
 

 

 

Силабус навчальної дисципліни 

Назва дисципліни: Постановка голосу 

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=756  

Рік навчання: IІI Семестр: V, VІ 

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

 

Опис навчальної дисципліни 

Навчальна дисципліна «Постановка голосу» 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 підготовку 

висококваліфікованих фахівців в сфері вокалу при взаємозв’язку з виховними 

завданнями, пов’язаними з формуванням особистості, спрямованої на 

професійно-творчий розвиток, вокально-художнє мислення та готовність до 

самоорганізації і самовдосконалення. 

Мета: підготувати висококваліфікованих фахівців в сфері вокалу при 

взаємозв’язку з виховними завданнями, пов’язаними з формуванням 

особистості, спрямованої на професійно-творчий розвиток, вокально-художнє 

мислення та готовність до самоорганізації і самовдосконалення. 

Завдання курсу:  

- Вдосконалення оволодінням вокально-технічними навичками до яких 

входить:  

- розвиток діапазону; 

- опора дихання; 

- поєднання головного та грудного регістрів;  

- професійне виконання вокальних творів. 
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КАФЕДРА МУЗИЧНОГО МИСТЕЦТВА 

 

https://moodle.mfknukim.mk.ua/course/view.php?id=756


Предметом навчальної дисципліни є підготовка артиста та соліста 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 

6 180 114 66 залік 

 

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. Класифікація голосів. 
Виявлення голосів по комплексу 
даних: тембру, діапазону, 
перехідних та примарних тонів, 
методом хроноксії, по 
зовнішньому вигляду. 
Характеристика голосів: 
(діапазони, тембр). Тенор - 
альтіно, ліричний, лірико-
драматичний, драматичний, 
характерний; баритон - високий, 
центральний, низький, октавіст; 
сопрано - колоратурне, лірико-
колоратурне, ліричне, лірично-
драматичне, драматичне; меццо-
сопрано - високе, центральне. 

27 практичне Опитування, перевірка 

роботи , ситуаційні 

завдання 

100 

 

18 самостійна Самостійна робота з 

навчально-методичною 

літературою: 

конспектування, 

тезування, анотування; 

вирішення завдань 

100 

Тема 1.2. Особливості занять з 

починаючими співаками. 

Задача та методика проведення 

перших уроків. Простота перших 

вправ. Розуміння примарних тонів. 

Розробка примарних тонів. 

Характер мелодійного матеріалу 

на першому стані роботи. 

Виявлення кращих якостей даного 

співака. Концентричний спосіб 

роботи: періодичне повторення 

всіх елементів звучання для 

закріплення матеріалу. Методична 

ясність перших уроків. Послідовне 

пізнання учнями своїх співацьких 

можливостей. Помірна динаміка 

звучання, доступність термінології 

педагога. Можливість організації 

звучання голосу починаючого 

27 практичне Опитування, перевірка 

роботи , ситуаційні 

Завдання 

Концентричний спосіб 

роботи 

Підбір репертуару 

100 

18 самостійна Самостійна робота з 

навчально-методичною 

літературою: 

конспектування, 

тезування, анотування; 

вирішення завдань 

100 



співака за допомогою емоційно-

художніх уявлень: звук через 

емоції. Обдуманий підбір 

репертуару. 

Тема 2.1. Засоби педагогічного 

впливу на голос. 

Вплив на студента музичним 

матеріалом, показ голосом, м'язові 

прийоми, копіювання, фонетичний 

метод, словесний метод. Значення 

методів цілостно-формуючих 

роботу голосового апарату. 

 Значення та види музично-

педагогічного матеріалу. Художні 

твори, вокалізи, вокальні вправи. 

Виховання голосу через дію 

музики - основний метод. Цілісний 

вплив музики на голосовий апарат. 

Вокалізи в педагогічному процесі. 

Засвоєння різних видів вокалізації: 

н'юансировки, фразировки. 

Вокалізація та сольфеджування. 

Підбір вокалізів по 

індивідуальностям. Вокальні 

вправи - матеріал розробки 

технічних можливостей голосу. 

Елементи самостійного 

розспівування студентів. 

 

20 практичне Опитування, тестування, 

перевірка роботи , 

ситуаційні 

Завдання 

Вокалізи. 

