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Освітньо-профеесійна програма 023.00.02 Сольний спів 

Освітній рівень: перший (бакалаврський)  

Ступінь вищої освіти: бакалавр 

галузь знань:     02 Культура і  мистецтво 

спеціальність:  025 Музичне мистецтво 

професійна кваліфікація: 2453.2 – артист ансамблю, 3340 – викладач 

початкових спеціалізованих мистецьких навчальних закладів  

Вибіркова спеціалізація: вокальний ансамбль 

 

Освітня програма: 023.00.02 Сольний спів 

галузь знань: 02 Культура і мистецтво  

Спеціальність: 025 Музичне мистецтво  

професійна кваліфікація:  2453.2 – артист ансамблю,  3340 –  

викладач початкових спеціалізованих мистецьких навчальних 

закладів  

Вибіркова спеціалізація: вокальний ансамбль 

Тип диплому та обсяг 

програми  

Одиничний,  240 кредитів ЄКТС  

Термін навчання  3 роки 10 місяців  

Вищий навчальний заклад  Київський університет імені Бориса 

Грінченка  

Акредитуюча інституція  Національне агентство із 

забезпечення якості вищої освіти  

Період акредитації  01.07. 2019 р.  

Рівень програми  НРК України – 6 рівень  

 

А Цілі програми  

1. Підготувати компетентного конкурентоспроможного артиста 

ансамблю,  викладача початкових спеціалізованих мистецьких 

навчальних закладів ,  здатного до концертно-виконавської та 

вокально-педагогічної діяльності  

2. Надати вищу вокальну освіту з можливістю викладання у 

початкових спеціалізованих мистецьких навчальних 

закладах.  

 

В  Характеристика програми  

1. Предметна 

галузь, напрям  

Музичне мистецтво .  Сольний спів :   

сольний спів  – 38%;  

музично-теоретичний цикл  – 30%;  
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сценічно-виконавська майстерність  – 19%;  

інше – 13%. 

2. Фокус 

програми  
Спеціальна  

3. Орієнтація 

програми  

Освітня  

4. Особливості 

програми  

Навчання побудоване на дослідницькій 

основі.  Викладання окремих модулів 

іноземною мовою.  

 

С Працевлаштування та продовження освіти  

1. Працевлаштування  Робочі місця в закладах освіти  та 

мистецтва :  

– викладач початкових спеціалізованих 

мистецьких закладів (дитячі  музичні 

школи, школи мистецтв);  

– викладач музичного мистецтва в 

середній загальноосвітній школі,  

керівник дитячих аматорських гуртків 

сольного та ансамблевого співу;   

– позашкільні заклади (будинки культури, 

будинки дитячої та юнацької творчості);  

– артист державних та комерційних 

закладів розважальної діяльності,  

концертних організацій, оркестрів;  

– артист, керівник  вокальних ансамблів,  

будинків культури, мюзиклів та оперет.  

Самостійне працевлаштування.  

2. Продовження 

освіти  

Магістерські програми освітньо-наукового 

та освітньо-професійного спрямування.  

 

D Стиль та методи навчання  

1. Підходи до викладання та навчання  

Підходи в 

організації 

навчального 

процесу  

Освітній процес побудований на принципах 

студентоцентрованого особистісно 

орієнтованого навчання, на засадах 

компетентнісного, системного,  

інтегративного підходів .  

Форми і 

методи 

організації 

Форми: аудиторні (лекції, лабораторні,  

практичні, семінарські, індивідуальні), 

позааудиторні (консультації, написання та 
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освітнього 

процесу  

захист курсових робіт/проектів, випускних 

кваліфікаційних робіт/проектів,  практика,  

науково-дослідна робота), дистанційні 

навчальні заняття, самостійна робота.  

Методи: проблемного, проблемно -

пошукового, діалогічного, інтерактивного 

навчання .  

2. Система 

оцінювання  

Загальне оцінювання здійснюється за 

результатами проміжного та підсумкового 

контролю у вигляді екзаменів, заліків,  

захисту творчих проектів відповідно до 

внутрішньої системи забезпечення якості 

освіти.  

 

Е  Програмні компетентності  

1. Загальні  

 Світоглядна  

ММсс_ЗК_01 

 

Наявність ціннісно-орієнтаційної позиції.  

