
 

Опис окремої одиниці освітньої програми 

(навчальної дисципліни, курсової роботи, практики) 

Перший (бакалаврський) рівень вищої освіти 

 

1.1. Постановка голосу 

Тип дисципліни: обов’язкова. 

Семестр: Перший, другий, третій, четвертий, п’ятий, шостий, сьомий, восьмий. 

Обсяг дисципліни: загальна кількість годин – 420 (кредитів ЄКТС – 14,0), аудиторні – 170: практичні – 

170, самостійна робота – 250. 

Викладачі: проф. Сятецький К.К., доц. Турянський  П.І., Шуневич Є.В., Щурик Б.В., Кліш І.Й., Бобечко 

О.Ю., Пиц Б.Р., ст.викл. Радевич-Винницька Л.М., Боженський А.В., викл.Фрайт М.В., Сипа М.Г. 

Результати навчання:  

- забезпечує вільне володіння голосом на уроці музики та різноманітних видах 

позакласної роботи з музично-естетичного виховання школярів; 

- всебічний розвиток природних, загальних та спеціальних здібностей; 

- оволодіння вокально-виконавськими засобами, які необхідні для високохудожнього 

виконання вокальних творів різних за змістом, формою, стилем  і характером; 

- оволодіння методикою самостійної роботи над музичним твором (розбір, вивчення 

,виконання) 

- опанування репертуару різних епох та стилів; 

- формування досвіду самостійної виконавчо-інтерпретаторської діяльності. 

Спосіб навчання: аудиторне. 

Необхідні обов’язкові попередні та супутні дисципліни:  

– Музично-теоретичні дисципліни; 

– Інструментальна підготовка (ОМІ); 

– Диригування; 

– Хоровий клас. 

Зміст навчальної дисципліни:  

- Підготовка студента-бакалавра до майбутньої педагогічної діяльності:  

- розвиток вокального слуху; музично-вокального відчуття, пов’язаного з роботою органів 

звукоутворення; 

- вироблення сприйняття звуку з комплексом м’язово-вібраційних відчуттів під час фонації; 

- Сформуванням свідомого засвоєння основ сольного співу. 

- Професійна підготовка:  

- володіння повним діапазоном голосу, рівною вокальною лінією; 

- сформування технічних навичок прикриття звуків головного регістру (перехідних звуків), 

навичок розкриття художнього змісту вокального твору; 

- сформування практично-виконавських навичок співу. 

Рекомендована література:  
1. Арії італійських композиторів 17-18 ст. (упор. Орленін В., -М.: "Музика", 1975). 

2. Арії і канцони італійських композиторів, (упор. Татаринова М., -М.:"Держ. муз. видавн.", 

1963). 

3. Арії композиторів 16-18 ст. (упор. Єгоричева М., -М.:"Музгиз", 1962). 

4. Вокальна музика італійських композиторів 16-18 ст. (упор. Деліцієва Н.,-М.:"Музика", 

1978). 

5. Вівальді А. Арії з опер для сопрано. (-М.:"Музика", 1986). 

6. Скарлатті А. Камерні вокальні твори. (-М.:"Музика", 1985). 

7. Хрестоматія вокального репертуару для сопрано. Музучилище ІІІ-ІУ к., ч. II (упор. С. Фукі 

та К. Фортунатова., -М.:"Музика", 1969).  

8. Репертуар починаючого співака для низьких голосів, (упор. Далецький 0.,-М.:"Музика", 

1971).  

9. Хрестоматія вокально-педагогічного репертуару для баритона і баса. І і II к. відділень 

музичної комедії театральних інститутів, (упор. Понтягін П. і Трегубов С. -М.:"Музика", 

1969).  



 

10. Хрестоматія вокально-педагогічного репертуару для сопрано. Музучилище І-ІІ к. 

(упорядник Кільчевська А.-М., 1972). 

11. Хрестоматія для співу. Пісні, романси, арії для тенора, (упор. Понтягін П. -М.: 1975).  

12. Мількович Є. Систематизований вокально-педагогічний репертуар. Ч. І для високих і 

середніх голосів. (М.:1962). 

13. Вокальний репертуар для сопрано, (упор. Шуневич Є. "Відродження", Дрогобич, 2000).  

14. Арії, пісні, романси з репертуару Л. Остапенко.  

15. Арії, пісні, романси з репертуару Є. Шумської. Муз., М., 1979.  

16. Г. Гендель. Вибрані арії для середнього голосу. Муз., М., 1974.  

17. Арії зарубіжних композиторів для меццо-сопрано. Муз., М., 1978.  

18. Г. Гендель. Вибрані арії з опер і ораторій. М., 1961.  

19. Барвінський В. Вокальні твори, (ред. Павлишин С. -К., Музична Україна, 1993).  

20. Дичко Л. Романси. -К., Музична Україна, 1967.  

Форми та методи навчання: практичні заняття, самостійна робота. 

Методи і критерії оцінювання:  

– поточний контроль: академконцерти, виконання залікової, екзаменаційної програми, звітний 

концерт. 

– підсумковий контроль: заліки – 1,3,5 семестри; екзамени - 2,6,7,8  семестри. 

100-бальна шкала оцінювання. 

Мова навчання: українська. 

Кафедра: Народних музичних інструментів та вокалу. 