100 

10 самостійна Підбір вокалізів по 

індивідуальностям. 
100 

Тема 2.2. Принципи підбору 
репертуару. 
Правильно підібрані музичні твори 
- основний засіб розвинення 
вокаліста. Різноманітність 
репертуару та недопустимість 
перевищеної складності 
репертуару. Оцінка вокальності 
мелодійного матеріалу з позиції 
діапазону, інтерваліки, теситури, 
метричної та ритмічної 
доступності, зручності темпу, 
ладової ясності, емоційно-
виконавської складності, зручності 
слів, пауз, фонетичних 
особливостей. 
Особливості репертуару для 
початкового вивчення. Зручність 
для голосу народних пісень. 
Педагогічна цінність творів 
класиків: Монтеверді, Скарлртті, 
Генделя, Баха, Моцарта, 
Бетховена. Широке 
 використовування в 

20 практичне Опитування, перевірка 

роботи , ситуаційні 

завдання 

Аналіз репертуару. 

100 

10 самостійна Підбір репертуару 100 



педагогічному процесі мелодичних 
пісень та романсів доглінковського 
періоду. 
 

Тема 2.3. Гігієна співака та 

профілактика захворювань 

голосового апарату. 

Режим співака та правила гігієни 

голосу. Добрий спів функції 

здорового організму. М'язова 

активність. Рефлекторне 

стимулювання тонусу гортані 

роботою м'язів тіла. Робота 

внутрішніх органів та звучання 

голосу. Основи раціонального 

вживання їжі. Співвідношення по 

часу вживання їжі та співу. 

Розпорядок дня, режим роботи, 

відпочинок, їжа, фізичні вправи, 

сон. Протипоказання для співака: 

паління та алкоголь. Небажаність 

різкої зміни температури, 

регулярність та помірність 

голосового навантаження. 

Правильний спів - залог 

невтомності та співацького 

довголіття. Захворювання      

функціональні      та      простудні.      

Профілактика   інфекційних 

захворювань. Запалювання.  

Функції слизового шару.    

20 практичне Опитування, перевірка 

роботи , ситуаційні 

завдання 

100 

10 самостійна Освоєння режиму та 

правил гігієни голосу 

співака. Складання плану-

конспекту. 

100 

 180  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. 

  



РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА 

 

Основна 

1. Актуальні аспекти сучасного українського музичного мистецтва : кол. 

монографія / [ред.-упоряд. В. В. Сінельнікова, А. Б. Попова]. – Київ : Ліра-

К, 2017. – 212 с. 

2. Антонюк В. Г. Вокальна педагогіка. (Сольний спів) : підручник / В. Г. 

Антонюк. – Київ : ВІПОЛ, 2007. – 173 с. 

3. Антонюк В. Г. Постановка голосу : навч. посібник / В. Г. Антонюк. – Київ : 

Українська ідея, 2000. – 68 с. 

4. Багадуров В. А. Очерки по истории вокальной педагогике : учеб. пособие. 

Ч. 3. / В. А. Багадуров. – СПБ : Лань, 2018. – 350 с. 

5. Бенч-Шокало О. Г. Український хоровий спів : актуалізація звичаєвої  

традиції : навч. посібник / О. Г. Бенч-Шокало. – Київ : Укр. Світ, 2002. – 439 

с. 

6. Варламов А. Е. Полная школа пения : учеб. пособие / А. Е. Варламов. – СПб 

: Лань, 2012. – 120 с. 

7. Василенко Ю. С. Голос. Фониатрические аспекты / Ю. С. Василенко. – 

Москва : Энергоиздат, 2002. – 480 с. 

8. Гнидь Б. П. Історія вокального мистецтва : підручник / Б. П. Гнидь ; М-во 

культури і мистецтв України, НМАУ України ім. П. І. Чайковського. – Київ 

: НМАУ, 1997. – 320 с. 

9. Гобдич М. М. Фах. Фах (диригування). Фах (диригування/спів) : метод. 

вказівки з виконання практ. занять / М. М. Гобдич, О. І. Дондик, Д. В. 

Виноградча ; Київ. нац. ун-т культури і мистец., Фак. муз. мистецт., Каф. 