Загальнокультурна ерудиція, широке коло 

інтересів.  

Розуміння значущості для власного розвитку 

історичного досвіду людства.  

Розуміння сутності і соціальної значущості 

майбутньої професії.  

Збереження національних духовних 

традицій.  

Розуміння переваг здорового способу життя 

та прийняття їх як власних цінностей .  

 Громадянська  

ММсс_ЗК_02 

 

Здатність до реалізації прав і обов’язків 

громадянина України.  

Здатність робити свідомий соціальний вибір 

та застосовувати демократичні технології 

прийняття рішень.  

Повага до Батьківщини, народу, держави, її 

символіки, традицій, мови.  

Уміння діяти із соціальною 

відповідальністю та громадською 

свідомістю.  

 Комунікативна  

ММсс_ЗК_03 

 

Здатність до міжособистісного спілкування,   

емоційної стабільності, толерантності.  

Здатність працювати в  команді.  

Вільне володіння українською мовою 

відповідно до норм культури мовлення,  
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основами спілкування іноземними мовами .  

 Інформаційна  

ММсс_ЗК_04 

 

Здатність до самостійного пошуку та 

оброблення інформації з різних джерел для 

розгляду конкретних питань.  

Здатність до ефективного викорис тання 

інформаційних технологій у соціальній та  

професійній діяльності .  

 Науково-

дослідницька  

ММсс_ЗК_05 

 

Здатність виконувати навчально -дослідні 

завдання на основі аналітико-синтетичної 

мисленнєвої діяльності.  

Володіння науково-дослідними методами 

відповідно до фахового спрямування.  

Обізнаність в особливостях проектної 

діяльності, готовність до її реалізації.  

Критична обізнаність та інтелектуальна 

чесність. Здатність  до нестандартних рішень 

типових задач і здатність вирішувати 

нестандартні завдання .  

 Самоосвітня  

ММсс_ЗК_06 

 

Здатність до самостійної пізнавальної 

діяльності, самоорганізації та саморозвитку.  

Спрямованість на розкриття особистісного 

творчого потенціалу та самореалізацію.  

Прагнення до особистісно -професійного 

лідерства та успіху .  

2. Фахові  

 Базові  

 Організаційна  

ММсс _БФК01 

 

Здатність планувати, організовувати,  

координувати, контролювати та оцінювати 

діяльність і взаємодію суб’єктів  музично-

виконавського та музично-освітнього 

процесу.  

Уміння організувати роботу музично -

творчих колективів, шкільних вокальних 

гуртків.  

 Музично-

інформаційна і 

технологічна  

ММсс _БФК02 

 

Здатність до самостійного пошуку 

музичного матеріалу в мережі Інтернет,  

репертуарних збірках, навчально -

методичних посібниках .   

Спроможність використовувати 

мультимедійні програми Soundforge, 

Trancescrabe, Time Factore, Final,  Sibelius  
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та інші.  

Володіння технологією елементарного 

звукозапису.  

Уміння  працювати з мікрофоном ,  

звукопідсилювальною та 

звуковідтворювальною апаратурою .  

 Мистецтвознавча  

ММсс _БФК03 

 

Здатність застосовувати знання з історії 

естради, історії музики та інших видів 

мистецтва у професійній діяльності .  

Знання творчого доробку композиторів 

різних епох та розуміння стилістичних і 

жанрових особливостей музичних творів.  

 Спеціальні  

 Музично-

теоретична  

ММсс _СФК01 

 

Уміння читати нотний текс з аркуша. Володіння 

навичками сольфеджування одноголосного й 

багатоголосного музичного матеріалу. 

Розвиненість внутрішнього слуху та 

функціонального вокального слуху. 

Здатність застосовувати у процесі навчання та 

фахової діяльності знання з теорії музики, гармонії, 

аналізу музичних форм, поліфонії. 

Сформованість музично-теоретичного 

тезаурусу.  

 Вокально-

виконавська  

ММсс_СФК02 

 

Володіння вокальною технікою (співацька постава, 

звукоутворення, чисте звуковистне інтонування, 

розвинене дихання і звуковедення, атака звука, 

висока співацька позиція, дикція, артикуляція, 

робочий діапазон тощо).  

