтерпретації творів, манери інтонування. Імітація імпровізаційного стилю 
джазових виконавців. Свобода володіння голосом. 
Тема 14. Різноманітні жанри вокального мистецтва. Технічні прийоми, які 
використовуються в різних жанрах вокального мистецтва. Пісні в обробці, джазові 
імпровізації. 

Модуль ІІІ 
Змістовий модуль 4. Удосконалення вокальної майстерності. 
Тема 15. Удосконалення технічних прийомів. Відчуття ритму, оволодіння різними 
засобами поліритмії. Манери співу, власний стиль виконання твору. 



 

Тема 16. Мелізми, динаміка. Рухливість мелодики, хроматизм, форшлаги, тріолі. 
Використання динамічних відтінків. 
Тема 17. Імпровізація у творах. Вокальна майстерність. Уміння власного бачення 
твору, імпровізація. 
Тема 18. Закріплення знань і навичок володіння професійним диханням, вокальною 
технікою та майстерністю 
Закріплення знань та умінь володіння вокальною технікою, майстерністю. 
Змістовий модуль 5.Засоби виразності. 
Тема 19. Вивчення більш складних творів. Поповнення репертуару кращими 
зразками світової та української естрадної музики. Знайомство з національною 
спадщиною українського народу. 
Тема 20. Музичні та сценічні засоби виразності. Емоційне забарвлення твору. 
Музично-теоретичний аналіз твору. Робота з мікрофоном.Студійна робота. 
Поведінка співака на сцені. Образ та імідж. 
 
 

6.4 Структура навчальної дисципліни 
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                                                             МОДУЛЬ 1.  
Змістовий модуль 1. Удосконалення співочих навичок. 
Тема 1. Робота над 
розширенням діапазону 

43    21 22 44    6 38 

Тема 2. Робота над 
артикуляцією та дикцією. 

43    21 22 44    6 38 

Тема 3. Розвиток відчуття 
резонаторів. 

44    22 22 44    6 38 

Всього за змістовним 
модулем 

130    64 66 132    18 114 

Змістовий модуль 2. Регістри. 
Тема 4. Середній регістр 
голосу. 

43    21 22 44    6 38 

Тема 5. Відчуття високої 
співочої позиції. 

43    21 22 44    6 38 



 

Тема 6. Тембральні 
відтінки голосу. 

43    21 22 44    6 38 

Тема 7. Перехідні звуки та 
згладжування регістрів. 

43    21 22 44    6 38 

Всього за змістовним 
модулем 

172    84 88 176    24 152 

Всього за модулем 302    148 154 308    42 266 

                                                             МОДУЛЬ 2.  
Змістовий модуль 3. Збагачення вокальними прийомами та значення художнього бачення співака. 
Тема 8. Орфоепія, дикція, 
артикуляція. 

34    12 22 44    6 38 

Тема 9. Робота над 
художньо-емоційним 
характером та акторським 
баченням твору. 

34    12 22 44    6 38 

Тема 10. Динамічні 
відтінки, філірування 
звуку. 

34    12 22 44    6 38 

Тема 11. Робота над 
чистотою інтонування. 

34    12 22 44    6 38 

Тема 12. Робота над 
збагаченням вокального 
нюансування. 

38    16 22 44    6 38 

      Всього за змістовним 
модулем 

174    64 110 220    30 190 

Змістовий модуль 4. Джаз. 
Тема 13. Джазова 
імпровізація, специфіка 
звуку. 

64    42 22 44    6 38 

Тема 14. Різноманітні 
жанри вокального 
мистецтва. 

64    42 22 44    6 38 

Всього за змістовним 
модулем 

128    84 44 88    12 76 

Всього за модулем 302    148 154 308    42 266 

МОДУЛЬ 3.   

Змістовий модуль 5. Удосконалення вокальної майстерності. 
Тема 15. Удосконалення 
технічних прийомів 

38    16 22 44    6 38 

Тема 16. Мелізми, динаміка. 41    16 25 42    6 36 



 

Тема 17. Імпровізація у 
творах. 
 

41    16 25 42    6 36 

Тема 18. Закріплення знань 
і навичок 

41    16 25 42    6 36 

Всього за змістовним 
модулем 

161    64 97 170    24 146 

Змістовий модуль 6.Засоби виразності. 

Тема 19. Вивчення більш 
складних творів. 

52    27 25 42    6 36 

Тема 20. Музичні та 
сценічні засоби виразності. 

