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СИЛАБУС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

«ВИКОНАВСЬКЕ МИСТЕЦТВО  

(ЕСТРАДНИЙ СПІВ)» 

Освітній ступінь: магістр 

Галузь знань: 02 Культура і мистецтво 

Спеціальність: 025 Музичне мистецтво 

Освітньо-професійна програма: Музичне мистецтво 

Кількість кредитів: 10,0 

Рік підготовки, семестр: 1 курс, 1-2 семестри 

Компонент освітньої програми: обов’язкова  

Дні занять: згідно розкладу 

Мова викладання: державна 

ІНФОРМАЦІЯ ПРО ВИКЛАДАЧА 

Прізвище, ім’я, по-батькові Палійчук Анна Вікторівна  

Контакти a.paliuchuk@kmaecm.edu.ua 
Робоче місце: Факультет Факультет музичного мистецтва 

Кафедра Кафедра естрадного співу 

Посада Декан факультету музичного мистецтва 

ПРЕЗЕНТАЦІЯ ВИКЛАДАЧА 

Палійчук Анна Вікторівна – кандидат мистецтвознавства, декан факультету 

музичного мистецтва. Закінчила Київську муніципальну академію естрадного та 

циркового мистецтв за  спеціальністю «Музичне мистецтво», кваліфікація – «Артист-

вокаліст, викладач вищих навчальних закладів»; Державну академію керівних кадрів 

культури і мистецтв за спеціальністю «Театральне мистецтво», кваліфікація – 

«Режисер театралізованих вистав та свят, викладач фахових дисциплін»; Національну 

академію керівних кадрів культури і мистецтв за спеціальністю «Музикознавство», 

кваліфікація – «Музикознавець, викладач ВНЗ». Стаж роботи – 16 років. 

ІНФОРМАЦІЯ ПРО ВИКЛАДАЧА 

Прізвище, ім’я, по-батькові Левко Вероніка Іванівна 

Контакти v.levko@kmaecm.edu.ua 

Робоче місце: Факультет Факультет музичного мистецтва 

Кафедра Кафедра естрадного співу 

Посада Заступник декана факультету музичного мистецтва 

ПРЕЗЕНТАЦІЯ ВИКЛАДАЧА 

 

Левко Вероніка Іванівна – кандидат мистецтвознавства, заступник декана  

факультету музичного мистецтва. Закінчила Ужгородське державне музичне училище 

імені Д. Є. Задора, спеціалізація – «Академічний спів»; Київський національний 

університет культури і мистецтв за спеціальністю «Музичне мистецтво», спеціалізація 

– «Естрадний спів»; аспірантуру Національної академії керівних кадрів культури і 

мистецтв за спеціальністю «Теорія та історія культури» (мистецтвознавство). Стаж 

роботи – 14 років. 

 
 

 

ІНФОРМАЦІЯ ПРО ВИКЛАДАЧА 

Прізвище, ім’я, по-батькові Заря Світлана Валеріївна 

Контакти s.zarya@kmaecm.edu.ua 

Робоче місце: Факультет Факультет музичного мистецтва 
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Кафедра Кафедра естрадного співу 

Посада Завідувач кафедри естрадного співу 

ПРЕЗЕНТАЦІЯ ВИКЛАДАЧА 
 Заря Світлана Валеріївна – кандидат мистецтвознавства. Завідувач кафедри 

естрадного співу. Закінчила Київське державне вище музичне училище імені 

Р.М.Глієра за спеціальністю «Музичне мистецтво», спеціалізація -  «Естрадний 

спів»; Державна  академія керівних кадрів культури і мистецтв за спеціальністю 

«Театральне мистецтво», кваліфікація – «Режисер театралізованих вистав та свят, 

викладач фахових дисциплін»; магістратуру Державної академії керівних кадрів 

культури і мистецтв за спеціальністю «Музичне мистецтво», кваліфікація – 

«Концертний виконавець, керівник вокального ансамблю, викладач фахових 

дисциплін вищого навчального закладу ІІІ-ІV рівня акредитації». Стаж роботи – 21 

рік. 

ПРЕЗЕНТАЦІЯ КУРСУ 

Мета курсу «Виконавське мистецтво (естрадний спів)» – підготовка 

висококваліфікованих солістів-вокалістів для концертно-виконавської і педагогічної діяльності. 