Здатність виявити найкращі художні властивості 

співацького голосу (вібрація, тембр, польотність, 

рухливість тощо).  

Уміння співати з супроводом і без нього.  

Сформованість навичок ансамблевого співу. 

Наявність індивідуальної вокально-виконавської 

манери. 

 Вокально-

сценічна  

ММсс_СФК03 

 

Здатність до творчої інтерпретації вокальних творів. 

Наявність творчого іміджу.  

Сформованість сценічної культури та навичок 

вербальної і невербальної комунікації із глядачем у 

процесі концертного виступу. 

Володіння акторською майстерністю та навичками 

сценічного руху.  
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Здатність до постановки концертних номерів. 

Уміння працювати з різними типами мікрофонів.  

 Вокально-

методична  

ММсс_СФК04 

 

Володіння методикою постановки голосу,  

методами розвитку вокальної техніки, 

культури співу, творчого потенціалу співака.  

Знання принципів класифікації співацьких 

голосів та вміння правильно визначити тип 

голосу співака.  

Спроможність проектувати вокально-педагогічний 

репертуар  для різних типів співацьких 

голосів (дитячих, дорослих).  

Володіння методикою роботи над вокальними вправами, 

вокалізами, вокальними творами різної форми, жанру, 

стилю. 

Здатність застосовувати набуті знання і навички в 

процесі викладання сольного співу у початкових 

спеціалізованих мистецьких навчальних 

закладах.  

 Інструменталь

но-

виконавська  

ММсс _СФК05 

 

Уміння грати на фортепіано вокальні вправи з 

супроводом, модулюючи у всі тональності (вгору і вниз). 

Здатність грати по нотах і підбирати на слух нескладний 

акомпанемент до вокалізів та вокальних творів.  

Уміння грати на фортепіано партитури для вокальних 

ансамблів різного виконавського складу (однорідного й 

мішаного; 2-, 3-, 4-голосного). 

F Програмні результати навчання   

1. Сформованість світогляду, активної громадянської позиції,  

загальної культури .  Здатність робити свідомий соціальний 

вибір та застосовувати демократичні технології прийняття 

рішень.   

2. Здатність до міжособистісного спілкування, емоційної 

стабільності, толерантності.  Здатність працювати в команді  

(музично-творчому колективі) .  Вільне володіння українською 

мовою відповідно до норм культури мовлення, основами 

спілкування іноземними мовами .  

3. Здатність до ефективного використання інформаційних 

технологій у соціальній та  професійній діяльності .  Володіння 

технологією елементарного звукозапису. Уміння  працювати з 

мікрофоном ,  звукопідсилювальною та звуковідтворювальною 

апаратурою .  

4. Здатність до науково-дослідницької діяльності у сфері 

вокального виконавства та вокальної педагогіки. Мисленнєва 
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активність, творчий підхід у  вирішенні нестандартних 

завдань.  

5. Готовність до планування й організації вокально-виконавського та 

вокально-педагогічного процесу, мистецьких програм і 

проектів.  

6. Здатність застосовувати у вокально-виконавській та вокально-педагогічній 

діяльності знання з історії мистецтв, історії та теорії музики, сольфеджіо, 

гармонії, поліфонії, аналізу музичних форм. Володіння навичками розвитку 

вокального слуху співака. 

7. Сформованість вокальної техніки, культури звука, навичок сольного й 

ансамблевого співу, індивідуальної виконавської манери. Здатність до 

творчої інтерпретації вокальних творів. 

8. Здатність до публічної вокально-виконавської діяльності та постановки 

концертних номерів. Володіння акторською майстерністю та навичками 

сценічного руху.  

9. Володіння методикою постановки й розвитку співацького голосу, 

методами роботи над вокальним репертуаром для різних типів голосів. 

Готовність до навчання сольного співу учнів початкових спеціалізованих 

мистецьких навчальних закладів. 

10. Володіння фортепіано в обсязі, необхідному для вокально-виконавської та 

вокально-педагогічної діяльності. Уміння грати нескладний фортепіанний 

супровід до вокальних вправ, вокалізів і вокальних творів, партитури для 

вокальних ансамблів. 