акад. хор. та інструмен. Мистец. – Київ : Ліра-К, 2017. – 63 с. 

10. Гонтаренко Н. Б. Сольное пение. Секреты вокального мастерства / 

Н. Б. Гонтаренко. – Изд. 3-е. – Ростов на Дону : Феникс, 2007. – 155 с. 

11. Дмитревский Г. А. Хороведение и управление хором / Г. А. Дмитриевский. 

– Москва, 2006. – 108 с.  

12. Дмитриев Л. Б. Основы вокальной методики / Л. Б. Дмитриев. – Москва : 

Музыка, 2000. – 368 с. 

13. Исаева И. О. Эстрадное пение. Экспресс-курс развития вокальных 

способностей / И. О. Исаева. – Москва : АСТ: Астрель, 2007. – 319 с.  

14. Карпінець А. М. Робота з дитячим хором : метод. рекомендації / 

А. М. Карпінець, Д. В. Виноградча, І. Є. Лебедкіна ; Київ. нац. ун-т. 

культури і мистецтв. – Київ : Ліра-К, 2017. – 36 с. 

15. Колодуб І. С. Теорія вокального мистецтва / І. С. Колодуб. – Харків : 

Промінь, 1996. – 120 c. 

16. Коломоєць О. М. Хорознавство : навч. посібник / О. М. Коломоєць. – Київ : 

Либідь, 2001. – 168 с.  

17. Кречко Н. М. Сучасний вокально-хоровий концертний репертуар : 

практикум / Н. М. Кречко , О. Ю. Грицюк, Н. М. Комаренко ; Київ. нац. ун-т 



культури і мистецтв, Ф-т муз. мистец. каф. акад. хор. та інструмент. мистец. 

- Київ : Ліра-К, 2017. – 43 с. 

18. Кушка Я. С. Методика навчання співу : посібник з основ вокальної 

майстерності / Я. С. Кушка. – Тернопіль : Навчальна книга-Богдан, 2010. – 

288 с. 

19. Лащенко А. П. Хоровая культура: аспекты изучения и развития [Текст] / 

А. П. Лащенко. – Киев, 1989. – 130 с. 

20. Мархлевський А. Ц. Практичні основи роботи в хоровому класі / 

А. Ц. Мархлевський. – Київ : Музична Україна, 1986. – 96 с. 

21. Маслій К. С. Виховання голосу співака : навч. посібник / К. С. Маслій. – 

Рівне : Ліста, 1996. – 120 с. 

22. Менабени А. Г. Методика обучения сольному пению : учеб. пособие / 

А. Г. Менабени. – Москва : Просвещение, 1987. – 95 с. 

23. Можайкіна Н. С. Методика викладання вокалу. Хрестоматія : [навч. 

посібник] / Н. С. Можайкіна. – Київ : Ліра-К, 2016. – 215 с. 

24. Морозов В. П. Искусство резонансного пения. Основы резонансной теории 

и техники / В. П. Морозов. – Москва : Искусство и наука, 2002. – 496 с. 

25. Народна пісенна творчість в Україні : навч. посібник / уклад. А. С. 

Пастушенко [та ін.]. – Тернопіль : Навчальна книга - Богдан, 2012. – 304 с. 

26. Осеннева М. С. Хоровой класс и практическая работа с хором : учеб. 

пособие / М. С. Осеннева, В. А. Самарин. – Москва : Академия, 2003. – 192 

с. 

27. Откидач В. Естрадний спів і шоу-бізнес : навч.-метод. посіб. / В. Откидач. – 

Вінниця : Нова Книга, 2013. – 368 с. 

28. Павленко І. Я. Хрестоматія з українського народнопісенного виконавства : 

навч. посібник / І. Я. Павленко ; МОН України [та ін.]. – Київ : Київський 

університет, 2013. –286 с. 

29. Сінельніков І. Г. Методика роботи з фольклорним колективом : навч. 

посібник / І. Г. Сінельніков ; Київ. нац. ун-т культури і мистец. – Київ : Ліра-

К, 2017. – 234 с. 

30. Скоромний В. П. Аналіз вокально-хорових творів : практикум / 

В. П. Скоромний ; Київ. нац. ун-т культури і мистец. – Київ : Ліра-К, 2017. – 

92 с. 

