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1. АНОТАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
Дисципліна «Методика викладання фахових дисциплін та педагогічний
репертуар» входить до циклу дисциплін професійної та практичної
підготовки (Дисципліни спеціальної (фахової підготовки).
Процес вивчення дисципліни «Методика викладання фахових
дисциплін та педагогічний репертуар» спрямований на розкриття
індивідуальних педагогічних здібностей здобувача вищої освіти, на його
самореалізацію, шляхом напрацювання комплексу виконавсько-педагогічної
майстерності.
Добір педагогічного репертуару має здійснюватися на основі таких
принципів: — художня цінність та естетична значимість музичних творів;
— доступність для виконання; — педагогічна доцільність; — тематичне,
жанрове та стильове різнобарв’я.
Години
Всього годин за навчальним планом, з
них:

300

Кредит
и
10

Аудиторні заняття, у т.ч:
практичні заняття
Індивідуальні
Самостійна робота, у т.ч:

160
140

-

Семестр
ІІ – ІІІ – IV

Форма підсумкового контролю
Кількість тижневих годин:

екзамен
2

2. СТИСЛИЙ ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
Метою дисципліни є:
- оволодіння основними методиками та прийомами викладання
дисциплін з курсу «Методика викладання фахових дисциплін та
педагогічний репертуар» зі спеціальності «Фах»;
- формування синтетичного педагогічного мислення.
Завдання :
- формування аналітичного мислення студента, яке стане базою для
виховання майбутнього артиста-вокаліста;
- вивчення основних методичних положень та викладання спеціальних
дисциплін з курсу «Методика викладання фахових дисциплін та
педагогічний репертуар»: постава голосу, ансамбль, читання з листа,
вокальна лiтература, та методика роботи з учнями у музичнiй школi,
практика роботи у колективi;
- розширення бази знань щодо специфіки вокального мистецтва.
У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен
знати:
- основні методики та прийомами викладання дисциплін з курсу
«Методика викладання фахових дисциплін та педагогічний репертуар»
зі спеціальності «Фах»;
уміти:
- аналітично мислити;
- розробляти форми лекційних та практичних занять спеціальних
дисциплін курсу «Методика викладання фахових дисциплін та
педагогічний репертуар»;
- використовувати набуті знання та навички у самостійній роботі зі
студентом.
- працювати із педагогічним репертуаром, обов’язковими складовими
якого є наступні «жанрові генотипи»: народна пісня – «історична
пам’ять» культури різних національностей (українська народна
пісня/солоспів, російський романс, італійська пісня, пісня інших
народів); класична пісня (італійська, французька, австро-німецька,
романтична Lied, українська); арія (барокового типу або розгорнута
арія з європейської оперної класики ХІХ ст.).
Компетентності.

Загальні Компетентності:
-здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями.
Фахові Компетентності
-здатність усвідомлювати взаємозв’язки та взаємозалежності між усіма
елементами теоретичних та практичних знань музичного мистецтва;
-здатність використовувати знання про основні закономірності й
сучасні досягнення у теорії, історії та методології музичного мистецтва;
-здатність володіти знанням базової музикознавчої,
педагогічної, методичної літератури та нотного репертуару;

музично-

-здатність збирати, аналізувати та синтезувати художню інформацію
та застосовувати її в процесі теоретичної, виконавської, педагогічної
інтерпретації;
-здатність використовувати широкий спектр міждисциплінарних
зв’язків для забезпечення освітнього процесу в початкових та середніх
музичних навчальних закладах;
-здатність демонструвати базові навички ділових комунікацій, вміння
організувати діяльність у професійній сфері;
-здатність сприймати новітні концепції в сфері музичного виконавства,
музикознавства, методології, музичної педагогіки та свідомо поєднувати
інновації з усталеними вітчизняними та світовими традиціями.
Заплановані результати навчання:
- володіти термінологією музичного мистецтва, його понятійнокатегоріальним апаратом.
- застосовувати теоретичні знання та навички в процесі педагогічної
діяльності.
- використовувати базові методи та прийоми викладання Академічного
співу
- використовувати музично-теоретичні, культурно-історичні знання з
музичного мистецтва у фаховій виконавській, композиторській,
диригентській, музикознавчій та педагогічній діяльності.
Добір педагогічного репертуару має здійснюватися на основі таких
принципів: — художня цінність та естетична значимість музичних творів;
— доступність для виконання; — педагогічна доцільність; — тематичне,
жанрове та стильове різнобарв’я.
4. МЕТОДИ НАВЧАННЯ
Консультування,
інформаційно-узагальнюючий,
пошуковий,
термінологічного
аналізу,
аналітичний,
порівняльно-історичний,
дефінітивного аналізу, функціонального аналізу,
морфосемантичного

аналізу, описовий, контекстуальний, міжпредметних зв’язків, пояснення,
демонстраційний, складання плану, інтерактивний, демонстрації, складання
репертуару, ототожнення, драматургічного аналізу, жанрово-стильової
атрибуції, міжпредметних зв’язків, збирання інформації, інтегративний,
створення художньої цілісності, мотиваційний.
5.МЕТОДИ ОЦІНЮВАННЯ
Використовуються наступні методи оцінювання:
-усний,
-практичний,
-термінологічної відповідності
-письмовий
-відкритого практичного заняття
-метод відповідності виконавської інтерпретації змістові твору.
6. МЕТОДИЧНЕ ТА ТЕХНІЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
Методичне
забезпечення
складається
з
фондів
бібліотек
Дніпропетровської академії музики ім. М. Глінки, персональних фондів
викладачів кафедри, що містять нотну та методичну літературу, аудіо та
відео записи, а також затвердженого положення про Навчально-методичний
комплекс.
Технічне забезпечення:
1. Музичний інструмент для практичних та самостійних занять (рояль,
фортепіано) та всі необхідні специфічні допоміжні засоби та витратні
матеріали (аудіо, відео записи)
2. Нотний педагогічний матеріал в друкованому виді.
3. Бажано мати мобільний пристрій (телефон) для оперативної
комунікації з викладачами з приводу проведення занять та консультацій.
7.ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
Модуль 1.
Змістовий модуль 1 «Засоби вокального мистецтва»
Тема 1. Основні положення сучасної вокальної методики
Вокальна методика як теорія вивчення викладання фахових
дисциплін, форм музичного виховання та навчання учнів та студентів за
допомогою співу. Розмаїття вокальних стилів і жанрів у професійній
діяльності сучасного вокаліста. Проблема виховання вокальних навичок
такого рівня, який би дозволив безболісно для вокального апарату працювати
у різних стилях і жанрах. Базування методики викладання фахових дисциплін
у вимірах: - спів у мовленнєвій позиції (speechlevelsinging) – це спів у такій
позиції гортані, яка використовується при розмові та не супроводжується
напруженням зовнішніх м’язів; - резонансний спів – спів із ефективним