11. Прагнення до особистісно -професійного лідерства та успіху .  

Спрямованість на розкриття особистісного творчого 

потенціалу та самореалізацію.  Здатність до  самоосвіти,  

самоорганізації, рефлексії,  самокоригування і 

самовдосконалення.  

 

Системи внутрішнього забезпечення якості вищої освіти 

 

Принципи та процедури 

забезпечення якості освіти 

Систему внутрішнього забезпечення якості 

вищої освіти Київського університету імені 

Бориса Грінченка розроблено згідно з 

принципами:  

 відкритість усіх процесів, пов'язаних із 

наданням освітніх послуг; 

 сучасність змісту, форм, методів і 

технологій навчання студентів, слухачів 

та аспірантів; 

 варіативність і гнучкість у реалізації 
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освітніх програм; 

 об'єктивність оцінок і суджень, постійна 

рефлексія; 

 практична спрямованість освітнього 

процесу, відповідність потребам ринку 

праці. 

Система передбачає здійснення таких процедур 

і заходів: 

 удосконалення планування освітньої 

діяльності:  

 затвердження, моніторинг і періодичний 

перегляд освітніх програм;  

 підвищення якості контингенту 

здобувачів вищої освіти;  

 посилення кадрового потенціалу 

університету;  

 забезпечення наявності необхідних 

ресурсів для організації освітнього 

процесу та підтримки здобувачів вищої 

освіти; 

 розвиток інформаційних систем з метою 

підвищення ефективності управління 

освітнім процесом;  

 забезпечення публічності інформації про 

діяльність університету;  

 створення ефективної системи 

запобігання та виявлення академічного 

плагіату у наукових працях працівників 

вищих навчальних закладів і здобувачів 

вищої освіти;  

 участь університету в національних та 

міжнародних рейтингових дослідженнях 

вищих навчальних закладів.  

Моніторинг та 

періодичний перегляд 

освітніх програм 

Перегляд освітніх програм відбувається за 

результатами проведеного моніторингу. 

Критерії, за якими відбувається перегляд 

освітніх програм, формулюються як у 

результаті зворотного зв’язку із науково-

педагогічними працівниками, студентами, 

випускниками і роботодавцями, так і внаслідок 

прогнозування розвитку галузі та потреб 

суспільства.  

Щорічне оцінювання 

здобувачів вищої освіти 

Система оцінювання знань студентів включає  

поточний, семестровий контроль знань та 
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атестацію здобувачів вищої освіти, які 

регламентуються нормативно-правовими 

актами України.  

Підвищення кваліфікації 

науково-педагогічних, 

педагогічних та наукових 

працівників 

Підвищення кваліфікації та стажування 

науково-педагогічних працівників 

здійснюється за такими видами:  

 довгострокове підвищення кваліфікації: 

курси, школи, стажування;  

 короткострокове підвищення 

кваліфікації: семінари, семінари- 

практикуми, тренінги, конференції, 

вебінари, «круглі столи» тощо.  

Працівники університету підвищують 

кваліфікацію в Україні і за кордоном.  

Наявність необхідних 

ресурсів для організації 

освітнього процесу 

Матеріально-технічна база університету 

повністю пристосована для підготовки 

фахівців. Освітній процес забезпечено 

навчальною, методичною та науковою 

літературою на паперових та електронних 

носіях.  

Наявність інформаційних 

систем для ефективного 

управління освітнім 

процесом 

Ефективному управлінню якістю освітньої 

діяльності в Університеті сприяють ресурси та 

сервіси: 

1. ЄДЕБО 

2. 1С-ПІДПРИЄМСТВО 

3. Система обліку навчального навантаження 

Доступні з зовнішньої мережі: 

 Е-портфоліо 

 Електронний каталог  

 Електронне навчання 

 Microsoft Imagine Academy 

 ВІКІ 

 Інституційний репозиторій 

 Електронні видання 

 Наукові доробки магістрантів 

 Наукові конференції та семінари 

 База магістерських робіт та перевірка на 

плагіат 

 Корпоративна пошта 

Доступні з внутрішньої мережі: 

