
 

Силабус навчальної дисципліни 

Назва дисципліни: Сольний спів 

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=765  

Рік навчання: ІV Семестр: VII, VIII 

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

 

Опис навчальної дисципліни 

Навчальна дисципліна «Сольний спів» 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 формування вмінь та навичок 

студентів в галузі вокально-виконавської підготовки необхідних для майбутньої 

професійної педагогічної діяльності «роботі з хором», та виховання: артиста, 

соліста хору забезпечення студентів теоретичних знань, ансамблю. 

Мета: забезпечити студентів комплексом систематизованих теоретичних  

знань, формування вмінь та навичок в галузі вокально-виконавської підготовки, 

необхідних для майбутньої професійної педагогічної діяльності «роботі з 

хором», та  виховання: артиста, соліста хору, ансамблю.  

Завдання курсу:  

Вдосконалення оволодінням вокально-технічними навичками до яких 

входить:  

- розвиток діапазону; 

- опора дихання; 

- поєднання головного та грудного регістрів;  

- професійне виконання вокальних творів. 

Предметом навчальної дисципліни є підготовка артиста та соліста хору у 

мистецьких вищих навчальних закладах, вивчення комплексу теоретичних 

понять з методики виховання співацького голосу та засвоєння практичних 
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прийомів та методів вироблення навичок вокальної культури учнів, знання 

вокально-педагогічного репертуару та вправ для розспівування. 

Обсяг навчальної дисципліни 

Кількість 

кредитів 

Загальна 

кількість 

годин 

Аудиторних 

годин 

Самостійної 

роботи 

студента 

Вид 

підсумкового 

контролю 

5 150 78 72 Залік (7,8 

семестр) 

 

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. Поступовий професійний 
розвиток техніки співу. Творча 
робота над виразністю виконання 
творів репертуару. 
Поступовий розвиток вокальних 
можливостей голосу студента. 
Творча робота над майстерністю 
виконання репертуару різних 
жанрів. Подальше усвідомлення 
специфіки володіння голосом. 
Необхідний уважний та 
поміркований підбір нескладних 
технічних вправ та вокалізу для 
розвитку рухливості, гнучкості та 
легкості звучання голосу з 
урахуванням індивідуальних рис 
та можливостей студента. Вправи з 
використанням коротких 
інтервалів, різні види тризвуків, 
різні види вокалізації legato, non 
legato, staccato, гамоподібні - 
нескладні малюнки вправ. 
Викладачу слід зважити на те, що 
доцільніше добирати нескладні 
технічні вправи і доводити їх 
виконання до ідеального, ніж, у 
пориві творчого натхнення, 
зважуватись на складні і потім не 
бути спроможним досягти 
достатнього рівня професіоналізму 
в їх виконанні 

10 практичне Опитування, перевірка 

роботи, ситуаційні 

завдання 

Вправи з використанням 

коротких інтервалів, різні 

види тризвуків, різні види 

вокалізації legato, non 

legato, staccato, 

гамоподібні - нескладні 

малюнки вправ. 

100 

 

 

10 самостійна Самостійна робота з 

навчально-методичною 

літературою: 

конспектування, 

тезування, анотування, 

рецензування, складання 

реферату; вирішення 

завдань 

100 

Тема 1.2. Розширення діапазону та 

збільшення енергетичної 

амплітуди звучання голосу. 

Підбір складніших вправ з 

поступово збільшуваними 

10 практичне Опитування, перевірка 

роботи, ситуаційні 

завдання 

Удосконалення володіння 

співочим диханням. 

100 



інтервалами, гамоподібних, різні 

види арпеджіо тощо для 

удосконалення техніки володіння 

голосом та розширення діапазону. 

Удосконалення володіння 

співочим диханням. Оволодіння 

вмінням відчувати збільшений 

тонус черевного преса при співі 

високих звуків діапазону. Чим 

вищий звук, тим напруження 

черевного преса мусить бути 

більшим і відчуватися у нижніх 

частинах живота. 