використанням резонансних якостей голосового апарату, з метою отримання
максимального акустичного ефекту при мінімальних фізичних витратах, що
додає голосу високих естетичних та вокально-технічних якостей: легкість,
невимушеність, польотність, а також забезпечує чіткість дикції у
речитативах, вірну артикуляцію слів у співі. Резонансні порожнини –
розташовані над гортанню порожнини, які посилюють звук, що утворюється
у голосових складках. Фізичні відчуття, які супроводжують резонансний
спів, допомагають керувати голосом; - керування диханням (breathsupport) –
підтримка кількості повітря, яке необхідне для ефективної вібрації голосових
складок, не може бути керованим безпосередньо та є стороннім продуктом
співу у мовленнєвій позиції.
Педагогічний репертуар. Застосування принципу диференціації
творів вокально-педагогічного репертуару,
що
створює
умови
для
індивідуального підходу в процесі постановки голосу. Формулювання вимог
до вокальної підготовки сучасного викладача співу: наукові і навчальнометодичні праці Л. Василенко, Н. Гонтаренко, Н. Гребенюк, Л. Дерев’янко,
Н. Дрожжиної, О. Маруфенко, А. Менабені, Ю. Мережко, Н. Можайкіної, Н.
Овчаренко, Л. Пашкіної, Т. Пляченко, Г. Стасько, Ю. Юцевича. Вокалізи:
Дж.Конконе (50 вправ); Г.Зейдлер (Мистецтво співу). Твори: Якби мені
черевики. Слова Т.Шевченка, обробка К.Скорохода; Ж.Векерлен. Молода
Флора; Я.Степовий, Т.Шевченко. Утоптала стежку; Ой зійди, зійди, ясен
місяцю. (обробка М.Лисенка); «Хусточка моя» / оброб.А. В. Єдлички «Чи я в
лузі не калина була» / оброб. А. В. Єдлички «Чом, чом не прийшов» / оброб.
А. Й. Кос–Анатольського, «Чотири воли пасу я» / оброб. А. Й. Кос–
Анатольського. «Ой, на горі калина» / оброб. М. В. Лисенка. «Спать мені не
хочеться». «Стоїть гора високая» / оброб. Ф. М. Надененка. «Ти до мене не
ходи» / оброб. І. М. Вілінської.
Тема 2. Технічні засоби вокального мистецтва.
Загальні положення постанови голосу. Загальні вимоги до постановки
вокального апарату.
Структура вокального апарату. Голосовий апарат
складається з гортані, з розміщеними в ній голосовими зв’язками, органів
дихання (трахея, бронхи, легені, діафрагма), нижніх (грудних) та верхніх
(головних) резонаторів, артикуляційного апарату (язик, губи, м’яке піднебіння,
нижня щелепа, зуби, тверде піднебіння, верхня щелепа). Звукоутворення
(голосоутворення) – процес утворення звука голосу. Голос співака починає
звучати, коли струмінь стисненого повітря примушує вібрувати голосові
зв’язки. Пропускаючи частину повітря, зв’язки знову змикаються в силу
еластичності, потім цикл повторюється. Вмить, змикаючись, голосові зв’язки
передають свою вібрацію надзв’язковому та підзв’язковому просторові. Тому
при формуванні звука необхідно тримати горло ( порожнина позаду рота, що
складається із зіва, глотки та гортані) широко відкритим, вільним. Воно під час
співу повинно мати овально-вертикальну форму. Це дає цілковиту свободу і
правильний напрям вокально-дихальній енергії. Голосоутворення здійснюється

в результаті бажання сформувати звук, що виник в уяві, і на основі
попереднього досвіду веде до відповідної дії органів дихання, гортані,
артикуляційного апарату. Таким чином, в голосоутворенні беруть участь усі
компоненти голосового апарату. Поняття дихання у вокалi. Взаємодiя роботи
голосових органiв.
Педагогічний репертуар. Д.Конконе. 40 вправ для баса чи баритона;
Сальватор Р. «Canzonetta»; Саррі Д. «Пастораль»; СкарлаттіД. «O сessate di
piagarmi»; В.Шуберт, В.Гете. Польова троянда; Ой на горі дуб розвився.
(обробка Б.Фільц); Ой якби я горе знала (обробка П.Бігдая); Ц.Кюи, Ф.Тютчев.
Майский день; Ой зав’яла червона калина (обробка М.Лисенка); М.Глінка. Не
щебечи соловейку. «Ой не світи місяченьку». «Ой співаночки мої» / оброб. С.
П. Людкевича. «Ой у полі» / оброб. Б. М. Лятошинського. «Ой ходила дівчина
бережком» / оброб. М. В. Лисенка. «Ой, гаю мій гаю» / оброб. М. В. Лисенка.
Тема 3. Спів як психофізіологічний процес.
Психологічні процеси та особистісні властивості. Значення вокальнопсихологічних відмінностей у вокальній педагогіці. Виховання та
удосконалення вокально-технічних навичок. Спів як складний комплекс
взаємопов’язаних функцій голосового апарату та психіки. Основні принципи
виховання співака : необхідність індивідуального підходу; єдність технічного
й художнього розвитку; поступовість і послідовність; постійне врахування не
тільки фізичного стану, а також стану нервової системи, психіки. В основі
вокально-технічного розвитку голосу головним завданням є навчання співака
свідомо користуватися власним голосовим апаратом для отримання
інтонаційно-стійкого, міцного, насиченого звука, приємного й рівного тембру.
Завдання педагога: виявлення природних даних учня (студента). Перші
заняття проводяться у формі бесіди. Спрямування на
налагодження
потрібного контакту. Підмічання особливостей характеру, психологічного
стану учня (студента). Спів декількох знайомих пісень; звернення уваги на
музичність, організацію дихання, інтонацію. Пропозиція повторити нескладну
пісню або вправу. Заняття зі співаками початківцями: не більше 25 хвилин.
Спів потребує великої концентрації, уваги, оскільки ми маємо справу зі
складною системою координації численних органів, і звичайно, під час занять
стомлюється передусім нервова система, а не м’язи. Педагог: чутливий до
найменших змін у тембрі й точності виконання навчального завдання.
Педагогічний репертуар. Г.Зейдлер. Мистецтво співу. Б.Лютген. 20
маленьких вокалізів для високого голосу та фортепіано. Бах Й. С. Арія
«Erbarme dich» з кантати «Страсті за Матвієм»; Бах Й. С. Арія «Blute nur» з
кантати «Страсті за Матвієм»; «Вітер в гаї» / оброб. М. В. Лисенка. «Гандзя»;
«Глибока кирниця»; «Дощик, дощик»; «Зелененький барвіночку» / оброб. М.
Р. Бойченка; «Кажуть люди, щом щаслива»; «На вулиці скрипка грає»; Бах Й.
С. Арія «Quia respexit» з кантати «Магніфікат».

Модуль 2.
Змістовий модуль 2.
Методика колективних форм навчання
Тема 4. Класифікація чоловічих, жіночих та дитячих голосів.
Діапазон жіночих голосів ( академічна манера): Сопрано – високий
голос. Поділяється на три категорії: а) драматичне сопрано, яке володіє
великою силою і повнотою звука; б) легке, високе або колоратурне сопрано.
Голос більш слабкий, легкий і гнучкий, легко володіє високими нотами; в)
ліричне сопрано, частково володіє якостями драматичного сопрано, частково
легкого. 2. Меццо-сопрано – середній жіночий голос. 3. Контральто –
низький жіночий голос. Діапазон чоловічих голосів: Тенор – високий
чоловічий голос: а) драматичний тенор відрізняється великою силою
звучання, енергією, повнотою звука, але порівняно мало рухливий; б) лірикодраматичний тенор –відрізняється меншою силою і повнотою звука, але має
більшу рухливість; в) ліричний тенор – частково має якості названих типів,
відрізняється рухливістю, дзвінким верхнім регістром; г) тенор-альтіно –
найвищий чоловічий голос. 2. Баритон – середній чоловічий голос. За
регістром баритон трохи вищий від баса, вільніше тримається на високих
нотах. Головна відмінність від басу полягає у тембрі, більш ніжному і
м’якому. Інколи тембр баритону наближається до тенорового, так що роблять
розмежування між ліричним і високим баритоном і драматичним або
низьким баритоном. 3. Бас – низький чоловічий голос: а) високий бас –
володіє більшою свободою співу та силою звучання на верхніх звуках; б)
низький бас – (bassoprofundo) звичайно не може триматися легко на високих
нотах але вільно володіє низькими, котрі часто досягають чудової сили і
повноти.
Педагогічний репертуар. Бах Й. С. Арія з нотного зошиту Анни
Магдалени Бах «Bist du bei mir»; Вівальді А. Арія Мандрівника з ораторії
«Тріумфуюча Юдиф»; Вівальді А. Арія «Vieni o mio diletto»; Вівальді А. Арія
з кантати «Lungi dal mio bel Nume»; Галуппі Б. Арія Емірени «Адріано з
Сирії»; Гендель Г. Ф. Арія Моргани з опери «Альцина»; Гендель Г. Ф. Арія
Меліси з опери «Амадіс». Партії для баса. - Кончак — Бородин «Князь Ігор»;
- Фарлаф — Глінка «Руслан та Людмила»; - Варяжский гість — РимськийКорсаков «Садко»; - Собакін — Римський-Корсаков «Царева наречена»; Гремін — Чайковський «Євгеній Онєгін»; - Рене — Чайковський «Іоланта»; Бартоло — Россіни «Севільський цирюльник»; - Скула — Бородин «Князь
Ігор»; - Дуда — Римський-Корсаков «Садко»; - Цуніга — Бізе «Кармен; Старий циган — С. Рахманінов «Алеко»; - Лепорелло — В. Моцарт «Дон
Жуан»; - Осмін — В. Моцарт «Викрадення із Сералю »; - Зароастро — В.
Моцарт «Чарівна флейта»; - Колен — Д. Пуччіни «Богема».
Тема 5. Загальні відомості про дихання.
Типи дихання: верхньореберне (ключичне), діафрагмальне (абдомінальне,
брюшне), нижньореберно-діафрагмальне (костно-абдомінальне). Найбільш