• Електронний репозиторій  

• Електронне тестування  

• База магістерських робіт  

http://e-portfolio.kubg.edu.ua/
http://ek.kubg.edu.ua/cgi-bin/irbis64r_15/cgiirbis_64.exe?C21COM=F&I21DBN=KUBG&P21DBN=KUBG&LNG=uk
http://kubg.edu.ua/microsoft-it-academy.html
http://kubg.edu.ua/rusursi/180-resursy/2402-elektronni-vydannia.html
http://masters.kubg.edu.ua/
http://conf.kubg.edu.ua/
http://resbase.kubg.edu.ua/
http://resbase.kubg.edu.ua/
http://mt.kubg.edu.ua/
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Публічність інформації 

про освітні програми, 

ступені вищої освіти та 

кваліфікації  

На офіційному сайті університету 

розміщується інформація, яка підлягає 

обов’язковому оприлюдненню відповідно до 

вимог Закону України «Про вищу освіту», 

«Про доступ до публічної інформації»:  

 Інформація та документи пов’язані з 

організацією освітнього процесу 

 Інформація для вступників 

 Поетапна перевірка підготовки  фахівців 
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Матриця відповідності компетентностей і дисциплін 
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ММсс_БФ
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Рекомендований перелік дисциплін  

навчального плану підготовки бакалаврів  

галузі знань 02 Культура і мистецтво  

спеціальності  025 Музичне мистецтво,   

за освітньою програмою 023.00.02  Сольний спів  

 

№

 

з/

п  

Шифр  Назва 

дисципліни  

Орієнто

вна 

кількіст

ь 

кредиті

в / 

годин  

Назва змістового 

модуля  

Форма 

підсумков

ого 

контролю  

І. Обов’язкова частина  

1. Обов’язкові навчальні дисципліни  

Формування загальних компетентностей  

1. ОДЗ.01  Університетсь

кі студії  

4/120 ЗМ 1.  Я - студент.  

ЗМ 2.  Вступ ло 

спеціальності 

«Музичне 

мистецтво».  

залік  
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2. ОДЗ.02  Українські 

студії  

6/180 ЗМ 1.  Давня і 

середньовічна 

українська 

культура.  

ЗМ 2.  Українська 

культура пізнього 

середньовіччя і 

ранньонового 

часу.  

ЗМ 3.  Українська 

культура нового 

часу.  

ЗМ 4. Українська 

кільтура 

міжвоєнного 

періоду.  

ЗМ 5. Українська 

кільтура другої 

половини  XX 

століття.  

екзамен  

3. ОДЗ.03 Філософські 

студії  

4/120 ЗМ 1. 

Становлення 

філософії як типу 

світогляду.  

ЗМ 2. Розвиток 

філософського 

знання як системи 

відношень 

«людина-світ».  

ЗМ 3. 

Філософська 

палітра сучасного 

світу.  

екзамен  

4. ОДЗ.04  Фізичне 

виховання  

4/120 ЗМ 1. Основи 

фізичного 

виховання.  

ЗМ 2. Фізичне 

виховання учнів 

різного віку.  

залік  

Формування фахових компетентностей  

1.  ОДФ.1  Сольний спів  20/600  ЗМ 1. Техніка 

вокальної 

Залік,  

екзамен  
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інтерпретації 

літературного 

тексту.  

ЗМ 2. 

Удосконалення 

тембрального 

забарвлення 

голосу вокаліста.  

ЗМ 3. Розвиток 

художнього 

мислення 

студента.  

ЗМ 4. Освоєння 

специфіки роботи 

вокаліста із 

звукопідсилюючо

ю апаратурою у 

вокальному класі 

та на сцені.  

2. ОДФ.2  Робота з 

концертмейсте

ром над 

вокальним 

репертуаром  

8/ 240 ЗМ 1.  Гомофонно-

гармонічний 

супровід до 

вокальних прав і 

вокалізів.  

ЗМ 2.  Гомофонно-

гармонічний 

супровід до 

вокальних творів.  

ЗМ 3.  

Акомпанемент до 

вокальних прав і 

вокалізів мішаної 

фактури.  

ЗМ 4.  

Акомпанемент до 

вокальних творів 

мішаної фактури.  