Оволодіння вмінням 

відчувати збільшений 

тонус черевного преса при 

співі високих звуків 

діапазону. 

10 самостійна Самостійна робота з 

навчально-методичною 

літературою: 

конспектування, 

тезування, анотування, 

рецензування, складання 

реферату; вирішення 

завдань 

100 

Тема 1.3. Різнобічний розвиток 

можливостей співочого голосу 

студента. Художній смак. 

Поміркований та ретельний підбір 

ускладнених вокальних вправ та 

вокалізу для подальшого 

розширення професійних 

можливостей голосу. Це різні види 

інтервалів на lеgаtо та staccato, 

різні види арпеджіо, гамоподібні 

малюнки, хроматизми, філіровка 

звуку тощо. Прищеплення 

художнього смаку в сприйнятті та 

оцінці вокально-музичного звуку. 

Усвідомлення важливої ролі 

навчально-художнього репертуару 

у процесі співацького навчання.   

10 практичне Опитування, перевірка 

роботи, ситуаційні 

завдання 

100 

10 самостійна Самостійна робота з 

навчально-методичною 

літературою: 

конспектування, 

тезування, анотування, 

рецензування, складання 

реферату; вирішення 

завдань 

100 

Тема 1.4. Індивідуальна манера 
виконання твору. Сучасні жанри, 
стилі та ритми в сучасній 
вокальній музиці. 
Постійний пошук рис 
індивідуальної манери виконання. 
Принципи становлення творчої 
особистості: мати широкий 
загальноосвітній кругозір, бути 
духовно збагаченим та сформувати 
свій особистий світогляд, вміти 
відчувати тонкі межі буття, 
сформувати свою виважену 
позицію та погляд художника-
співавтора виконуваного твору, 
нарешті, необхідно бути 
спроможним відчувати різні 
відтінки психологічно-емоційного 
стану людини . Своєрідний 
неповторний погляд у мистецтві,  
сміливий пошук неординарного 
рішення та оригінального 
акторського прояву. Неповторна 

10 практичне Опитування, перевірка 

роботи, ситуаційні 

завдання, індивідуальної 

манери виконання 

100 

10 самостійна Самостійна робота з 

навчально-методичною 

літературою: 

конспектування, 

тезування, анотування, 

рецензування, складання 

реферату; вирішення 

завдань 

100 



артистична манера виконання. 
Прослуховування та аналіз творчої 
манери виконання  творів, різних 
за стилем, жанрами та сучасними 
ритмами, у виконанні майстрів 
світового рівня майстерності. 

Тема 1.5. Робота над розвитком 

майстерності співу. 

Подальше ретельне напрацювання 

складного комплексу фахових 

вмінь та стале засвоєння їх вимагає 

використання найскладніших 

технічних вправ та естрадних 

творів з ускладненою музичною 

мовою, динамічним 

навантаженням та метроритмічним 

малюнком в обсязі збільшеного 

діапазону.  Усвідомлення 

філірування звуку  в контексті 

удосконалення майстерності співу. 

8 практичне Опитування, перевірка 

роботи, ситуаційні 

завдання Усвідомлення 

філірування звуку  в 

контексті удосконалення 

майстерності співу. 

100 

2 самостійна Самостійна робота з 

навчально-методичною 

літературою: 

конспектування, 

тезування, анотування, 

рецензування, складання 

реферату; вирішення 

завдань 

100 

 90  Всього: 100*0,25 25 

Вид підсумкового контролю: Залік Форма 

контролю 

Практичне завдання 75 

   Загальний підсумок 100 

Тема 2.1. Розвиток творчого та 

художнього уявлення майбутнього 

артиста. 

Прищеплення уміння осмислювати 

та інтерпретувати вокальний твір, 

створювати оригінальний 

художній образ у неповторних 

інтонаційних барвах та витонченій 

вокальній манері, збагачуючи 

емоційно-психологічні прояви 

акторської майстерності. 