53    27 26 42    10 32 

Всього за змістовним 
модулем 

105    54 51 84    16 68 

Всього за модулем 266    118 148 254    40 214 

ВСЬОГО 870    414 456 870    124 746 

 
6.5 На базі молодшого спеціаліста(2 роки) 

Модуль І 
Змістовий модуль 1. Збагачення вокальними прийомами та значення художнього 
бачення співака. 
Тема 1. Орфоепія, дикція, артикуляція. Робота над співацькою орфоепією. Значення 
дикції та роботи артикуляційного апарату в процесі звукоутворення. 
Тема 2. Робота над художньо-емоційним характером та акторським баченням твору. 
Відчуття образності при співі. Робота над фразуванням, виразністю та акторським 
баченням. Вокальні складнощі твору. Розкриття індивідуальних здібностей 
студента. 
Тема 3. Динамічні відтінки, філірування звуку. Використання динамічних відтінків, 
філірування звуку. 
Тема 4. Робота над чистотою інтонування. Удосконалення інтонації. Вокальний 
слух і його самоконтроль. 
Тема 5. Робота над збагаченням вокального нюансування. Політність вокалізації, 
субтонове звучання. Гліссандо, крещендо, димінуендо. 
Змістовий модуль 2. Джаз. 
Тема 6. Джазова імпровізація, специфіка звуку. Імпровізація, формування навичок 
інтерпретації творів, манери інтонування. Імітація імпровізаційного стилю 
джазових виконавців. Свобода володіння голосом. 
Тема 7. Різноманітні жанри вокального мистецтва. Технічні прийоми, які 
використовуються в різних жанрах вокального мистецтва. Пісні в обробці, джазові 
імпровізації. 

Модуль ІІ 



 

Змістовий модуль3. Удосконалення вокальної майстерності. 
Тема 8. Удосконалення технічних прийомів.Відчуття ритму, оволодіння різними 
засобами поліритмії. Манери співу, власний стиль виконання твору. 
Тема 9. Мелізми, динаміка. Рухливість мелодики, хроматизм, форшлаги, тріолі. 
Використання динамічних відтінків. 
Тема 10. Імпровізація у творах.Вокальна майстерність. Уміння власного бачення 
твору, імпровізація. 
Тема 11. Закріплення знань і навичок володіння професійним диханням, вокальною 
технікою та майстерністю 
Закріплення знань та умінь володіння вокальною технікою, майстерністю. 
Змістовий модуль 4.Засоби виразності. 
Тема 12. Вивчення більш складних творів. Поповнення репертуару кращими 
зразками світової та української естрадної музики. Знайомство з національною 
спадщиною українського народу. 
Тема 13. Музичні та сценічні засоби виразності. Емоційне забарвлення твору. 
Музично-теоретичний аналіз твору. Робота з мікрофоном.Студійна робота. 
Поведінка співака на сцені. Образ та імідж. 

6.6 Структура навчальної дисципліни 
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                                                             МОДУЛЬ 1.  
Змістовий модуль 1. Збагачення вокальними прийомами та значення художнього бачення співака. 
Тема 1. Орфоепія, дикція, 
артикуляція. 

32    12 20 39    11 28 

Тема 2. Робота над 
художньо-емоційним 
характером та акторським 
баченням твору. 

32    12 20 39    11 28 

Тема 3. Динамічні відтінки, 
філірування звуку. 

32    12 20 39    11 28 

Тема 4. Робота над 
чистотою інтонування. 

32    12 20 39    11 28 



 

Тема 5. Робота над 
збагаченням вокального 
нюансування. 

36    16 20 39    11 28 

      Всього за змістовним 
модулем 

164    64 100 195    55 140 

Змістовий модуль 2. Джаз. 
Тема 6. Джазова 
імпровізація, специфіка 
звуку. 

62    42 20 39    11 28 

Тема 7. Різноманітні жанри 
вокального мистецтва. 

62    42 20 39    11 28 

Всього за змістовним 
модулем 

124    84 40 78    22 56 

Всього за модулем 288    148 140 273    77 196 

МОДУЛЬ 2.   

Змістовий модуль 3. Удосконалення вокальної майстерності. 
Тема 8. Удосконалення 
технічних прийомів 

32    12 20 39    11 28 

Тема 9. Мелізми, динаміка. 32    12 20 39    11 28 

Тема 10. Імпровізація у 
творах. 
 

32    12 20 39    11 28 

Тема 11. Закріплення знань і 
навичок 

32    12 20 37    11 26 

Всього за змістовним 
модулем 

128    48 80 154    44 110 

Змістовий модуль 4.Засоби виразності. 

Тема 12. Вивчення більш 
складних творів. 

47    27 20 36    15 26 

Тема 13. Музичні та 
сценічні засоби виразності. 