Основні завдання: 

 визначення типу співацького голосу кожного студента та складання індивідуального 

навчально-художнього репертуарного плану в залежності від рівня попередньої підготовки з 

дотриманням принципу поступового ускладнення; 

 виявлення недоліків співацького голосу і шляхів подолання їх засобами різноманітних 

вокально-технічних вправ і художніх творів;  

 засвоєння студентами знань щодо творчої дисципліни вокаліста, особливостей дотримання 

співацького режиму з метою збереження та достатньої витривалості голосового апарату для 

професійної вокальної і педагогічної діяльності; 

 оволодіння та вдосконалення вокально-технічними та акторськими прийомами, 

необхідними для забезпечення професійної діяльності співака; 

 формування навичок вокального, слухового та психофізичного самоконтролю в процесі 

репетиційної і концертної роботи під час виконання сольних або ансамблевих творів; 

 розширення музичного світогляду студентів, шляхом  вивчення кращих зразків 

вітчизняного та зарубіжного вокального репертуару; 

 формування знань щодо особливостей виконання творів різних стилів, жанрів, 

національних вокальних шкіл;  

 формування навички аналізу структурних і стильових особливостей вокальних творів, 

вміння втілювати результати аналізу звуковими та інтонаційними засобами, знаходження 

оптимальних вокально-технічних засобів для їх інтерпретації; 

 оволодіння навичками самостійної роботи над вокальними творами у відповідності до 

програмних вимог та удосконаленням художньо-виконавської майстерності; 

 підвищення професійної мотивації і психологічної адаптації до стресових ситуацій 

засобами публічних виступів. 

   ОПИС КУРСУ  

Денна форма навчання Заочна форма навчання 

Найменування 

показників 

Характеристика 

навчальної дисципліни 

Найменування 

показників 

Характеристика 

навчальної дисципліни 

Кількість кредитів 

ECTS – 10 
Рік підготовки – 1-й 

Кількість кредитів 

ECTS – 10 
Рік підготовки – 1-й 

Модулів – 1 Семестр – 1-2-й Модулів – 1 Семестр – 1-2-й 
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Змістових модулів – 2 
Лекції – 

не передбачені 

Змістових модулів 

– 2 

 

Лекції – 

не передбачені 

Загальна кількість 

годин – 300 

Практичні – 

не передбачені 
Загальна кількість 

годин – 300 

Практичні – 

не передбачені 

Індивідуальні – 

120 

Індивідуальні – 

24 Тижневих годин для 

денної форми 

навчання: 

аудиторних – 

4 год. 

(І курс, 1-2 семестр); 

самостійної роботи 

студента – 6 год. 

Тижневих годин для 

заочної форми 

навчання: 

аудиторних – 12 

 

Самостійна робота – 180 
Самостійна робота – 

276 

Форма контролю – 

1 семестр – 

диф. залік; 

2 семестр – 

екзамен 

Форма контролю – 

1 семестр – 

диф. залік; 

2 семестр – 

екзамен 
 

ПЕРЕРЛІК КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ ВИПУСКНИКА 

У процесі вивчення дисципліни «Виконавське мистецтво (естрадний спів)»  у студентів формуються 

наступні компетентності: 

025 МУЗИЧНЕ МИСТЕЦТВО (відповідно до Стандарту вищої освіти. Другий (магістерський 

рівень) вищої освіти. Ступінь «магістр». Галузь знань 02 «Культура і мистецтво», спеціальність 025 

«Музичне мистецтво».) 

Інтегральна 

компетентність 

Здатність розв’язувати складні задачі і проблеми у галузі музичної 

професійної діяльності або у процесі навчання, що передбачає 

проведення досліджень та/або здійснення інновацій в теорії, історії 

музики, у педагогіці, виконавстві та характеризується 

невизначеністю умов і вимог. 

Загальні 

компетентності (ЗК) 

3. Здатність використовувати інформаційні та комунікаційні 

технології. 

5. Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях. 

6. Здатність генерувати нові ідеї (креативність). 

8. Здатність працювати в міжнародному контексті. 

9. Здатність працювати автономно. 

Фахові компетентності 

спеціальності (ФК) 

1. Здатність створювати, реалізовувати і висловлювати свої власні 

художні концепції. 

3. Здатність розробляти і реалізовувати творчі проекти по створенню 

/ інтерпретації / аранжуванню та перекладу музики / 

звукорежисерської практики обробки звуку. 

4. Здатність інтерпретувати художні образи у музикознавчій / 

виконавській / педагогічній діяльності. 

5. Здатність збирати та аналізувати, синтезувати художню 

інформацію та застосовувати її для теоретичної, виконавської, 

педагогічної інтерпретації. 

