
Опис окремої одиниці освітньої програми 
(навчальної дисципліни) 

Другий (магістерський) рівень вищої освіти 
 
1.7.Профіль: вокал. 
Тип дисципліни:  
обов’язкова. 
Семестр:  
Перший, другий, третій 
Обсяг дисципліни:  
загальна кількість годин – 330 (кредитів ЄКТС – 11), аудиторні години: практичні - 80. 
Лектор:  
проф.Сятецький К.К., доц. Шуневич Є.В. 
Результати навчання:  

- закріпити навички академічного співу, набуті за попередні роки навчання; 
- звернути увагу над майстерністю розкриття художнього образу музичного твору; 
- засвоїти методику постановки голосу у різних за типом голосів; 
- підготуватись до майбутньої самостійної педагогічної діяльності викладача вокалу у 

вищих учбових закладах І-ІV рівнях акредитації; 
- навчитись правильно підбирати навчальний репертуар, грунтуючись на індивідуальних 

можливостях майбутніх вихованців. 
Спосіб навчання:  
аудиторне. 
Необхідні обов’язкові попередні та супутні дисципліни:  

– музично-теоретичні; 
– історія музики; 
– диригування; 
– хоровий клас; 
– основний музичний інструмент. 

Зміст навчальної дисципліни:  
- Підготовка студента-магістранта до майбутньої педагогічної діяльності: 
а) розвиток вокального слуху, специфічного музично-вокального відчуття, пов’язаного з 

органами звукоутворення; 
б) сприйняття звуку з комплексом м’язево-вібраційних  відчуттів під час фонації; 
в) свідомо засвоювати основи сольного співу, головної передумови майбутньої 

самостійної праці. 
- удосконалення професійної підготовки: 
а) володіння рівною вокальною лінією, повним діапазоном голосу; 
б) технічні навики прикриття звуків головного регістру (перехідних нот); 
навиками розкриття художнього змісту вокального твору; 
г) практично-виконавські навички співу на концертній естраді. 

Форми та методи навчання:  
лекції, практичні заняття, самостійна робота. 
Методи і критерії оцінювання:  
– поточний контроль: академічний концерт, виконання залікової, екзаменаційної програми, 

звітний концерт. 
– підсумковий контроль: залік у першому семестрі і другому семестрі, екзамен – у третьому. 
100-бальна шкала оцінювання. 
Мова навчання:  
українська. 
Кафедра: 
Народних музичних інструментів та вокалу. 
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