поширений тип дихання, яким дихають більшість співаків - нижньоребернодіафрагмальне дихання. Коли при вдиху верхній відділ грудної клітки
залишається спокійним, плечі не піднімаються, нижні ребра розсуваються,
діафрагма опускається. Відведення важливого значення у процесі співу
характеру видиху. Видих при співі здійснюється при дії м’язів черевного пресу
і м’язів, які опускають ребра. Видих повинен бути плавним, без поштовхів,
зайвої напруженості, але достатньо активним для створення відчуття опори.
Поняття про резонатори та їх роль у формуванні звуку. У співаків розрізняють
такі резонатори: 1. Грудний (нижній). Робить голос глибоким, м’яким і сильним
по звучанню. Сила і тембр звука залежать від резонування грудної порожнини
(відчувається як вібрація у грудях). 2. Головний (верхній) робить голос
дзвінким, сріблястим, польотним (відчувається як вібрація у голові). Сила і
тембр звука залежать від резонування порожнин, які містяться вище голосових
зв’язок і разом звуться надставною трубою, а також від коливання кісток
скелета обличчя. До надставної труби належать – гортань (верхня частина
горла), зів, носоглоткова порожнина, носова порожнина й порожнина рота. Рот
у надставній трубі – головний резонатор, бо, змінюючи свою форму і місткість,
він може пристосуватись до резонування звуків різної висоти. Правильне
звукоутворення характеризується відчуттям одночасних вібрацій в головному і
грудному резонаторах. Поняття про атаку співацького звуку, її види. Перехід
голосового апарату від стану дихання до співацького називається атакою
співочого звука. Це технічний прийом, що характеризує активний початок
звучання голосу під час співу без «в’їзджання».
Педагогічний репертуар. Гендель Г. Ф. Арія Лаодіче з опери «Сірой, цар
Персії»; Гендель Г. Ф. Арія «Ich weiß dass mein Erlöser lebt» з «Мессії». Партії
для баритона-баса. Демон — А. Рубінштейн «Демон»; - Роберт — П.
Чайковський «Іоланта»; - Князь — П. Чайковський «Чародійка»; - Мазепа — П.
Чайковський «Мазепа»; - Базіліо — Россіні «Севильський цирюльник»; Мефистофель — Гуно «Фауст»; - Нилаканта — Деліб «Лакме»; - Ксеркс — Г.
Гендель «Ксеркс»; - Тоніо — Р. Леонкавалло «Паяци»; - Дон Жуан — В.
Моцарт «Дон Жуан»; - Фігаро — В. Моцарт «Весілля Фігаро»; - Жермон — Д.
Верді «Травіата».
Тема 6. Визначення ролі гамм, вправ, арпеджіо тощо для розвитку
співочої майстерності.
Вправи та вокалізи на різні види техніки. Моделювання професійної
діяльності викладача сольного співу: індивідуальне розспівування студентів
підгрупи (робота над вправами на різні види техніки; виявлення недоліків
звукоутворення і звуковедення за характером звучання голосу та визначення
способів їх усунення). Робота над вокалізами для високих, середніх і низьких
голосів (жіночих, чоловічих): сольфеджування вокалізів; спів на різні голосні і
склади. Порівняльний аналіз вокального матеріалу вокалізів для високих і
низьких голосів. Педагогічний аналіз роботи студентів на практичному занятті.
Показ педагогом голосових прикладів, що формує у слуховому досвіді
так званий звуковий та інтонаційний ідеал професійного звукоутворення.
Показом може користуватися лише той вокаліст, який сам володіє вірно

поставленим голосом. В іншому випадку використовуються записи
професійних співаків. Роль у роботі над розвитком правильних вокальних
навичок: усні пояснення. Звукові та м’язові відчуття не завжди піддаються
точному словесному визначенню й тоді необхідно вживати різноманітні
порівняння, образні вирази, але вони повинні бути зрозумілими виконавцю й
викликати в нього у відповідь потрібні дії. Робота над розвитком та
удосконаленням вокально-технічних навичок: звертання постійної уваги на:
вірну співочу поставу; вірне співоче дихання; високу позицію звучання голосу;
вільне положення гортані; чітку роботу артикуляційного апарату та вірну
дикцію; правильний початок звука; чистоту інтонації; рівне тримання звуків та
правильний їх зв’язок. Підбор навчально-методичного, концертного репертуару
та вокальних вправ: необхідно дотримуватися принципу поступовості і
послідовності, а також враховувати фактичні можливості співака, його
вокально-технічну підготовку.
Педагогічний репертуар. Гендель Г. Ф. Арія Арміди з опери «Ринальдо»;
Гендель Г. Ф. Арія Джизмонди «La speranza» з опери «Оттон». Партії для
тенора. - Берендей — Римський-Корсаков «Снігуронька»; - Звездочет —
Римський-Корсаков «Сказка
про Золотого півника »; - Ленський —
Чайковський «Євгеній Онєгін»; - Ромео — Гуно «Ромео і Джульєтта»; - Герцог
— Верді «Ріголетто»; - Індійский гість — Римський-Корсаков «Садко»; - Левко
— Римський-Корсаков «Майська нічь»; - Альмавіва — Россіні «Севільський
цирульник».
Тема 7. Порівняльна робота над кантиленою та технічними
творами.
Основні елементи вокальної техніки: Кантилена (зв’язний спів) –
основний вид голосоведення. Це плавне, співуче звучання, яке створюється
рівністю голосних у поєднанні з чіткою вимовою приголосних, гарною
артикуляцією, при якій не рветься мелодія. Рухливість – вміння співати у
швидкому русі. Різні типи голосів володіють різною природною рухливістю
голосу. Стаккато – коротке, уривчасте виконання звуків мелодії. Філіровка –
вид техніки, пов’язаний з умінням плавно змінювати динаміку звука. Прийом
поступового посилення, а потім послаблення звука в процесі співу, не
змінюючи при цьому вокальних якостей звука. Мелодійні прикраси (мелізми)
– трель, форшлаг, групетто, глісандо: трель – багаторазове швидке чергування
двох суміжних звуків; форшлаг – один, або декілька звуків, що передують
основному звукові мелодії і виконуються більш короткою долею, ніж
основний; групетто – складається з 4-5 нот і являє собою чергування
основного звука з сусідніми верхніми та нижніми допоміжними звуками.
Педагогічний репертуар. Порівняння особливостей звуковедення у
ліричних та технічних творах. Гендель Г. Ф. Арія Клеопатри «Da tempeste il
legno infranto» з опери «Юлій Цезар у Єгипті»; Кальдара А. Арія «Come raggio
di sol»; Каччіні Дж. Арія «Amarilli, mia bella». Партії для тенора. - Вертер —
Массне «Вертер»; - Альфред — Д. Верді «Травіата»; - Калаф — Д. Пуччіні
«Богема»; - Рудольф — Пуччіні «Богема»; - Садко — Римський-Корсаков

«Садко»; - Зігфрид — Вагнер «Зігфрид»; - Отелло — Верді «Отелло»; Радамес — Верді «Аїда»; - Ликов — Римський-Корсаков «Царева наречена».
Тема 8. Основні дефекти голосу та способи їх усунення.
Істотна шкода співака-форсування звука. Методи виправлення:
необхідно поступово тренувати голосовий апарат у напрямку пом’якшення
звука: переходом до співу творів елегійного змісту, а також навпаки,
рухливих. Кращий спосіб боротьби з форсуванням звука – рухливість. Робота
над розвитком рухливості: вироблення гнучкості голосу, звільняючи
голосовий апарат від зайвої напруги та сприяє виробленню вірної координації
між усіма органами, які беруть участь у голосоутворенні. Серед тембрових вад
розрізняють такий недолік, як гугнявість. Виправляється він співом вправ на
голосну «у» з відчуттям слабкого позіхання. Горловий «зажатий» звук:
занадто активно функціонують голосові зв’язки й надмірно включена в роботу
гортань. Для виправлення цього дефекту використовують голосні «о», «у».
Причина такого звука може: психологічна скутість. Звернення увагу на
психологічний стан співака і створення гарного психологічного клімату на
занятті. «Розсипаний», «незібраний» характер звука. Буває у співаків із в’ялою
гортанню, коли зв’язки недостатньо активно включенні в роботу. Цей дефект
можна виправити шляхом співу вправ на «стаккато» й «маркато» та твердої
атаки звука. Однак тверда атака може бути лише тимчасовим прийомом у
співі.
Педагогічний репертуар. Легренці Дж. арієта «Che fiero costume»;
Люллі Жан–Батист Арія Венери з опери «Тезей; Перголезі Дж. Б. Арія
сопрано з кантати «Stabat Mater»; Перголезі Дж. Б. Арія «Per queste amare
lacrime»; Перголезі Дж. Б. арієта «Se tu mami» Партії для тенора. Каварадоссі — Пуччіні «Тоска»; - Шуйський — Мусоргський «Борис
Годунов»; - Тріке — Чайковський «Євгеній Онєгін»; - Бомелій — РимськийКорсаков «Царева наречена»; - Овлур — Бородин «Князь Ігор»;
Змістовий модуль 3.
Тема 9. Гігієна голосу та режим співака.
Професійні
навички
догляду
за
голосовим
апаратом.
Найрозповсюдженіші хвороби вокаліста. Процес освоєння вокальної техніки:
голос – це інструмент, який можна настроїти тільки тоді, коли добре
настроєний весь організм. Знання співака про свій голосовий апарат і умови
його гігієнічного стану. Гігієна голосу: усі умови, які благотворно впливають
на голос. Це-спосіб життя, що характеризує установлений режим праці і
відпочинку, відсутність респіраторних та загальних захворювань горла і
органів дихання. Режим: бажано лягати спати в один і той самий час.
Тривалість сну має бути не менше 8 годин. Харчування: добре харчуватися і
проводити час на свіжому повітрі. Корисно щодня робити ранкову гімнастику.
Гігієна самого голосу вимагає припинити спів та довгі розмови при
захворюванні голосового апарату. Надзвичайно шкідливо співати під час
запалення бронхів, трахеї, навіть при нежиті: наслідком такого співу може

