
 

Силабус навчальної дисципліни 

Назва дисципліни: Основи вокально-хорової техніки 

Рівень вищої освіти: перший /бакалаврський/ рівень 

Галузь знань: 02 Культура і мистецтво 

Спеціальність: 025 Музичне мистецтво 

Назва освітньо-професійної програми: Диригентсько-хорове мистецтво (народне) 

Сторінка курсу в Moodle: https://moodle.mfknukim.mk.ua/course/view.php?id=711  

Рік навчання: I Семестр:І-II 

Викладач: Кедіс О. Ю. (практичні, підсумковий контроль) 

 

Опис навчальної дисципліни 

 

Навчальна дисципліна Основи вокально-хорової техніки є вибірковою освітньою 

компонентою навчального плану як вибіркова складова, що дає можливість створити 

індивідуальну освітню траєкторію. Після вибору для студента ця дисципліна стає 

обов’язковою і спрямована на виховання у майбутніх фахівців єдності вокально-

технічного, художньо-виконавського та педагогічного компонентів під час 

професійного становлення. 

Мета: виховання у майбутніх фахівців єдності вокально-технічного, художньо-

виконавського та педагогічного компонентів під час його професійного становлення. 

Завдання курсу:  

 вдосконалення оволодінням вокально-технічними навичками до яких входить:  

 розвиток діапазону; 

 опора дихання; 

 поєднання головного та грудного регістрів; 

 професійне виконання вокальних творів. 

Предметом є вивчення навчальної дисципліни є підготовка артиста хору у мистецьких 

вищих навчальних закладах, практична робота у народному хорі, систематизація 

знань, умінь та практичних навичок. 

 

Обсяг навчальної дисципліни 

 

Кількість 

кредитів 

Загальна 

кількість 

годин 

Аудиторних 

годин 

Самостійної 

роботи 

студента 

Вид 

підсумкового 

контролю 

3 90 40 50 залік 

  
 

  
Миколаївська філія Київського національного 

університету культури і мистецтв 

 

КАФЕДРА МУЗИЧНОГО МИСТЕЦТВА 
 

https://moodle.mfknukim.mk.ua/course/view.php?id=711


 

Тематичний план навчальної дисципліни  

 
Назва теми, опис теми, завдання для 

самостійної роботи 

К-сть 

годин 

Вид навчальної 

діяльності 

Форми і методи навчання Оцінка 

(бали) 

Тема 1.1. Елементи вокально-

хорової техніки. 

Предмет «Вокально-хорова 

техніка» – це творча лабораторія 

практичної діяльності студента. 

Вокальна робота в хорі. Вокально-

темброва культура хору: співацька 

установка; співацьке дихання; 

звукоутворення (атака звука, її 

види. Особливості атаки звука у 

народному хорі); звукоформування, 

звуковедення (три головних 

прийоми співочого звуковедення: 

legato, staccato, non legato). 

Докладна характеристика усіх 

співацьких голосів, що присутні у 

хорі. Регістри, співочий діапазон, 

перехідні звуки, примарні тони 

народного голосу. Розспівування 

вокалістів завдання, форми і 

методи. Групи вправ для 

розспівування. Цілі розспівування. 

Вокальне й психологічне 

настроювання співака. Вокальні 

завдання в процесі розспівування. 

Найбільш типові вправи під час 

розспівування на голосні та 

приголосні. 

10 практичне Атака звуку у народному 

хорі. 

100 

10 самостійна Самостійна робота: з 

навчально-методичною 

літературою: 

конспектування, 

вирішення практичних 

завдань  

100 

Тема 1.2. Загальні поняття про 

побудову та роботу голосового 

апарату. 

Роль нервової системи в 

голосоутворенні, співацький звук 

як результат роботи гортані та 

дихання. Органи дихання: легені, 

бронхи, трахея, ротоглоточний 

канал, порожнини рота, діафрагма 

як основа дихання. Черевний прес. 

Гладка мускулатура трахеї та 

бронхів, тверде та м'яке піднебіння, 

положення язика, ступень відкриття 

рота. Побудова артикуляційного 

апарата. 

10 практичне Практичне заняття 100 

10 самостійна Самостійна робота: з 

навчально-методичною 

літературою: 

конспектування, 

вирішення практичних 

завдань  

100 

Тема 1.3. Дихання в співі. 

Сучасні дані про співацьке 

дихання. Зв'язок дихання з 

характером звуку. Типи дихання. 

