
Опис окремої одиниці освітньої програми 

(навчальної дисципліни) 
Другий (магістерський) рівень вищої освіти 

 

1.1 Методика викладання  муз.дисциплін у ВНЗ (за профілем) вокал 

обов’язкова. 

Семестр:  

Перший, другий. 

Обсяг дисципліни:  

загальна кількість годин – 240 (кредитів ЄКТС – 8,0), аудиторні години – 72, лекційні -  28, 

практичні – 44, самостійна робота – 168. 

Лектор:  

Доцент Кліш І.Й. 

Результати навчання:  

- вміти теоретично обгрунтувати  питання методики вокального виховання: вокально-

музичних здібностей та їх розвитку, використання техніки ілюстрації вокальних творів; 

- вміти провести заняття з сольного співу; 

- організація самостійної роботи над педагогічним репертуаром; 

- технічна і музикально-художня робота над вокальним твором; 

- вміти теоретично обґрунтувати особливості музичних стилів та жанрів окремих 

вокальних творів; 

- визначити теситурні, динамічні, ритмічні і музикально-художні можливості виконуваних 

творів; 

- оволодіння принципом вдосконалення як теоретичних, так і виконавських матеріалів; 

- уміння створювати декілька варіантів, необхідних при розв’язанні певного творчого 

завдання, а також використовувати набуті попередні знання для планування і виконання 

нового творчого завдання; 

- дидактичні основи навчання співу. 

Спосіб навчання:  

аудиторне. 

Необхідні обов’язкові попередні та супутні дисципліни:  

– основний музичний інструмент; 

–  музично-теоретичні; 

– історія музики; 

– психологія. 

Зміст навчальної дисципліни:  

- з історії розвитку вокального мистецтва; 

- специфіка викладання сольного співу на музично-педагогічному факультеті. Розвиток 

музичних здібностей. Вокальний слух і голос; 

- голосовий апарат. Дихання та його типи; теорія звукоутворення; 

- технічні елементи співу та методи їх розвитку; 

- методи вирівнювання регістрових переходів чоловічих, жіночих та дитячих голосів; 

- методика роботи з початківцями; 

- методи роботи над різними видами вокалізації; 

- технічна і музично-художня робота над вокальними творами; 

- принципи і методи вокального виховання дітей у загальноосвітній школі; 

- коротка характеристика дитячого голосового апарату; вікові особливості дитячих 

голосів; мутаційний і після мутаційний періоди; 

- методи роботи над розвитком дитячих голосів; 

- вокальна робота над піснею; вокальні вправи; особливості підбору пісенного матеріалу. 

охорона дитячого голосу; 

- професійні захворювання та їх профілактика; 

- гігієна голосу і режим співака; 



- методи роботи над виправленням деяких недоліків тембру голосу. 

Рекомендована література:  
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Форми та методи навчання:  

лекції, семінарські заняття, самостійна робота. 

Методи і критерії оцінювання:  

– поточний контроль, групові самостійні роботи. 

– курсові роботи. 

– підсумковий контроль: залік у першому семестрі, іспит у другому семестрі. 

100-бальна шкала оцінювання. 

Мова навчання:  

українська. 

Кафедра: 

Народних музичних інструментів та вокалу. 

 