47    27 20 34    18 24 

Всього за змістовним 
модулем 

94    54 40 83    33 50 

Всього за модулем 222    102 120 237    77 160 

ВСЬОГО 510    250 260 510    154 356 

ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ 
Завдання 1. Пошук примарних тонів свого голосу, позначення нотами початку та 
кінця примарних тонів. Запис по пам’яті вправ, які були дані на уроці, у формі нот 
з підписом складів або голосних. Запис по пам’яті у формі основних тез і понять 
даного на уроці матеріалу. 



 

Завдання 2. Конспектування по пам’яті основних тез про знаходження правильного 
звукоутворення на різних голосних звуках. Відпрацювання звукоутворення в 
середині діапазону із закритим ротом і поступово на різних голосних. 
Завдання 3. Завдання для дихання. Відпрацювання на дихання вправ, даних 
викладачем у процесі роботи в класі. 
Завдання 4. Вправи із закритим ротом на звукоутворення в усьому діапазоні голосу. 
Завдання 5. Вивчення своїх тембральних барв голосу, розрізнення головного 
резонатора від грудного, користуючись точкою звукоутворення. 
Завдання 6. Знаходження прикладів атаки звука (твердої, м’якої, при-дихової) у 
вокальних творах. Вправи на дихання ( тема 3) та енергію атаки. 
Завдання 7. Контроль чистоти інтонування. Запис на аудіокасету власного співу. 
Виявлення недоліків, аналіз, виправлення. 
Завдання 8. Відпрацювання вправ, які були дані на уроці, на якість «близького», 
чіткого звука та на політність звука. 
Завдання 9. Виконання роботи над літературним текстом пісні, яку розпочали на 
уроці: 
розбір речення, виділення головного слова в кожному реченні, фразі, на яких 
робиться наголос, 
розстановка логічного наголосу. Визначення зв’язку музичної фрази зі змістом 
тексту. 
Завдання 10. Вправи на якість «близького», чіткого звука. Вправи для губних 
внутрішніх і зовнішніх м’язів: 
– на рахунок «1» губи витягнути в дудочку; 
– на рахунок «2» розтягнути до вух; 
– зімкнути губи, розтягнути по колу, потім проти кола. 
Вправи на чіткість приголосних із взаємодією з голосними. Дотримання чіткої 
роботи язика з посилом на верхні зуби. 
Завдання 11. Вправи на затримку дихання та організацію опори звука. Із закритим 
ротом чіткий видих носом із подачею черевних м’язів; зафіксований видихом звук 
подати, натиснувши повітря, починаючи від слабкого до найбільш сильного; 
починати затримку від 10–15 до 30–40 сек. 
Завдання 12. Дикція та артикуляція ( теми 8, 10). Збільшення декламаційно 
голосних і приголосних звуків, ніби «висікаючи на камені». Робота над 
округленням голосних: голосна в «першому» та «другому роті», фіксуючи 
позиційно високо округлену гортань. 
Завдання 13. Пошук тембральної окраси. Вправи на рухливість голосу. 
Завдання 14. Вправи на формування перехідних звуків. 
Завдання 15. Робота над вокальним твором: розуміння його ідеї, відчуття 
енергетичного поєднання з цим твором. 
Завдання 16. Вправи на перехідні звуки, на legato. Відпрацювання схеми переходу 
від основного регістру до іншого. 



 

Завдання 17. Формування навичок відчуття високої співочої позиції (фіксація 
моменту позіхання). Відпрацювання чіткості інтонації, без заниження і завищення 
інтонування звука. Запис виконання цієї вправи на аудіокасету, усування 
недоліків. 
Завдання 18. Розуміння ідеї твору, відчуття власного художнього бачення 
вокалізації та образності. 
Завдання 19. Вправи на філірування звука та динамічні відтінки. 
Завдання 20. Робота над удосконаленням тембрового забарвлення голосу у 
взаємодії з вокальною технікою. 
Завдання 21. Вправи на збагачення вокалізації. 
Завдання 22. Імпровізація знайомих мелодій. 
Завдання 23. Відпрацювання вправ на хроматизми, тріолі, форшлаги. Рухливість 
мелодики. 
Завдання 24. Акторське бачення студентом вокального твору. Відпрацювання 
широких інтервальних стрибків. 
Завдання 25. Удосконалення технічних прийомів ( теми 20–23). Метроритмічна 
структура. Відчуття ритму, володіння засобами поліритмії. 
Завдання 26. Постійна робота над вивченням традицій пісенної спад-щини 
українського народу. Пошук нових форм сучасної естрадної пісні у взаємодії з 
народною піснею. Розвиток власного творчого натхнення для створення свого, 
нового напрямку. 
Завдання 27. Імпровізація в різних жанрах естрадного вокального мистецтва: джаз, 
фольк, соул та ін. 
Завдання 28. Вправи на мелізми, філірування звука, динаміку. 
Завдання 29. Закріплення знань і навичок володіння вокальною технікою і 
майстерністю. 
Рекомендації для організації самостійної роботи студентів 
Успішному професійному росту майбутнього фахівця сприяє осмислене та 
сумлінне вдосконалення навичок естрадного співу. 
Ретельне напрацювання складного комплексу вмінь і постійне їх покращення 
обов’язково забезпечить достатній рівень майстерності май-бутнього естрадного 
співака, який повинен постійно знаходитись у пошуку шляхів і способів 
удосконалення свого освітнього рівня, знаходити час для опрацювання методичної 
літератури з фаху, вивчати творчий і життєвий шлях славетних співаків і 
композиторів – В.Івасюка, Н.Яремчука, С.Ротару, В. Гмирі, та інших, постійно 
поглиблювати свої пізнання в галузі акторського мистецтва, вивчаючи спадщину 
основоположників вітчизняної акторської школи Б.Ступки та К. С. 
Станіславського. 
      Майбутній фахівець повинен дуже відповідально ставитись до такого роду 
діяльності, як самостійна робота, ніколи не забувати, що тільки талант, помножений 
на працелюбність, здатний принести плоди майстерності. Тому необхідно 