залік  

3. ОДФ. 3 Фортепіано  8/ 240 ЗМ 1.  Основні 

компоненти 

початкової 

інструментальної 

підготовки.  

ЗМ 2.  Формування 

елементарних 

навичок гри на 

залік, 

екзамен  
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фортепіано.  

ЗМ 3. Музична 

мова як основа 

виконавської 

діяльності 

інструменталіста.  

3. ОДФ.4  Хореографія  12/360 ЗМ 1. Основи 

музичного руху.  

ЗМ 2.  Елементи 

класичного 

танцю.  

ЗМ 3.  Елементи 

народно- 

сценічного танцю.  

ЗМ 4. Методка 

постаки 

сценічного танцю.  

Залік,екза

мен  

4. ОДФ.05 Сценічна 

майстерність  

(сценічна 

мова ,  

сценічний 

рух) 

9/270 

 

 

 

 

 

 

ЗМ 1.  

Пластичність.  

ЗМ 2.  Пластична 

виразність діючих 

рук.  

ЗМ 3.  

Ритмічність.  

ЗМ 4.  Стилістика 

рухів, манер та 

етикету в різних 

історичних 

епохах.  

ЗМ 5.  Основи 

ораторської 

майстерності.  

ЗМ 6.  Публічний 

виступ.  

ЗМ 7.  Техніка 

мовлення.  

ЗМ 8.  Робота над 

текстом. Словесна 

дія.  

екзамен  
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5.  ОДФ.6  Майстерність 

актора  

6/180 ЗМ 1.  Робота 

актора над роллю.  

ЗМ 2.  Від етюду 

до ролі.  

ЗМ 3.  Створення 

етюдів.  

ЗМ 4.  Малі форми 

драматургії.  

 

екзамен  

 

 

 

 

 

 

 

 

6. ОДФ.7  Постановка 

концертного 

номеру  

7/ 210 ЗМ 1. Робота над 

постановкою 

концертного 

номеру  

екзамен  

 

 

 

7.  ОДФ.8  Іноземна 

мова:  

 

 

14/ 120 

 

  

 

 

Англійська 

мова  

 

 

10 / 300 

 

ЗМ 1. Особистість 

та її оточення.  

ЗМ 2.  Подорожі 

навколо світу.  

ЗМ 3.  Люди в 

усьому світі.  

ЗМ 4.  Стосунки 

між людьми.  

ЗМ 5.  Життя – 

так, як воно є.  

екзамен  

 

Італійська 

мова  

4/ 120 ЗМ 1.  Міжмовна 

комунікація як 

об’єкт теорії 

перекладу.  

ЗМ 2.  Міжмовні 

розбіжності на 

різних рівнях 

мовної ієрархії.  

ЗМ 3.  

Перекладацькі 

прийоми і 

трансформації.  

ЗМ 4.  Лексико-

семантичні 

питання 

перекладу.   

залік  
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8.  ОДФ.9  Музично-

теоретичні 

студії:  

 

20/600 

 

 

  

 

 

 

Теорія музики  

 

4/ 120 

 

ЗМ 1. Звук та 

його властивості. 

Графічна фіксація 

звуку.  

ЗМ 2.  Ладово-

тональна 

організація 

музики. Жанр у 

музиці.  

екзамен  

 

Сольфеджіо  

 

12 / 360 

 

ЗМ 1. Діатоніка.  

ЗМ 2.  Інтервали 

та акорди 

діатоніки.  

ЗМ 3.  Акордика 

гармонічних 

ладів. Головні 

функції ладу  

ЗМ 4.  Діатоніка. 

Хроматизм.  

ЗМ 5. Гармонічне 

чотириголосся.  

ЗМ 6.  Хроматизм. 

Відхилення.  

екзамен  

Гармонія  4 / 120 ЗМ1.Тризвуки 

головних ступенів. 

ЗМ 2. Обернення 

тризвуків головних 

ступенів. П7-акорд 

та його обернення. 

ЗМ 3. Тризвуки та 

септакорди побічних 

ступенів 

ЗМ 4. Менш вживані 

акорди домінантової 

групи. Подвійна 

домінанта. 