Подальше удосконалення 

вокальної майстерності 

майбутнього фахівця та техніки 

володіння голосом. Акторська 

виразність як зовнішні прояви 

внутрішнього творчого 

проживання та емоційного 

переживання виконавця. 

Закріплення навиків з вокальних та 

мовних засобів виразності. 

8 практичне Опитування, перевірка 

роботи, ситуаційні 

завдання Акторська 

виразність 

100 

8 самостійна Самостійна робота з 

навчально-методичною 

літературою: 

конспектування, 

тезування, анотування, 

рецензування, складання 

реферату; вирішення 

завдань 

100 

Тема 2.2. Прищеплення вміння 

проводити методичний аналіз 

свого співу та співу інших 

виконавців. 

Визначення методичних прийомів 

грамотного, аргументованого 

аналізу виконуючого твору та 

8 практичне Опитування, перевірка 

роботи, ситуаційні 

завдання Визначення 

методичних прийомів 

грамотного, 

аргументованого аналізу 

виконуючого твору та 

100 



усунення окремих недоліків. 

Творче осмислення та 

інтерпретація. Манера 

звуковедення, вокально-технічна 

досконалість. Емоційно-

психологічна насиченість та 

акторська виразність. Багатство 

інтонаційних барв, ясність 

професійної мови. Енергетично- 

виконавське та пластичне 

самовираження. Вміння творчого 

спілкування зі слухачем. Творчо-

виконавський аналіз майстерності 

видатних вокалістів. 

усунення окремих 

недоліків 

8 самостійна Самостійна робота з 

навчально-методичною 

літературою: 

конспектування, 

тезування, анотування, 

рецензування, складання 

реферату; вирішення 

завдань 

100 

Тема 2.3. Українська пісенна 

спадщина-мотивація для 

розкриття індивідуальності 

виконавця. 

Усвідомлення творчих 

національних традицій української 

пісні, яка розвиває відчуття краси, 

неповторності національного 

колориту, пробуджує творчу 

фантазію, спонукає особисту 

художню ініціативу, виховує 

глибоку повагу до народної 

пісенної творчості, до історії свого 

народу.  Розширює творче 

уявлення співака, формуючи 

виважений художній погляд та 

бажання пошуку цікавих творчих 

рішень, провокуючи до злету 

фантазію з широким колом 

асоціацій, заохочуючи творчу 

особистість до художнього 

імпровізаційного самовиразу. 

Художня інтерпретація - це прояв 

виваженого мистецького погляду, 

осмислення глибин задуму та 

сміливе художнє виявлення 

співавторства 

8 практичне Опитування, перевірка 

роботи, ситуаційні 

завдання 

100 

8 самостійна Самостійна робота з 

навчально-методичною 

літературою: 

конспектування, 

тезування, анотування, 

рецензування, складання 

реферату; вирішення 

завдань 

100 

Тема 2.4. Творча робота над 

артистичністю та виразністю 

виконання творів репертуару. 

Естетика зовнішнього вигляду 

артиста-вокаліста. 

Продовження розвитку творчого 

6 практичне Опитування, перевірка 

роботи, ситуаційні 

завдання Продовження 

роботи над 

удосконаленням творчої 

манери співу. 

100 



акторського та сценічного 

уявлення. Постійне формування 

рис неповторності манери 

виконання та пошук оригінального 

відеоряду: артистичного 

віртуозного володіння акторською 

пластикою і енергетикою 

сценічного руху, виразністю 

ракурсів, які змальовують, 

урізноманітнюють, доповнюють, 

загострюють риси артистичного 

почерку, вражають слухацьке 

відчуття. Усвідомлення та 

подальше розкриття особливостей 

творчої особистості, подальше 

виявлення його акторського 

обдарування. Продовження роботи 

над удосконаленням творчої 

манери співу. 

6 самостійна Самостійна робота з 

навчально-методичною 

літературою: 

конспектування, 

тезування, анотування, 

рецензування, складання 

реферату; вирішення 

завдань 

100 

 60  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 «Сольний спів» 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, 

участь у навчальній дискусії, обговоренні 

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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