6. Здатність викладати спеціальні дисципліни в закладах освіти з 

урахуванням цілей навчання, вікових та індивідуальних 

особливостей здобувачів освіти. 

8. Здатність взаємодіяти з аудиторією для донесення музичного 

матеріалу, вільно і впевнено репрезентувати свої ідеї (художню 

інтерпретацію) під час публічного виступу. 

ПРОГРАМНІ РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ 

1. Володіти професійними навичками виконавської (диригентської), творчої та педагогічної 
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діяльності. 

2. Визначати стильові і жанрові ознаки музичного твору та самостійно знаходити переконливі 

шляхи втілення музичного образу у виконавстві. 

4. Професійно здійснювати аналіз музично-естетичних стилів та напрямків. 

5. Вибудовувати концепцію та драматургію музичного твору у виконавській діяльності, 

створювати його індивідуальну художню інтерпретацію. 
6. Володіти музично-аналітичними навичками жанрово-стильової та образно-емоційної атрибуції 
музичного твору при створенні виконавських, музикознавчих та педагогічних інтерпретацій.  
7. Володіти термінологією музичного мистецтва, його понятійно-категоріальним апаратом.  
8. Здійснювати викладання гри на інструменті / вокалу / теорії, історії музики / композиції з 

урахуванням потреб здобувача освіти, цілей навчання, вікових та індивідуальних особливостей 

здобувача. 

ФОРМИ ТА МЕТОДИ НАВЧАННЯ 

● Формами навчання з дисципліни «Вокальне мистецтво (естрадний спів)» є індивідуальні заняття 

(120 годин), самостійна робота студента (180 годин). 

● Методи навчання з дисципліни «Вокальне мистецтво (естрадний спів)»: 

- словесні (пояснення вокально-технічних прийомів, нових термінів і понять);  

- наочні (ілюстрація, демонстрація);  

- практичні (використання вокальних вправ і завдань для засвоєння навчального матеріалу);  

- проблемний (пошук необхідних вокальних і пластичних засобів для створення художнього образу 

виконуваного твору). 
ОРГАНІЗАЦІЯ НАВЧАННЯ 

Назви змістових модулів і тем 

Денна форма 

навчання 

Заочна форма 

навчання 

Кількість годин 
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Модуль 1  

Змістовий модуль 1. Розвиток і удосконалення правильних навичок у співі 

Тема 1. Вокальне дихання 40 - - 15 25 39 - - 3 36 

Тема 2. Роль резонаторів у співі 40 - - 15 25 37 - - 3 34 

Тема 3. Розвиток тембрових якостей голосу 40 - - 15 25 37 - - 3 34 

Тема 4. Подолання дикційних і артикуляційних 

недоліків у співі 
30 - - 15 15 37 - - 3 34 

Разом за змістовим модулем 1 150 - - 60 90 150 - - 12 138 

Змістовий модуль 2. Розвиток вокальної та художньо-виконавської майстерності співака 

Тема 5. Робота над різними видами 

голосоведення 
40 - - 15 25 39 - - 3 36 

Тема 6. Розвиток навичок вокальної імпровізації 40 - - 15 25 37 - - 3 34 

Тема 7. Розвиток вокально-виконавського 

артистизму співака 
40 - - 15 25 37 - - 3 34 

Тема 8. Особливості роботи над вокально-

художніми творами 
30 - - 15 15 37 - - 3 34 

Разом за змістовим модулем 2 150 - - 60 90 150 - - 12 138 

Разом годин  300 - - 120 180 300 - - 24 276 
 

ОЦІНЮВАННЯ 
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Шкала оцінювання: національна та ECTS* 

Оцінка за шкалою ECTS Оцінка за національною шкалою 

Сума балів  
Оцінка 

ECTS  

для екзамену, диф. заліку 

курсової/магістерської роботи 
для заліку 

90-100 A відмінно    

 

зараховано 
80-89 B 

добре  
74-79 C 

66-73 D 
задовільно  

60-65 E 

35-59 FX 
незадовільно з можливістю 

повторного складання 

не зараховано з 

можливістю повторного 

складання 
0-34 F 

Система накопичення балів 

 