 

екзамен  

 

9.  ОДФ.10  Історія 

музики: 

 

9/270 
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Історія 

зарубіжної 

музики  

 

5/ 150 

 

 

ЗМ 1.  Музика 

античності та 

середньовіччя.  

ЗМ 2.  

Західноєвропейсь

ка музична 

культура 

XVIIXVIII ст.  

ЗМ 3.  Музичний 

класицизм та 

романтизм.  

екзамен  

 

Історія 

української  

музики  

4/ 120 ЗМ 1. Українське 

мистецтво від 

первісного 

суспільства до                            

Київської Русі.  

ЗМ 2. Українське 

мистецтво XVIII-

XX століття.  

залік  

1

0.  

ОДФ.11  Історія 

мистецтв:  

8/ 240 

 

  

Історія 

всесвітнього 

художнього 

мистецтва  

2 / 60 

 

 

 

ЗМ 1. Мистецтво 

XVII – XІХ ст.  

ЗМ 2.  Мистецтво 

ХХ ст.  

залік  

 

 

Історія 

театрального 

мистецтва  

2 / 60 

 

ЗМ 1. Історичний 

та загальний 

огляд становлення 

та розвитку 

театрального 

мистецтва у 

світовій культурі.  

ЗМ 2.  

Концептуальні 

засади розвитку 

театрального 

мистецтва в Росії 

та в Україні від 

зародження до 

сьогодення.  

залік  
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Історія 

вокального 

мистецтва  

 

 

2 / 60 

 

 

 

ЗМ 1.  Італійська 

національна 

вокальна школа.  

ЗМ 2. Національні 

вокальні школи 

Франції та 

Німеччини.  

ЗМ 3. Творчі 

зв'язки 

української та 

зарубіжних 

вокальних шкіл.  

 

залік  

 

 

 

 

Історія 

естради  

 

2 / 60 

ЗМ 1. Формування 

естрадного 

мистецтва від 

початків до XIX 

ст.  

ЗМ 2.  Розвиток 

естрадного 

мистецтва в 

Україні XVII – 

XIX ст.  

залік  

4. ОДФ.04 Ансамблевий 

клас  

6/180 ЗМ 1.  Ансамбль 

як творчий 

колектив.  

ЗМ 2.  Методика 

організаційно-

творчої та 

навчально- 

виховної роботи у 

вокальному 

ансамблі та хорі.  

залік  

 

5.  ОДФ.12  ІКТ в галузі 

мистецтва  

4/120 ЗМ 1.  ІТ у 

музичному 

мистецтві  

ЗМ 2.  

Використання ІТ у 

музичному 

мистецтві. 

Медіаданні.  

залік  

6.  ОДФ.13  Музична 

педагогіка  

5/50 ЗМ 1.  Загальні 

основи музичної 

педагогіки: 

історія, теорія, 

методологія, 

екзамен  
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концептуальні 

підходи.  

ЗМ 2.  Теоретичні 

основи музичної 

освіти і навчання.  

ЗМ 3.  

Організаційно-

методичні аспекти 

музичного 

навчання та 

виховання.  

ЗМ 4.  Музично-

педагогічна 

діяльність 

учителя музики.  

7. ОДФ.14  Методика 

викладання 

сольного співу 

(охорона 

голосу)  

5/150 ЗМ 1.  Наукові 

засади вокальної 

педагогіки.  

ЗМ 2.  

Організаційні 

основи навчання 

сольного співу.  

ЗМ 3.  Практичні 

основи.  

ЗМ 4.  Будова 

співацького 

апарату та функції 

звукоутворюючих 

органів.  

ЗМ 5.  Співацьке 

дихання.  

ЗМ 6.  Вокально-

художній звук.  

ЗМ 7.  

Класифікація 

співацьких 

голосів.  

ЗМ 8.  Форми 

роботи і методи 

навчання у класі 

сольного співу.  

ЗМ 9.  Формування 

репертуару для 

різних типів 

голосів та методи 

екзамен  
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його засвоєння.  

2. Практика  

1. ОП.1  Концертна 

(безвідривна)  

12/360 ЗМ 1.  Зміст 

виробничої 

(концертно -

виконавської) 

практики 

студентів-

вокалістів.  

ЗМ 2.  