Змішаний тип дихання (грудо-

брюшний, реберно-

діафрагмальний, діафрагмально-

брюшний. Організація співацького 

2 індивідуальне Робота над диханням. 100 

3 самостійна Самостійна робота: з 

навчально-методичною 

літературою: 

конспектування, 

100 



видиху. Методи тренування 

дихання. Опора співацького голосу, 

голосового апарату та нагляд за 

ним. Дихання через ніс. Гігієна 

співака в профілактиці 

захворювань. Особливості режиму 

голосу співака. Профілактика 

захворювання слухового апарату. 

Найбільш розповсюджені 

захворювання голосового апарату, 

гострі респіраторні захворювання: 

фарингіт, ларингіт, трахеїт, бронхіт. 

Захворювання  голосових зв'язок: 

не змикання, вузли, нежить, 

гайморит, ангіна, хронічний 

тонзиліт. 

вирішення практичних 

завдань 

 45  Всього: 100*0,25 25 

Вид підсумкового контролю: Залік Форма 

контролю 

Практичне завдання 75 

   Загальний підсумок 100 

Тема 2.1. Голосові резонатори в 

хоровому співі. 

Резонанс - фізичне явище, але воно 

має пряме відношення до вокалу. 

Всім відомо, що голос людини є 

певними звуковими коливаннями, а 

ось як використовувати резонатори 

голосу - питання не з легких. 

Всі наші резонатори умовно 

розділені на дві групи: нижні - вони 

ж грудні - розташовані нижче 

голосових зв'язок, а верхні - 

відповідно, вище. Нижні 

резонатори дозволять зробити 

бархатистими так звані грудні 

звуки, найчастіше вони низькі. 

Високі тони будуть залежати від 

другої групи резонаторів, до того ж 

вони можуть бути дуже різними за 

звучанням. Навчання правильному 

резонуванню - цікавий етап для 

вокаліста. Красивий тембр голосу, 

яким славляться відомі співаки, це 

результат правильного поводження 

з резонаторами, і ніяк інакше. 

Резонатори голосу збільшують його 

амплітуду, що відразу ж 

позначається на виконанні 

вокальної партії: відомо, що в 

межах одного твору гучність може 

регулюватися від шепоту до 

максимально можливих показників. 

Різні техніки виконання завдяки 

вмінню правильно резонувати 

знадобляться як в класичному 

вокалі, народному вокалі, так і в 

8 практичне Голосові резонатори в 

хоровому співі. 

100 

17 самостійна Самостійна робота: з 

навчально-методичною 

літературою: 

конспектування, 

вирішення практичних 

завдань 

100 



сучасних вокальних жанрах. 

Тема 2.2. Гортань в співі. 

В процесі навчання співу питання 

положення гортані завжди тісно 

пов’язане з формуванням вокальної 

техніки, яка ґрунтується на 

раціональному використанні 

фізіології людини в її 

найдоцільнішому аспекті 

функціонування. Багаточисленні 

спостереження вчених за роботою 

голосового апарата в процесі 

фонації (співу) дозволяють 

стверджувати, що якість звучання 

голосу не пов’язане безпосередньо 

з позицією гортані: високоякісне 

звучання можна спостерігати і при 

низькій, і при підвищеній гортані.  

Кожний тип голосу користується в 

співі визначеною довжиною 

ротоглоткового каналу (надставна 

трубка), тобто, визначеною ємністю 

резонаційних порожнин, власне, 

даною від природи будовою 

гортані. Положення гортані в 

спокої, розмові та співі. Зміщення 

гортані та довжина рупора. 

Зміщення гортані та змінність 

тембру голосу. Робота гортані та 

голосових складок. Відчуття 

гортані в співі. 

8 практичне Робота гортані та 

голосових складок. 

 

2 індивідуальне Робота над диханням. 100 

10 самостійна Самостійна робота: з 

навчально-методичною 

літературою: 

конспектування, 

вирішення практичних 

завдань 

 

 45  Всього: 100*0,25 25 

Вид підсумкового контролю: Залік Форма 

контролю 

Практичне завдання 75 

   Загальний підсумок 100 

 

Технічне і програмне забезпечення 

 

Ноутбук, персональний комп’ютер, мобільний пристрій (телефон, планшет) з 

підключенням до Інтернет, для комунікації та опитувань; виконання домашніх 

завдань; виконання завдань самостійної роботи; проходження тестування (поточний, 

рубіжний,підсумковий контроль). 