Вид контролю 

Кількість, 

відповідно до робочої програми 

Максимальна 

кількість балів 

Модульний контроль 2 max 100 

Самостійна робота 1 max 100 

Максимальна кількість балів, яку можна набрати за семестр 300 

Екзамен, диф.залік 1 max 100 

Формула до екзамену 

300:3*0,5 = 50 – результат оцінки до екзамену 

100*0,5 =50 – результат екзамену 

50 +50 =100 – підсумкова оцінка за екзамен 

Формула до заліку 300:3 = 100 – результат заліку 

Підрахунок балів з дисципліни з семестровим контролем екзамен 

Сума балів за всі проведені поточні контрольні(модульні та самостійна робота) заходи (max 100 

балів за кожен): 3 (модульний контроль 1, модульний контроль 2, самостійна робота ) * 0,5 

(постійний екзаменаційний коефіцієнт) = результат оцінка до екзамену (диференційованого 

заліку) 

Екзамен (диференційований залік) оцінюється max 100 балів * 0,5 (постійний екзаменаційний 

коефіцієнт) = результат екзамену (диф.заліку) 

Підсумкова оцінка за екзамен (диф.залік)= результат  оцінка до екзамену (диференційованого 

заліку) + результат оцінка до екзамену (диференційованого заліку) 

Підрахунок балів з дисципліни з семестровим контролем залік 

Сума балів за всі проведені поточні (модульні та самостійна робота) заходи (max 100 балів за 

кожен): кількість заходів (модульний контроль 1, модульний контроль 2, самостійна робота) = 

результат заліку 

ЛІТЕРАТУРА 

Базова: 

1. Антонюк В. Г. Вокальна педагогіка (сольний спів): підручник. Київ: ЗАТ «Віпол», 2007. 

174 с.  

2. Бабіч Д. Р. Формування виконавської майстерності майбутніх артистів естрадних 

ансамблів : автореф. дис... канд. пед. наук : 13.00.02. Київ., 2004. 21 с. 

3. Бобул І. Жанрові форми та стильові конотації вокально-естрадного виконавства в музичній 

культурі України кінця ХХ – початку ХХI століття : автореф. дис. … канд. мистецтвозн. : 26.00.01. 

Київ, 2018. 23 с. 

4. Бойко О. Українська масова музика: етапи розвитку, національні особливості: дис. … канд. 

мистецтвозн. : 17.00.03. Київ, 2017. 215 с. 

5. Бойчук А. Естрадне мистецтво співу у виклику сьогодення. Актуальні питання 

гуманітарних наук. Серія: Мистецтвознавство. 2019. Вип. 2. С. 39–43. URL: 

http://journals.uran.ua/index.php/2308 4855/article/download/180920/180926. 
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6. Грачова О. О. Українське естрадне виконавство другої половини ХХ століття (тенденції 

розвитку). Вісник КНУКіМ. 2011. Вип. 25. С. 17–23. 

7. Кавун В. Виховання молодого вокаліста. Вінниця: Нова книга, 2017. 352 с. 

8. Кушка Я. Методика навчання співу. Тернопіль: Навч.книга, 2010. 283 с. 

9. Овчаренко Н. Основи вокальної методики. Кривий Ріг: Видав. дім, 2006. 116 с. 

10. Откидач В. Естрадний спів і шоу-бізнес: навчально-методичний посібник. Вінниця: 

Нова книга, 2013. 368 с. 

11. Пляченко Т. Методика викладання вокалу. Кіровоград: КДПУ ім. В. Винниченка, 

2005. 80 с. 

12. Старокольцев К. Постановка голосу. Сімферополь: Доля, 2003. 147 с. 

13. Самая Т. В. Естетичні проблеми саунду у естрадному вокальному виконавстві. 

Міжнародний вісник. Київ, 2015. № 2 (5). С. 193–199. 39. 

14. Самая Т. Вокальне мистецтво естради як чинник культурного життя України другої 

половини ХХ – початку ХХІ століття : дис. … канд. мистецтвозн.: 26.00.01. Київ, 2017. 199 с. 

15. Юшманов В. Вокальная техника и её парадоксы. СПб.: ДЕАН, 2007. 127 с. 

 

Додаткова: 

1. Бочкарьова Л. С. Що повинен знати той, хто навчається сольному співу. Київ: Наука, 

1987. 

2. Карпось В. Методичні рекомендації з постановки голосу. Луцьк: ВДУ РВВ «Вежа», 1999. 

22 с. 

3. Лаврова Е. Нарушение голоса. Москва: Академия, 2006. 128 с. 

4. Манжос Л. Методика постановки голоса. Славянск: Печатный двор, 2004. 115 с. 

5. Прокопенко Т. Дикція. Харків: ХДАК, 2006. 120 с. 