стати довготривале не змикання зв’язок, втрата голосу – як співочого, так і
розмовного на тривалий час. Під час занять не можна зловживати крайніми
верхніми та низькими тонами діапазону голосу, співати у невластивій голосові
теситурі, занадто голосно співати і форсувати звук, бо це може призвести до
голосової втоми та появи співацьких вузликів. До голосової втоми призводить
також сидіння в неправильному положенні під час співу, коли легені
затиснуті. Співає весь організм, тому порушення в будь-якому органі тіла,
зміна настрою, загальна втома і багато інших факторів впливають на звучання
голосу. Значення лікаря-фоніатра у житті співака.
Педагогічний репертуар. Партії для сопрано. В. Белліни — Аміна
«Сомнамбула»; - В. Белліни — Норма «Норма»; - Ж. Бізе — Мікаела
«Кармен»; - А. Бородин — Ярославна «Князь Ігор»; - Р. Вагнер — Ізольда
«Тристан та Ізольда»; Дж. Верді — Джільда «Ріголетто»; - Дж. Верді —
Віолетта «Травіата»; Піччіні Н. Арія Еріксени з опери «Олександр у Індії»;
Сальватор Р. «Canzonetta» ; Саррі Д. «Пастораль»; Скарлатті Д. «O сessate di
piagarmi».
Тема 10. Професійні співацькі навички.
Різновиди. Шляхи їх формування Перший етап — знаходження
правильної
співацької
роботи
голосового
апарату,
правильного
звукоутворення на деяких голосних і на обмеженій ділянці діапазону голосу.
Характерні риси цього етапу: зайві рухи, недостатнє узгодження.
Намагаючись виконати одну деталь, учень неуважний до інших (наприклад,
слідкуючи за диханням, він забуває опустити нижню щелепу тощо). Другий
етап — зберігання й уточнення цих навичок, засвоєння різних типів
звуковедення, перенесення правильних принципів роботи голосового апарату
на весь діапазон. підготовчих рухів. Для правильного звукоутворення
зазвичай великий обсяг має робота над окремими ланками співацького акту.
У вигляді окремих м’язових прийомів засвоюється, наприклад, уміння
вдихнути, відкрити рота, зробити позіхання, покласти язика тощо. Усі ці
часткові рухи, що відпрацьовуються окремо, потім повинні бути об’єднані в
цілісну координацію. Це — частини майбутньої загальної навички.
Зауважимо, що пошук відразу правильної роботи голосового апарату —
нелегке завдання й потребує достатньо довгого часу.Третій етап —
автоматизація, шліфування й знаходження численних варіантів роботи.
Третій етап — автоматизація, шліфування й знаходження багаточисельних
варіантів роботи. Це — етап доведення правильного звукоутворення й
звуковедення до автоматизму, повної розкутості голосового апарату й
можливості варіювати голосом у межах правильного звучання, тобто
розвитку нюансування. Це - професійне навчання, що гармонійно поєднує
вокальну й спеціальну артистичну підготовку, спрямоване на виховання
творчої особи майбутнього вокаліста в творчих умовах, освітньому просторі,
створеному у виші.
Педагогічний репертуар. Партії для сопрано. Дж. Верді — Аїда «Аїда»;
- Дж. Верді — Дездемона «Отелло»; - Дж. Верді — Леонора «Трубадур»; -

Дж.Верді — леді Макбет «Макбет»; - М. Глінка — Антоніда «Іван Сусанін»;
- М. Глінка — Людмила «Руслан та Людмила»; - Ш. Гуно — Маргарита
«Фауст»; - Ш. Гуно — Джульєтта «Ромео і Джульєтта»; - А. Даргомижський
— Наташа «Русалка»; - А. Дворжак — Русалка «Русалка»; - Г. Доницетті —
Анна Болейн «Анна Болейн»; - Г. Доніцетті — Лючія «Лючія ди
Ламмермур»; - В. Моцарт — Сюзанна «Весілля Фігаро»; - В. Моцарт —
Церліна «Дон Жуан».
Модуль 3.
Змістовий модуль 4.
Методика викладання сольного співу
Тема 11. Вокальний слух. Його роль та розвиток.
Формування та розвиток вокального слуху: велику роль відіграє
цілеспрямований вплив ззовні. Знати індивідуальні особливості учнів та їх
взаємозв’язок з об’єктивним середовищем. Розвиток вокаліста: розвиток
властивих якостей особистості, як стійкий інтерес до співу, навички
правильного навчання виразному співу, розвинений слух і голос, ладове
почуття, почуття ритму. Важливі також і якості, що сприяють ефективному
виконанню педагогічної діяльності та досягненню музичної педагогічної
майстерності. Педагогічна майстерність потребує величезної праці душі,
постійного пошуку, напруження духовних і фізичних сил, активної роботи
над собою. Етап закріплення слухових навичок та їх автоматизація
відповідають закріпленню динамічних стереотипів у корі мозку. У цій фазі
навички виконуються легко, злагоджено, вільно, не вимагаючи великої уваги.
Слух та Голос мають всі необхідні якості: голос звучить рівно й вільно на
всьому діапазоні, дозволяючи спокійно переносити основну увагу на
виконання.
Педагогічний репертуар. Чампі В. «Se mi portate affetto»; ЧестіА. «Tu
mancavi a tormentarmi»; Чімароза Д. Каватина Нанелли «Фанатик древніх
римлян»; Партії для сопрано. В. Моцарт — Паміна «Чарівна флейта»; - В.
Моцарт — Цариця нічі «Чарівна флейта»; - С. Прокофьєв — Наташа Ростова
«Війна та мир»; - Д. Пуччіні — Манон «Манон Леско»; - Д. Пуччіні — Мімі
«Богема»; - Д. Пуччіні — То́ска «То́ска»; - Д. Пуччіні — Чіо-чіо-сан «Мадам
Баттерфлай»; - Д. Пуччіні — Лауретта «Джанні Скікки»; - Н. РимськийКорсаков — Снігуронька «Снігуронька»; - Н. Римський-Корсаков — Волхова
«Садко»; - Н. Римський Корсаков.
Тема 12. Фізіологічне формування приголосних та голосних у
співі.
Залежність дикції вокаліста від правильності вимови приголосних. Ці
звуки отримують повне звучання лише в сполученні з голосними. Голосні –
це звуки, утворені голосом, а приголосні – звуки, що вимовляються у
сполученні з голосом. Приголосні розділяються на кілька груп: шиплячі,
губні, зубні, сонорні (приголосні, у яких звук переважає над шумом). У