 

прикладати максимум зусиль для поглибленого засвоєння та закріплення знань, 
умінь і навичок, обумовлених навчальним процесом. 
Завдання та вправи з фаху для самостійного опрацювання надає викладач, вони 
мають конкретні цілі оволодіння тим чи іншим прийомом, випливають з висновку 
уроку, їх закріплюють й демонструють на наступному уроці. 
Сумлінне виконання самостійних завдань поступово забезпечить обґрунтовану 
впевненість і професійне вдосконалення. 
Починаючи з ІІІ курсу, студент повинен уміти: 
– самостійно розспівуватись, дотримуючись при цьому рекомендацій і 
застережень викладача; 
– аналізувати свої професійні творчі надбання; 
– творчо мислити; 
– відчувати логіку смислового й емоційного розвитку твору. 
Майбутньому артисту естради необхідно розширювати свої професійні творчі 
уявлення, прослуховуючи записи виступів видатних майстрів всесвітнього рівня, 
аналізуючи стиль виконання, емоційно-психологічну насиченість співу, вокально-
технічний рівень тощо. Така самостійна робота допоможе формуванню художнього 
смаку та пошуку власної виконавської манери. Важливо при самостійній роботі 
дотримуватись режиму: підтри-мування загальної фізичної форми, здорового 
харчування, загартовування організму. Необхідно навчитись керувати своїми 
емоціями, не витрачаючи зайвої енергетики свого організму. Студент повинен бути 
зацікавленим і цілеспрямованим у навчанні. 

7  Методичні рекомендації 
Методи навчання 

До основних методів навчання естрадному співу відносять: 
– вербальний метод (пояснення); 
– емпіричний метод (показ голосом); 
– пошук навчального репертуару (вправ, вокалізів, вокальних 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 варі-антів інтерпретації 
вокальних вправ і вокальних 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 на-вчальних і педагогічних 
завдань; 
– педагогічне моделювання (імітація у навчальному процесі педагогічних ситуацій 
і професійної діяльності викладача вокалу); 



 

– педагогічний аналіз (формування педагогічного мислення сту-дентів у 
конкретних педагогічних ситуаціях засобом аналізу власних дій і діяльності інших 
студентів); 
– інтеграції (акумуляція і синтез знань з різних фахових дисциплін у процесі 
вирішення вокально-виконавських і педагогічних завдань). 
Три основні елементи уроку: 
1) розспівування; 
2) розучування нового твору; 
3) повторення й удосконалення вивченого. 
Перші заняття проводяться у формі бесіди про анатомічну будову голосового 
апарату, гігієну голосу, виявлення вокальних здібностей кожного студента. 
Протягом перших двох тижнів викладач складає для кожного студента 
індивідуальний план роботи, який містить характеристику музичних і вокальних 
даних студента, рівень його музичної та вокальної підготовки, характер голосу, 
діапазон, визначаються вокальні недоліки, складається репертуар, який повинен 
відповідати програмним вимогам та індивідуальним можливостям кожного 
студента. 

Методичне забезпечення 
– навчально-методичні посібники і навчальні програми (Сетт Риггс) 
– нотний матеріал для проведення практичних занять; 
– наочність (схеми будови співацького апарату); 
– відеозаписи занять провідних педагогів-вокалістів; 
– науково-популярні фільми про природу співу та функціонування органів 
співацького апарату. 
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