
 

Опис окремої одиниці освітньої програми 

(навчальної дисципліни, курсової роботи, практики) 

Перший (бакалаврський) рівень вищої освіти 

 

1.7. Постановка голосу та методика вок.вих.дітей 

Тип дисципліни: обов’язкова. 

Семестр:  четвертий. 

Обсяг дисципліни: загальна кількість годин – 16 (кредитів ЄКТС – 2,0), лекційні– 16, самостійна 

робота – 44. 

Лектор: доц. Кліш І.Й. 

Результати навчання:  

- Набути необхідні теоретичні знання зі специфіки розвитку дитячих голосів та основ методики 

вокального виховання дітей; 

- вміти застосовувати набуті знання і вміння у роботі вчителя музики загальноосвітньої школи; 

- знати і враховувати вікові особливості розвитку дитячих голосів; 

- оволодіти методикою вокальної роботи з дитячими хорами та ансамблями; 

- вміти правильно організувати вокальну творчість дітей різних вікових категорій; 

- вміти узагальнити і використати кращі практичні здобутки музичних педагогів загальноосвітніх 

шкіл; 

- вміти формувати і застосовувати набуті знання і вміння у самостійні роботі; 

- ознайомлення з навчальними програмами та спеціальною методичною літературою. 

 

Спосіб навчання: аудиторне. 

Необхідні обов’язкові попередні та супутні дисципліни:  

– Постановка голосу 

– Інструментальна підготовка (ОМІ); 

– Диригування; 

– Музично-теоретичні дисципліни; 

– Хоровий клас. 

Зміст навчальної дисципліни:  

- Особливості розвитку дитячих голосів;  

- Будова дитячого голосового апарату; 

- Дихання. Методи роботи над розвитком співочого дихання; 

- Теорія звукоутворення. Положення гортані при співі у дітей; 

- Атака звука і їх застосування при співі; 

- Співоча артикуляція; 

- Методика роботи над піснею у класній та позакласній роботі; 

- Основні принципи підбору та класифікації пісенного репертуару;  

- Методи роботи над  технічним  розвитком дитячих голосів; 

- Охорона, гігієна і режим дитячого голосу. 
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Форми та методи навчання: лекції, самостійна робота. 

Методи і критерії оцінювання:  

– підсумковий контроль: залік у четвертому семестрі. 

100-бальна шкала оцінювання. 

Мова навчання: українська. 

Кафедра: Народних музичних інструментів та вокалу. 

 

 