самих назвах криється спосіб вимови: губами (б, п), зубами (з, с), кінчиком
язика (д, т) чи пропущенням повітря між кінчиком язика і зубами (ж, ч, ш,
щ). Носовізвуки ми н відносяться до розрядусонорних. Вони дозволяють
наспівувати мелодії з закритим ротом і слугують допоміжним засобом не
тільки для поліпшення дикції, але і для кращого звукоутворення. Уміле
використання сонорних м, н, а також р, л там, де вони зустрічаються в
словах, поряд з голосними сприяє посиленню вокальної дзвінкості усієї
фрази. Італійська мова, як відомо, вирізняється великою кількістю голосних,
що перемежовуються з дзвінкими приголосними, і містить дуже мало
приголосних типу ш, щ, які звучать глухо. Тому виконання італійською
мовою відрізняється особливою дзвінкістю, яку часто приписують виключно
італійській школі співу. В інших мовах, навпаки, існує достаток приголосних
за рахунок голосних. Якщо в слові є сонорні, при співі рекомендується
розтягувати і їх разом з голосними. Звук р також при співі є опорним і
розтягується. Інші приголосні також мають неоднакову звучність і
розділяються попарно на тверді і м’які: б-п, в-ф, г-к, д-т, з-с, ж-ш.
Принципова різниця існує й у вимові співаком голосної в порівнянні з
розмовною мовою. Звичайно й (і коротке) у закінченнях українських і
російських слів вимовляється з придихом, що нагадує звук х. Наприклад,
слово “мій” вимовляється “мійх”, слово “рай” – “райх” і т.д. При співі звук х
виходить дуже пасивним, тому приведені слова треба співати так: мій – міій,
рай – раіій. Тривалість голосних обумовлює доцільність застосування законів
мовної орфоепії до вокального слова. Так, у процесі співу подовжений склад
із зміненою за законами орфоепії голосною може цілком перетворити слово.
Коли в співі зміна голосної падає на короткий звук, то його можна вимовити
в цьому зміненому вигляді.
Педагогічний репертуар. Вівальді А. Арія Мандрівника з ораторії
«Тріумфуюча Юдиф»; Вівальді А. Арія «Vieni o miodiletto»; Вівальді А. Арія
з кантати «Lungi dal mio bel Nume»; Галуппі Б. Арія Емірени «Адріано з
Сирії»; КальдараА. «Come raggio di sol»; КаччініДж. «Amarilli, mia bella»
Рондо Фарлафа з опери «Руслан і Людмила» М. Глінки, каватина Фігаро з
опери «Севильський цирульник» Дж. Россіні); .Бах Й.С. Арія з нотного
зошиту Анни Магдалени Бах «Bist du bei mir»; Гендель Г.Ф. Арія Моргани з
опери «Альцина»; Гендель Г.Ф. Арія Мелісси з опери «Амадіс»; Гендель Г.Ф.
Арія Лаодіче з опери «Сірой, цар Персії»; Гендель Г.Ф. Арія «Ich weiß dass
mein Erlöser lebt» з «Мессії»; Гендель Г. Ф. Арія Арміди з опери «Ринальдо».
Тема 13. Види резонаторів, їх значення.
Резонатори – це порожнини гортані, рота, бронхів, трахеї, які
резонуючи посилюють звук, надають йому певне забарвлення, характерний
тембр, притаманний тому чи іншому голосу. У звукоутворенні беруть участь
і впливають на тембр голосу всі резонатори, які знаходяться в організмі
людини. Проте у співі і, особливо у процесі навчання, вирішальна роль

належить резонатору, який піддається нашому керуванню, а саме: ротовій
порожнині і глотці, які завдяки надзвичайній рухливості нижньої щелепи,
піднебінної завіски, язика і губ мають здатність змінювати свою
конфігурацію і щільність стінок. Властивість частини резонаторів (ротової
порожнини і глотки) змінювати свій розмір і форму, значно впливає на
тембр, характер звука. Ця властивість є вирішальною у вироблені тої чи
іншої манери подачі звука. Наприклад, якщо недостатньо піднята піднебінна
завіска, звук може стати гугнявим, і навпаки, припіднята піднебінна завіска
дає округлений прикритий звук; погано розкритий рот може дати глухий
звук, і навпаки, добре розкритий рот дасть вільний, просторий звук. Основні
поняття та визначення. Співацькі форманти – низька та висока.
С.ф. - група обертонів (в полосі від 900 до 1500 гц), яка забезпечує
фонетичну різноякісність мовленнєвих звуків, надійність їх слухової
диференціації та стійкість щодо перешкод звуковому сигналу. Стабілізація
полоси СФ забезпечує згладжування, вирівнювання голосних, зближення
якості їх звучання за умови збереження розбірливості, що є одним з
показників стійкої вокальної школи і високої співацької майстерності.
Висока співацька форманата - група обертонів з визначеним частотним
положенням в спектрі звуку, яке завдяки цьому надає йому дзвінкості,
польотності і сили. В.с.ф. у басів та баритонів знаходиться на частотах від
2100 до 2500 гц; у тенорів - від 2500 до 2800 гц; у сопрано та мецо-сопрано від 2800 до 3300 (3500) гц, а у дітей 10 - 12 років може сягати 4000 гц, хоча
зазначені межі є досить умовними і у різних співаків можуть дещо
відхилятись від цього висотного положення. Сім найважливіших функцій
співацьких резонаторів: енергетична, генераторна, фонетична, естетична,
захисна, активізуюча та індикаторна.
Педагогічний репертуар. Партії для сопрано. М. Римський-Корсаков
— Февронія «Сказ про невидимий град Китеж»; - Н. Римський -Корсаков —
Шемаханська цариця «Золотий півник»; - М. Римський –Корсаков — Марфа
«Царева наречена»; - А. Рубінштейн — Тамара «Демон»; - П. Чайковський —
Татьяна «Євгеній Онєгін»; - П. Чайковський — Ліза «Пікова дама»; - П.
Чайковський — Іоланта «Іоланта»; Гендель Г. Ф. Арія Арміди з опери
«Ринальдо»; Гендель Г.Ф. Арія Джизмонди «Lasperanza» з опери «Оттон»;
Гендель Г. Ф. Арія Клеопатри «Da tempeste il legno infranto» з опери «Юлій
Цезар в Єгипті»; Люллі Ж.–Б. Арія Венери з опери «Тезей»; Піччіні Н. Арія
Еріксениз опери «Олександр в Індії»; Вівальді А. Арія Мандрівника з
ораторії «Тріумфуюча Юдиф»; Вівальді А. Арія «Vieni o mio diletto»;
Вівальді А. Арія з кантати «Lungi dal mio bel Nume».
Тема 14. Фахові компетенції та специфіка діяльності викладача
сольного співу.
Вокально-методична компетентність як готовність до фахової
діяльності визначається володінням трьома групами компетенцій: 1)
особистісні компетенції як «сплав» природно-психологічних особливостей і

набутих в процесі навчання фахово необхідних якостей особистості, які
визначають успішність розвитку учня-вокаліста і самого педагога
(особистісні якості; здібності; індивідуальні психологічні особливості; стиль
роботи; творчий імідж.); 2) професійно-педагогічні компетенції аксіологічна настанова (позитивне ставлення професійної діяльності та
зацікавленість у її здійсненні; усвідомлення естетичної цінності й виховних
функцій вокального виконавства; сформованість загальної та сценічної
культури; єдність інтелектуальної, естетичної і Формування репертуару для
різних типів голосів та методи його засвоєння духовної сфер діяльності);
фахові знання (філософсько-естетичні; психолого-педагогічні; музикознавчі;
методичні; фізіологічні); спеціальні навички (аналітично- слухові; вокальні;
інструментальні); уміння (педагогічні; музично- виконавські; комунікативні;
художньотворчі; дослідницькі); володіння методикою викладання сольного
співу (дотримання навчальної програми; володіння прийомами визначення
типу співацького голосу; володіння методами роботи над вокальними
вправами, вокалізами, вокальними творами); 3) функціональні компетенції
(наявність досвіду педагогічної і вокально-виконавської діяльності;
функціональна спроможність як здатність і готовність виконувати функції
викладача сольного співу; здатність до самоаналізу і самокоригування;
володіння системою оцінювання учнів та студентів у класі сольного співу).
Специфіка фахової діяльності педагога- вокаліста: поєднання вокальних та
інструментальних навичок у роботі над вокальними вправами; володіння
методикою постановки всіх типів голосів; знання різножанрового репертуару
для різним типів голосів; уміння ілюструвати голосом у всіх регістрах;
суб'єктивність ведення занять; поєднання педагогічної та концертновиконавської діяльності.
Педагогічний репертуар. Партії для мецо-сопрано. - Дж. Верді —
Азучена «Трубадур»; - Г. Доніцетті — Аліса «Лючія ді Ламмермур»; - Дж.
Верді — Амнеріс «Аїда»; - П. И. Чайковський — Графиня «Пікова дама»; К. Сен-Санс — Даліла «Самсон та Даліла»; - Дж. Россіни — Попелюшка
«Попелюшка»; - Ж. Бізе — Кармен «Кармен»; Арії для сопрано: Галуппі Б.
Арія Емірени «Адріано з Сирії»; Гендель Г.Ф. Арія Моргани з опери
«Альцина»; Гендель Г.Ф. Арія Меліси з опери «Амадіс»; Гендель Г.Ф. Арія
Лаодіче з опери «Сірой, цар Персії»; Гендель Г.Ф. Арія Арміди з опери
«Ринальдо»; Гендель Г.Ф. Арія Джизмонди «La speranza» з опери «Оттон»;
Гендель Г.Ф. Арія Клеопатри «Da tempeste il legno infranto» з опери «Юлі й
Цезар в Єгипті».
Змістовий модуль 5.
Тема 15. Методика роботи над вокальними творами.
Аналіз студентами вокальних творів (народних пісень, романсів,
фрагментів арій з опер) з метою визначення виконавського плану роботи над
ними.Виконавський аналіз вокальної партії: визначення інтонаційних
труднощів мелодичної лінії, фонетичної зручності літературного тексту,