31. Сучасне вокальне мистецтво в Україні : кол. монографія / [ред.-упоряд. 

В. В. Сінельникова, А. Б. Попова]. – Київ : Ліра-К, 2017. – 252 с. 

32. Тормахова В. Українська естрадна музика і фольклор: взаємопроникнення і 

синтез / В. Тормахова. – Київ : Ліра-К, 2017. – 204 с. 

33. Юцевич Ю. Є. Музика : словник-довідник / Ю. Є. Юцевич. – Тернопіль : 

Навчальна книга-Богдан, 2003. – 352 с. 

34. Якобенчук Н. О. Диригентсько-хоровий практикум (академічний хор) : 

практикум / Н. О. Якобенчук, А. М. Карпінець, Н. М. Комаренко ; Київ. нац. 

ун-т культури і мистец., Фак. муз. мистец., Каф. акад. хор. та інструмент. 

Мистец. – Київ : Ліра-К, 2017. – 60 с. 

  



Допоміжна 

1. Анализ вокальных призведений : учеб. пособие / ред. О. П. Коловский. – 

Ленинград : Музыка 1988. – 352 с. 

2. Богданова Т. С. Основы хороведения : учеб. пособие / Т. С. Богданова. – 

Минск: БГТУ, 2009. – 132 с.  

3. Голик, Г. Г. Психологія диригентсько-хорової діяльності : монографія / 

Г. Г. Голик. – Дрогобич: Вимір, 2000. – 189 с.  

4. Голубєв П. В. Поради молодим педагогам-вокалістам / П. В. Голубєв. – 

Київ :Музична Україна, 1983. – 80 с. 

5. Гончаренко С. У. Методика як наука / С. У. Гончаренко. – Хмельницький : 

ХГПК, 2000. – 30 с.  

6. Далецкий О. В. Обучение певца-любителя : учеб. пособие / О. В. 

Далецкий. – Москва, 1990. – 75 с. 

7. Євтушенко Д. Питання вокальної педагогіки / Д. Євтушенко. – Київ, 1987 – 
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Інформаційні ресурси в Інтернеті 

1. Антонюк В. Вокальна педагогіка (сольний спів) [Електронний ресурс] : 

підручник / В. Антонюк. – Режим доступу : 

http://194.44.152.155/elib/local/sk722654.pdf. – Назва з екрана. 

2. Живов В. Л. Хоровое исполнительство: Теория. Методика. Практика 

[Электронный ресурс] : учеб. пособие / В. Л. Живов. – Режим доступа : 

https://rucont.ru/efd/639063. – Назва з екрана. 

3. Можайкіна Н. С. Методика викладання вокалу [Електронний ресурс] : 

хрестоматія / Н. С. Можайкіна. – Режим доступу : http://lira-

k.com.ua/preview/12214.pdf. – Назва з екрана. 

4. Прокулевич О. В. Основи хорового диригування [Електронний ресурс] : 

навчальний посібник / [уклад. Оксана Валеріївна Прокулевич]. – Режим 

доступу : https://www.twirpx.com/file/2337442/. – Назва з екрана. 

5. Шпачинський О. А. Мистецтво хорового аранжування для народного 

хору [Електронний ресурс] : навч.-метод. посібник / О. А. Шпачинський. 

– Режим доступу : http://lib.chmnu.edu.ua/index.php?m=2&b=213. – Назва 

з екрана. 

6. Якобенчук Н. О. Диригентсько-хоровий практикум (академічний хор) 

[Електронний ресурс] : практикум / Н. О. Якобенчук, А. М. Карпінець,А. 

М. Комаренко. – Режим доступу : http://lira-k.com.ua/preview/12430.pdf. – 

Назва з екрана. 

  



Політика вивчення навчальної дисципліни 

Навчальна дисципліна «Постановка голосу» 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 

 

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 (ведення конспекту, участь у 

експрес-опитуванні, усне опитування, 

тестування, рішення практичних задач, 

виконання самостійної роботи, 

обговорення ситуаційного завдання. 

за активність студента під 

час аудиторних занять 

максимальна оцінка складає 

100 балів, що у кінці 

навчального семестру 

множаться на коефіцієнт 

0,25 

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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