Особливості 

театрально-

виконавської 

діяльності у 

процесі роботи 

студентів-

вокалістів над 

репертуаром.  

ЗМ 3.  Концертно-

виконавська 

діяльність 

студента-

вокаліста з 

оркестром.  

залік  

2. ОП.2   Педагогічна 

(безвідривна)  

12/360 ЗМ 1.Організація 

педагогічної 

практики.  

ЗМ 2.  Зміст 

практичної 

підготовки.  

ЗМ 3.  Самостійна 

робота студентів.  

Залік  

3. Атестація  

1. ОА.1  Комплексний 

кваліфікаційн

ий екзамен із 

сольного співу  

1,5/45 ЗМ 1. Підготовка 

студента до 

складання 

комплексний 

екзамен із 

сольного співу.  

Екзамен  

2. ОА.2  Комплексний 

кваліфікаційн

ий екзамен з 

педагогіки та 

методики 

викладання  

1,5/45 ЗМ 1. Підготовка 

студента до 

складання 

комплексний 

екзамен з 

педагогіки та 

Екзамен  
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методики 

викладання  

ІІ. Вибіркова частина  

4. Вибіркові навчальні дисципліни  

4.1. Вибір спеціалізації «Вокальний ансамбль» 

4.1.1. Навчальні дисципліни  

1. ВДС.1.01 Естрадний 

вокальний 

ансамбль/ 

Камерний 

ансамбль (АВ)  

16/480 ЗМ 1. Опанування 

базовими 

поняттями та 

навичками у 

процесі співу в 

ансамблі.  

ЗМ 2.  Розвиток 

вокально-

технічних навичок 

у процесі співу в 

ансамблі.  

ЗМ 3.  Вокально-

темброва культура 

ансамблю.  

ЗМ 4.Робота над 

дикцією в 

ансамблі.  

ЗМ 5.  

Мелодичний та 

гармонічний стрій 

в ансамблі.  

ЗМ 6.  Робота над 

художньо-

виразним 

виконанням твору 

в ансамблі.  

Залік, 

екзамен  

2. ВДС.1.02 Джазове 

сольфеджіо та 

джазова 

імпровізація 

/Оперний клас  

6/180 ЗМ 1.  Джазове 

сольфеджіо та 

вокальна 

імпровізація, 

витоки поняття 

«SCAT».  

ЗМ 2.  Основна 

музична 

термінологія, яка 

використовується 

джазовому 

виконавстві.  

ЗМ 3.  

екзамен  
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Пропедевтичні 

основи джазового 

сольфеджіо. 

Артикуляційні 

особливості 

вокальної 

імпровізації.  

ЗМ 4.  Творчо-

практичні вправи 

джазового 

сольфеджіо як 

основа складання 

вокальних 

імпровізацій у 

різних стилях.  

3. ВДС.1.03 Методика 

роботи з 

вокальним 

ансамблем  

5/150 ЗМ 1.  

Класифікація 

вокальних 

ансамблів.  

ЗМ 2.  Ознаки та 

виконавський 

слад вокальних 

ансамблів.  

ЗМ 3.  Репертуар 

вокальних 

ансамблів.  

 

екзамен  

4. ВДС.1.04 Диригентськи

й клас  

   

  Читання 

партитур для 

вокальних 

ансамблів  

5/150 ЗМ 1.  

Особливості 

запису партитури 

та основи читання 

вокальної 

партитури.  

ЗМ 2.  Принципи 

аналізу вокальних 

партитур.  

залік  

  Диригування  5/150 ЗМ 1.  

Удосконалення 

техніки 

диригування, 

формування 

майбутнього  

фахівця  

екзамен  
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ЗМ 2.  

Диригентська 

етика.  

ЗМ 1.  Добір 

репертуару.  

ЗМ 4.  Підготовка 

студента до 

практичної роботи 

з вокальним 

ансамблем.  

4.1.2. Практика  

1. ВП.1.01  Вокально-

ансамблева 

практика 

(безвідривна)  

3 /90 ЗМ 1.  Методика 

органійно- 

творчої та 

навчально-

виховної роботи у 

вокальному 

ансамблі.  

ЗМ 2.  Робота над 

музичним твором 

з вокальним 

ансамблем.  

залік  

 