фразування тощо. Робота студентів над фрагментом твору (сольфеджування,
відпрацювання інтонаційно складних прийомів; спів з літературним текстом,
робота над дикцією, артикуляцією; формування м'якої атаки звука; розподіл
дихання у фразах, робота над звуковеденням, тембровим забарвленням
голосу; робота над мімікою, жестами, співацькою поставою, сценічним
образом). Педагогічний аналіз роботи студентів на практичному занятті.
Педагогічний репертуар. Партії для меццо-сопрано: Р. Штраус –
Клитемнестра «Електра»; О. Даргомизький – Лаура «Камінний гість»;
М. Римський-Корсаков – Любаша «Царева наречена»;М. Мусоргський –
Марина Мнішек «Борис Годунов»; М. Мусоргський – Марфа «Хованщина»;
В. А. Моцарт – Марцеліна «Весілля Фігаро»; Дж. Россіні – Розіна
«Севільський цирульник»; Ж. Массне – Шарлотта «Вертер»; Дж. Верді –
Еболи «Дон Карлос». Арії для сопрано: Кальдара А. «Come raggio di sol»;
Каччіні Дж. «Amarilli, mia bella»; Легренці Дж. Арієта «Che fiero costume»;
Перголезі Дж. Б. Арія «Per questeamare lacrime»; Перголезі Дж. Б. арієта «Setu
mami»; Піччіні Н. Арія Еріксени з опери «Олександр в Індії»; Сальватор Р.
«Canzonetta»; Саррі Д. «Пастораль».
Тема 16.Італійська вокальна школа.
Період становлення та розвиток італійської опери відносять до епохи
бельканто (іт. «bel canto» – «прекрасний спів»). Характерні риси «bel canto»,
а саме: – красота тембру; – рівність голосу на всьому діапазоні; – абсолютний
контроль дихання (filar il suono); – володіння legato; – яскрава віртуозна
техніка; – уміння імпровізувати. Становлення італійської вокальної школи
завершилося народженням нового жанру – опери, який втілив в себе все
найкраще, що накопичилось за століття у народному, церковному та
світському музичному мистецтві. Отже, гнучкість мелодії, динамічна та
ритмічна різноманітність народних пісень (плач, тарантела, сициліана,
ліричні) є джерелами вокальної основи італійського академічного співу.
Важлива роль відводиться фонетичним особливостям італійської мови:
обов’язкова вимова голосних відносно сусідніх приголосних, перед якими
звучання голосних потребує високо піднятого піднебіння, відсутність
складних словосполучень, активність артикуляції. Формування та чітке
визначення композиторських та вокальних шкіл, а саме: римська,
венеціанська, неаполітанська, які впливають одна на одну та у взаємозв’язку
складають єдину італійську вокальну школу.
Педагогічний репертуар. Арії: Піччіні Н. Арія Еріксени з опери
«Олександр в Індії»; Сальватор Р. «Canzonetta»; Саррі Д. «Пастораль»;
Скарлатті Д. «O ussate di piagarmi»; Чампі В. «Se mi portate affetto»; Честі А.
«Tu mancavi a tormentarmi»; Чімароза Д. Каватина Нанелли «Фанатик древніх
римлян»; Вівальді А. Арія Мандрівника з ораторії «Тріумфуюча Юдиф»;
Вівальді А. Арія «Vieni o miodiletto»; Вівальді А. Арія з кантати «Lungi dal
mio bel Nume»; Галуппі Б. Арія Емірени «Адріано з Сирії»; КальдараА.
«Come raggio di sol»6.КаччініДж. «Amarilli, mia bella» Опери: В.Белліні
Норма; Г.Доніцетті Лукреція Борджіа; Г.Доніцетті Лючія Ді Ламмермур;

Г.Доніцетті Фаворитка; А.Понкієллі Джоконда; Дж.Верді Аїда; Дж.Верді
Набукко; Дж.Верді Ріголетто; Дж.Верді Травіата; Дж.Верді Отелло.
Тема 17. Українська вокальна школа.
Формування української академічної школи співу: композитор М.
Лисенко,. 1904 р. у м. Києві була відкрита музично-драматична школа
М.Лисенка. Перший український митець, який розробляв наукові основи
вокальної педагогіки, прагнучи вивести її зі сфери емпіричності й
«секретності» - видатний співак Олександр Мишуга (1853-1922 рр.).
Вокально-методичні принципи О.Муравйової вбирали в себе такі постулати:
 кожен студент – індивідуальність і вимагає індивідуального підходу;  спів
– це психофізичний процес;  дихання у співі повинне бути глибоким, але
при необхідності допустиме відхилення в бік грудного;  положення гортані
– фіксоване понижене, але не насильне;  перехідною нотою для
драматичного сопрано і тенора слід вважати ноту «ре-бемоль»;  особливу
увагу слід звертати на ноту «до-дієз», яку треба подумки підвищувати. 
вправлятись необхідно на голосну «У».  при поєднанні регістрів (грудного і
головного) необхідно обов’язково піднімати (скорочувати) завіску піднебіння
при кожній наступній вищий ноті. Особливий внесок у розвиток української
вокальної школи корифеїв української оперної сцени – І. Паторжинського, М.
Литвиненко-Вольгемут, З. Гайдай, Б. Гмирі. Вокально-технічні прийоми
сучасної української педагогіки та їх базування на основних положеннях
вокальної педагогіки ХІХ – початку ХХ ст., а саме: типах дихання, положенні
гортані у співі, регістрах голосу. Тип дихання для всіх голосів, включаючи і
колоратурне сопрано, повинен бути глибоким – грудо-діафрагмальним, або,
як назвав його французький педагог і співак Ж.Фор, – абдомінальним
(abdominis – живіт). Грудне дихання використовується як допоміжне.
Положення гортані під час співу – стабільне, понижене. Атака звуку
використовується як м’яка, так і тверда. Усі голоси користуються трьома
регістрами: грудним, змішаним і головним, доводячи звучання грудного
регістру до крайніх верхів (особливо чоловічі голоси). Проблема
згладжування регістрів і зараз є основною.
Педагогічний репертуар. Українські народні пісні для різних голосів:
«Вітер в гаї» / оброб. М.В.Лисенка; «Гандзя»; «Глибока кирниця»; «Дощик,
дощик»; «Зелененький барвіночку» / оброб. М.Р.Бойченка; «Кажуть люди,
щом щаслива»; «На вулиці скрипка грає»; «На кладочці» / оброб.
Л.М.Ревуцького; «Не стій вербо»; «Не стій вербо над водою» / оброб.
М.В.Дремлюги; «Нехай загородять»; «Ні, мамо, не можна нелюба любить»;
«Ой вийду я за ворітечка» / оброб. М.В.Лисенка; «Ой на гору козак воду
носить»; «Ой не світи місяченьку»; «Ой співаночки мої» / оброб.
С.П.Людкевича; «Ой у полі» / оброб. Б.М.Лятошинського; «Ой ходила
дівчина бережком» / оброб. М.В.Лисенка; «Ой, гаю мій гаю» / оброб.
М.В.Лисенка; «Ой, казала мені мати»; «Ой, мала я у коморі просо»; «Ой, на
горі калина» / оброб. М.В.Лисенка; «Спать мені не хочеться»; «Стоїть гора

високая» / оброб. Ф.М.Надененка; «Ти до мене не ходи» / оброб.
І.М.Вілінської; «У вишневому садочку»; «Хусточка моя» / оброб.
А.В.Єдлички; «Чи я в лузі не калина була» / оброб. А.В.Єдлички; «Чом, чом
не прийшов» / оброб. А.Й.Кос–Анатольського; «Чотири воли пасу я» / оброб.
А.Й.Кос–Анатольського; «Як би мені черевики».Опери: М.Лисенко Наталка
Полтавка ; М.Лисенко Ноктюрн; М.Аркас Катерина; М.Лисенко Тарас
Бульба; К.Данькевич Богдан Хмельницький; К.Данькевич Назар Сстодоля;
В.Губаренко Вій; М.Скорик Мойсей.