6. Сємикін В. Естрадне хвилювання (причини виникнення, способи адаптації). Донецьк: 

Вебер, 2010. 320 с. 

7. Соболева О. Д. Інноваційні тенденції у формуванні співацької культури майбутніх 

фахівців мистецьких спеціальностей. Наукові записки кафедри педагогіки. 2017. Вип. 40. С. 167–

171. 

8. Сучасні романси та романси з кінофільмів. Хрестоматія / упоряд. Р. Шаповалова, 

А. Хлопотова. Київ: НМЦ Київ. ун-ту ім. Б. Грінченка, 2014. 80 с. 

9. Цехмістро О. В. Методологія постановки естрадного голосу: стан розробки проблеми. 

Вісник Харківської державної академії дизайну і мистецтв. 2015. № 9–10. С. 132–135. 

10. . Шпортько О. В. Естрадний вокал у контексті синтезу мистецтв. Наукові записки 

Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка.2018. № 2. 

С. 85–90. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/NZTNPUm_2018_2_15 

 

Інтернет-ресурси: 

1. http://www.mubis.com.ua/ Музична бібліотека 

2. http://www.music-ukr.blogspot.com/ Музична скриня 

3. http://www.nbuv.gov.ua/ Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського 

4. http://www.nibu.kiev.ua/ Національна історична бібліотека України 

5. http:// www.ukrnotes.in.ua/ Ноти українських композиторів 

6. http://www.nlib.org.ua/ Нотна бібліотека 

7. http://www.notes.tarakanov.net/ Нотный архив Бориса Тараканова 

8. http://www.jazzpla.net/ Планета джаза 

9. http:// www.term.in.ua/  Словник-довідник музичних термінів  

ПОЛІТИКА КУРСУ 

Відвідування є важливим компонентом курсу з огляду на складність дисципліни, яка вивчається на 

1 курсі, коли студент ще не вповні володіє всім обсягом потрібної його контекстної інформації. За умови 

дистанційного навчання важлива присутність студента під час онлайн-зустрічей у Google-Meet та регулярне 

виконання завдань у Google-classroom. 

http://www.mubis.com.ua/
http://www.music-ukr.blogspot.com/
http://www.nbuv.gov.ua/
http://www.nibu.kiev.ua/
http://www.ukrnotes.in.ua/
http://www.nlib.org.ua/
http://www.notes.tarakanov.net/
http://www.jazzpla.net/
http://term.in.ua/
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Запізнення на фахові заняття є не припустимими. У випадку наявності довідки від лікаря 

призначається відпрацювання занять в інший час за індивідуальною програмою. 

Переоцінка завдань можлива протягом тижня після отримання оцінки на основі заяви на ім'я 

завідувача кафедри у письмовій формі. Після отримання заяви, завідувач кафедри протягом тижня створить 

комісію з переоцінки, яка після проведення аналізу роботи студента повідомить його про своє рішення. 

Перескладання роботи студентів можлива протягом тижня після отримання оцінки на основі заяви 

у письмовій формі. 

Академічна доброчесність та плагіат. Студенти мають діяти у професійних та навчальних 

ситуаціях із позицій академічної доброчесності та професійної етики, а саме:  

1. самостійно виконувати навчальні завдання; 

2. посилатися на джерела інформації у разі запозичення ідей, тверджень, відомостей; 

3. усвідомлювати значущість норм академічної доброчесності; 

4. оцінювати приклади людської поведінки відповідно до норм академічної доброчесності; 

5. давати моральну оцінку власним вчинкам, співвідносити їх з моральними та професійними  

нормами.  

У разі проявів академічної недоброчесності з боку студентів відповідним Положенням, яке діє у 

КМАЕЦМ, передбачене: 

1. повторне проходження оцінювання (іспиту, заліку та ін.); 

2. повторне проходження навчального курсу; 

3. попередження; 

4. позбавлення академічної стипендії; 

5. позбавлення наданих закладом освіти пільг з оплати за навчання; 

6. відрахування з Академії. 

Мобільні пристрої на заняття використовуються тільки з дозволу викладача. Використання  

мобільних пристроїв з позанавчальною метою карається попередженням, а у разі повторного використання - 

видаленням студента з навчальної аудиторії. 

Поведінка в аудиторії. Під час аудиторних занять студентам дозволяється за потреби виходити з 

аудиторії, брати з собою та використовувати безалкогольні напої. 

Техніка безпеки. Викладач та студент повинен дотримуватися та виконувати правила безпеки в 

роботі з звуковою апаратурою.  

 