Програмне забезпечення Microsoft Word, Microsoft Power Point, Sibelius, Sound Forge 

PRO для роботи з освітнім контентом дисципліни та виконання передбачених видів 

освітньої діяльності. 
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Політика вивчення навчальної дисципліни 

 

Навчальна дисципліна Основи вокально-хорової техніки передбачає роботу в 

колективі. 

Середовище в аудиторії є дружнім, творчим, відкритим до конструктивної критики. 

Відвідування занять є обов’язковим компонентом оцінювання, за яке нараховуються 

бали. За об’єктивних причин навчання може відбуватись в дистанційному (он-лайн) 

режимі за погодженням із керівником курсу, з презентуванням виконаних завдань під 

час консультації викладача. 

Усі завдання, передбачені програмою, мають бути виконані у встановлений термін. 

Ліквідація заборгованості відбувається протягом 1 тижня після встановленого 

терміну. Завдання, які не виконані у встановлений термін, оцінюються викладачем в 

межах 50% звичайної оцінки. 

Під час роботи над завданнями не допустимо порушення академічної доброчесності: 

при використанні Інтернет ресурсів та інших джерел інформації студент повинен 

вказати джерело, використане під час виконання завдання. 

Усі письмові роботи перевіряються на наявність плагіату і допускаються до захисту 

із коректними текстовими запозиченнями не більше 30%. 

У разі виявлення факту плагіату студент отримує за завдання 0 балів і повинен 

повторно виконати завдання. 

Списування під час контрольних робіт та екзаменів заборонені (в т.ч. із 

використанням мобільних пристроїв). Мобільні пристрої дозволяється 

використовувати лише під час он-лайн тестування. 

 

Система оцінювання та вимоги 

Ситуація, коли викладач погоджується з прикладом, тому що так простіше 

недопустима. Усі бали і зведений баланс балів потрібно буде при необхідності 

пояснювати студентам. Ця система діє за традиційною системою навчання. 

 

ПОТОЧНИЙ 

КОНТРОЛЬ 

ВИД КОНТРОЛЮ БАЛИ 

 присутність на заняттях (при пропусках 

занять з поважних причин допускається 

відпрацювання пройденого матеріалу) 

за присутність на заняттях 

максимальна оцінка складає 

не більше 5 балів і 

враховується при оцінці за 

практичну чи самостійну 

роботу з відповідної теми 

 активність студента під час аудиторних 

занять (використання співацької установи 

у процесі заняття; відпрацьовування 

співочої дикції та спостереження за 

особливостями інтонації; процес 

співацького голосоутворення; презентація 

підготовлених індивідуальних проектів на 

запропоновані теми; виступи слухачів із 

коментуванням основних тем курсу; 

за активність студента під 

час аудиторних занять 

максимальна оцінка складає 

100 балів, що у кінці 

навчального семестру 

множаться на коефіцієнт 

0,25 



обговорення питань винесених на 

самостійне опрацювання.) 

РУБІЖНИЙ 

КОНТРОЛЬ 

Контрольна робота 1  

(складається у кожному півріччі) 

Практичне завдання 

максимальна оцінка 

складає 100 балів, 

виставляться у поточну 

щотижневу відомість 

накопичених балів 

 Контрольна робота 2.  

(складається у кожному півріччі) 

Практичне завдання 

максимальна оцінка 

складає 100 балів, 

виставляться у поточну 

щотижневу відомість 

накопичених балів 

 Всього: 100 *0,25 25 балів 

ПІДСУМКОВИЙ 

КОНТРОЛЬ 
Залік 

Практичне завдання 

75 балів 

 Загальна оцінка: Загальна оцінка:75+25 100 балів 

 

Шкала оцінювання: національна та ECTS 

Сума балів за всі види 

навчальної діяльності 

Оцінка 

ECTS 

Оцінка за національною шкалою  

для іспиту, курсового проекту 

(роботи), практики 
для заліку  

90–100 A відмінно 

зараховано 

84–89 B добре 

 74–83 C 

66–73 D 
задовільно 

61–65 E 

21–60 FХ 
незадовільно з можливістю 

повторного складання 

незадовільно з 

можливістю 

повторного 

складання 

0–20 F 
незадовільно з обов’язковим 

повторним вивченням дисципліни 

незадовільно з 

обов’язковим 

повторним 

вивченням 

дисципліни 
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