8.СТРУКТУРА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
Тематичний план
Назви змістових модулів і тем

Кількість годин
Денна форма
Усього

1

2

у тому числі
л

п

с

інд

ср

3

4

5

6

7

Модуль 1
Тема 1. Основні положення
сучасної вокальної методики

Тема
2.
Технічні
вокального мистецтва.

Тема
3.
Спів
психофізіологічний процес.

Разом

10

10

10

10

14

15

34

35

засоби

як

69

Модуль 2.
Тема
4.
Класифікація
чоловічих, жіночих та дитячих
голосів.

7

5

Тема 5. Загальні відомості про
дихання.

7

5

7

5

Тема
6. Визначення ролі
гамм, вправ, арпеджіо тощо
для
розвитку
співочої
майстерності.

Тема 7. Порівняльна робота
над кантиленою та технічними
творами.

7

5

Тема
8. Основні дефекти
голосу та способи їх усунення.

7

5

7

5

4

5

46

35

Тема 9. Гігієна голосу та
режим співака.

Тема 10. Професійні співацькі
навички.
Разом

81
Модуль 3.

Тема 11. Вокальний слух.
Його роль та розвиток.

8

8

Тема 12. Фізіологічне
формування приголосних та
голосних у співі.

8

9

Тема 13. Види резонаторів, їх
значення.

8

9

Тема 14. Фахові компетенції
та
специфіка
діяльності
викладача сольного співу.

10

9

34

35

Разом

69

Модуль 4
Тема 15. Методика роботи над
вокальними творами.
Тема 16.Італійська вокальна
школа.

12

10

16

12

Тема 17. Українська вокальна
школа

18

13

Разом

46

35

160

140

Усього

300

9. ОСНОВНІ ВИДИ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ

№
з/п
1

2

3

4

Назва теми

Кількість
годин
Тема 1. Вивчити: «Спать мені не хочеться». «Стоїть
10
гора високая» / оброб. Ф. М. Надененка. «Ти до
мене не ходи» / оброб. І. М. Вілінської. «Чотири
воли пасу я» / оброб. А. Й. Кос–Анатольського.
«Ой, на горі калина» / оброб. М. В. Лисенка.
Тема 2. Вивчити: В.Шуберт, В.Гете. Польова
10
троянда; Ой на горі дуб розвився.
(обробка Б.Фільц); Ой якби я горе знала (обробка
П.Бігдая); Сальватор Р. «Canzonetta»; Саррі Д.
«Пастораль»; СкарлаттіД. «O сessate di piagarmi»;
Тема 3. Вивчити: «Гандзя»; «Глибока кирниця»;
10
«Дощик, дощик»; Бах Й. С. Арія «Erbarme dich» з
кантати «Страсті за Матвієм»; Бах Й. С. Арія
«Blute nur» з кантати «Страсті за Матвієм»; «Вітер
в гаї» / оброб. М. В. Лисенка.
Тема 4. Вивчити: Гендель Г. Ф. Арія Меліси з
10
опери «Амадіс». Бах Й. С. Арія з нотного зошиту
Анни Магдалени Бах «Bist du bei mir»; Вівальді А.
Арія Мандрівника з ораторії «Тріумфуюча Юдиф»;
Вівальді А. Арія «Vieni o mio diletto»; Вівальді А.
Арія з кантати «Lungi dal mio bel Nume»; Галуппі
Б. Арія Емірени «Адріано з Сирії»; Гендель Г. Ф.
Арія Моргани з опери «Альцина»;

5

Тема 5. Вивчити: Мазепа — П. Чайковський
«Мазепа»; Гендель Г. Ф. Арія Лаодіче з опери
«Сірой, цар Персії»; Гендель Г. Ф. Арія «Ich weiß
dass mein Erlöser lebt» з «Мессії». Партії для
баритона-баса. Демон — А. Рубінштейн «Демон»;
Роберт — П. Чайковський «Іоланта»; Князь — П.
Чайковський «Чародійка»;

10

6

Тема 6. Вивчити: Ленський — Чайковський
«Євгеній Онєгін»; Гендель Г. Ф. Арія Арміди з
опери «Ринальдо»; Гендель Г. Ф. Арія Джизмонди
«La speranza» з опери «Оттон». Партії для тенора.
Берендей – Римський-Корсаков «Снігуронька»;
Звездочет – Римський-Корсаков «Сказка
про
Золотого півника »; Ромео — Гуно «Ромео і
Джульєтта»;

10

7

Тема 7. Вивчити: Гендель Г. Ф. Арія Клеопатри
«Da tempeste il legno infranto» з опери «Юлій Цезар
у Єгипті»; Кальдара А. Арія «Come raggio di sol»;
Каччіні Дж. Арія «Amarilli, mia bella». Партії для
тенора. Вертер — Массне «Вертер»; Альфред — Д.
Верді «Травіата»; Калаф — Д. Пуччіні «Богема»;
Рудольф — Пуччіні «Богема»;

10

8

Тема 8. Вивчити: Люллі Жан–Батист Арія Венери
з опери «Тезей; Перголезі Дж. Б. Арія сопрано з
кантати «Stabat Mater»; Перголезі Дж. Б. Арія «Per
queste amare lacrime»; Перголезі Дж. Б. арієта «Se
tu mami» Партії для тенора. Каварадоссі — Пуччіні
«Тоска»; Шуйський — Мусоргський «Борис
Годунов»; Тріке — Чайковський «Євгеній Онєгін»;
Бомелій — Римський-Корсаков «Царева наречена»;

10

9

Тема 9. Вивчити: В. Белліни — Норма «Норма»; Ж.
Бізе — Мікаела «Кармен»; А. Бородин —
Ярославна «Князь Ігор»; Р. Вагнер — Ізольда
«Тристан та Ізольда»; Дж. Верді — Джільда
«Ріголетто»; Дж. Верді — Віолетта «Травіата»;
Піччіні Н. Арія Еріксени з опери «Олександр у
Індії»;
Сальватор Р. «Canzonetta»; Саррі Д.
«Пастораль»;

10

10

Тема 10.Вивчити: Дж. Верді — Дездемона
«Отелло»; - Дж. Верді — Леонора «Трубадур»;
Дж.Верді — леді Макбет «Макбет»; М. Глінка —
Антоніда «Іван Сусанін»; М. Глінка — Людмила
«Руслан та Людмила»; Ш. Гуно — Маргарита
«Фауст»; Ш. Гуно — Джульєтта «Ромео і
Джульєтта»; А. Даргомижський — Наташа
«Русалка»; А. Дворжак — Русалка «Русалка»; Г.
Доницетті — Анна Болейн «Анна Болейн»; Г.
Доніцетті — Лючія «Лючія ди Ламмермур»; В.
Моцарт — Сюзанна «Весілля Фігаро»;

10

11

Тема 11. Вивчити: ЧестіА. «Tu mancavi a
tormentarmi»; Чімароза Д. Каватина Нанелли
«Фанатик древніх римлян»; Партії для сопрано. В.
Моцарт — Паміна «Чарівна флейта»; В. Моцарт —
Цариця нічі «Чарівна флейта»; С. Прокофьєв —
Наташа Ростова «Війна та мир»; Д. Пуччіні —
Манон «Манон Леско»; Д. Пуччіні — Мімі
«Богема»; Д. Пуччіні — То́ска «То́ска»; Д. Пуччіні
— Чіо-чіо-сан «Мадам Баттерфлай»; Д. Пуччіні —
Лауретта «Джанні Скікки»; Н. Римський-Корсаков
— Снігуронька «Снігуронька»;
Тема 12. Вівальді А. Арія «Vieni o miodiletto»;
Вівальді А. Арія з кантати «Lungi dal mio bel
Nume»; Галуппі Б. Арія Емірени «Адріано з Сирії»;
КальдараА. «Come raggio di sol»; КаччініДж.
«Amarilli, mia bella» Рондо Фарлафа з опери
«Руслан і Людмила» М. Глінки, каватина Фігаро з
опери «Севильський цирульник» Дж. Россіні); .Бах
Й.С. Арія з нотного зошиту Анни Магдалени Бах
«Bist du bei mir»; Гендель Г.Ф. Арія Моргани з
опери «Альцина»; Гендель Г.Ф. Арія Мелісси з
опери «Амадіс»; Гендель Г.Ф. Арія Лаодіче з опери
«Сірой, цар Персії»; Гендель Г.Ф. Арія «Ich weiß
dass mein Erlöser lebt» з «Мессії»;
Тема 13. Вивчити: М. Римський -Корсаков —
Шемаханська цариця «Золотий півник»; М.
Римський –Корсаков — Марфа «Царева наречена»;
А. Рубінштейн — Тамара «Демон»; П. Чайковський
— Татьяна «Євгеній Онєгін»; П. Чайковський —
Ліза «Пікова дама»; П. Чайковський — Іоланта
«Іоланта»; Гендель Г. Ф. Арія Арміди з опери
«Ринальдо»; Гендель Г.Ф. Арія Джизмонди
«Lasperanza» з опери «Оттон»; Гендель Г. Ф. Арія

10

12

13

10

10

Клеопатри «Da tempeste il legno infranto» з опери
«Юлій Цезар в Єгипті»; Люллі Ж.–Б. Арія Венери з
опери «Тезей»; Піччіні Н. Арія Еріксениз опери
«Олександр в Індії»; Вівальді А. Арія Мандрівника
з ораторії «Тріумфуюча Юдиф»; Вівальді А. Арія
«Vieni o mio diletto»;
14

Тема 14. Вивчити: Г. Доніцетті — Аліса «Лючія ді
Ламмермур»; - Дж. Верді — Амнеріс «Аїда»; П. И.
Чайковський — Графиня «Пікова дама»; К. СенСанс — Даліла «Самсон та Даліла»; Дж. Россіни —
Попелюшка «Попелюшка»; Ж. Бізе — Кармен
«Кармен»; Арії для сопрано: Галуппі Б. Арія
Емірени «Адріано з Сирії»; Гендель Г.Ф. Арія
Моргани з опери «Альцина»; Гендель Г.Ф. Арія
Меліси з опери «Амадіс»; Гендель Г.Ф. Арія
Лаодіче з опери «Сірой, цар Персії»; Гендель Г.Ф.
Арія Арміди з опери «Ринальдо»; Гендель Г.Ф. Арія
Джизмонди «La speranza» з опери «Оттон»;

10
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10. СИСТЕМА, ВИМОГИ ТА КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ
Контрольні заходи включають поточний та підсумковий контроль та
проводяться у виді сольних виступів.
До основних форм поточного та підсумкового контролю відносяться:
Студент, відповідно до робочої навчальної програми дисципліни,
виконує певні види навчальної роботи, передбачені в кожному модулі, і
захищає їх результати у встановлені терміни. Поточні контрольні заходи
складаються протягом 7-15 тижня в І семестрі, 9-20 тижня в ІІ семестрі.
-прослуховування вокального твору твору з повторного або самостійно
опанованого педагогічного репертуару (як елемент відкритого заняття);
-прослуховування програми педагогічного репертуару, що включає
виконання інструктивно-технічного матеріалу та читання нот з листа
(виконується, обов’язково, без попереднього ознайомлення з нотним
матеріалом);
-прослуховування програми педагогічного репертуару (1-2 твори);
-прослуховування програми семестрового іспиту, що проводиться з метою
оцінки результатів навчання за період семестру та включає виконання
творів педагогічного репертуару (народна пісня, романс, арія)
Підсумкова атестація у формі екзамену здійснюється з метою підведення
підсумків даного навчального курсу та включає виконання творів
педагогічного репертуару.

Метод усного контролю: співбесіда, фронтальне опитування, підготовка
доповідей та ін.
Методи письмового контролю: тестові завдання, виконання контрольних
робіт, виконання рефератів та ін.
Підсумковий контроль – екзамен.
11. РОЗПОДІЛ БАЛІВ, ЯКІ ОТРИМУЮТЬ СТУДЕНТИ
За кожну тему студенти отримують 100 балів, які при виставленні
підсумкового контролю підсумовуються з урахуванням певного коефіцієнту
в залежності від масштабності та важливості теми. Загальна сума балів при
підсумковому контролі дорівнює 100 балів. Значення коефіцієнтів
відображені у таблиці.
Виконання всього об’єму самостійної роботи є допуском до сольного
виступу. Мінімальна кількість балів – 60.
Модуль 1. Поточне тестування та самостійна робота
Тематичний модуль №1

Сума

Тематичний модуль № 2

Т1

Т2

Т3

Т4

Т5

Т6

0,1

0,14

0,12

0,2

0,2

0,2

Модуль 2. Поточне тестування та самостійна робота
Тематичний модуль №3

100

Сума

Тематичний модуль № 4

Т1

Т2

Т3

Т4

Т5

Т6

0,14

0,14

0,12

0,2

0,2

0,2

0,4

100

0,6

Модуль 3. Поточне тестування та самостійна робота
Тематичний модуль №5

Сума

Тематичний модуль №6

Т1

Т2

Т3

Т4

0,25

0,25

0,25

0,25

0,5

100

0,5

Семестрова оцінка розраховується наступним чином: бали, отримані за
сольні виступи (кожен з яких оцінюється за 100-бальною шкалою та
помножається на коефіцієнт, що наведений у таблиці) складаються та
виводиться середнє арифметичне значення (залежно від кількості
контрольних заходів).

В наведеній таблиці на перехресті видів сольних виступів (контрольних
заходів) та семестрів вказаний коефіцієнт, на який помножуються отримані
бали.
Виконання
твору
повторного/самостійно
опанованого педагогічного репертуару
Залік з технічного мінімуму та читання з листа
педагогічного репертуару
Виконання програми педагогічного репертуару
Виконання програми семестрового іспиту

0,1
0,1
0,2
0,4

12. КРИТЕРІЇ ОЦІНКИ ЗНАНЬ І ВМІНЬ:
За національною
За 100 бальною
За шкалою ECTS
шкалою
шкалою
Відмінно
90 – 100
A
у випадках, коли студент глибоко й впевнено засвоїв весь матеріал,
послідовно, логічно вірно його відтворює. Може пов’язати теоретичні та
практичні сторони дисципліни, вільно відповідає на нестандартні запитання,
показує знання монографічного матеріалу з питання, вірно обґрунтовує
наукові поняття, володіє навичками виконання практичних завдань, виявляє
вміння самостійно узагальнювати матеріал, не допускає при цьому помилки.
За національною
шкалою
Добре

За 100 бальною
За шкалою ECTS
шкалою
82 – 89
B
74 – 81
С
у випадках, коли студент знає програмний матеріал, не допускає
суттєвих недоліків у відповіді, може вірно використовувати теоретичні
положення й володіє навичками при виконанні практичних завдань.
За національною
шкалою
Задовільно

За 100 бальною
За шкалою ECTS
шкалою
64 – 73
D
60 – 63
E
у випадках, коли студент засвоїв лише основний матеріал, але погано
орієнтується в окремих положеннях, припускається помилок або неточностей
у формулюваннях, порушує логіку та послідовність у викладенні
програмного матеріалу та має складнощі при виконанні практичних завдань.
За національною
шкалою

За 100 бальною
шкалою

За шкалою ECTS

Незадовільно з
35 – 59
FX
можливістю
повторного складання
Незадовільно з
0 – 34
F
обов’язковим
повторним курсом
у випадках, коли студент не володіє знаннями щодо значної частини
програмного матеріалу, припускається суттєвих помилок, з великими
труднощами виконує практичну роботу.
При оцінюванні виконання педагогічного репертуару враховується
змістовність та переконливість анотацій, основні тези яких в усній формі
оголошуються здобувачем перед початком виконання кожного твору, або
всієї програми виступу.
Вимоги щодо дедлайнів та перескладання. Презентація програм
педагогічного репертуару із порушенням термінів без поважних причин та
домовленості (писмово зафіксованої) з викладачем та деканатом оцінюється
на нижчу оцінку (10 або 15 балів). Перескладання відбувається з дозволу
деканату лише за наявності поважних причин (наприклад, лікарняний, участь
у конкурсі).
Вимоги щодо відвідування.
Пропущені заняття з «Методики
викладання фахових дисциплін та педагогічного репертуару» зараховуються
шляхом самостійного опрацювання завдань та їх демонстацією за графіком
консультацій викладача. За об’єктивних причин (наприклад, хвороба,
концертні виступи, участь у конкурсах) навчання може відбуватись в он-лайн
формі за погодженням із викладачем.
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