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СИЛАБУС  КУРСУ 

«ПРОФЕСІЙНА ПІДГОТОВКА» 

Освітній ступінь: бакалавр 

Галузь знань: 02 Культура і мистецтво 

Спеціальність: 025 Музичне мистецтво 

Освітньо-професійна програма: Вокальне 

мистецтво 

Кількість кредитів: 32,0 

Рік підготовки, семестр: 1, 2, 3, 4 курси,  1, 2, 3, 

4, 5, 6, 7, 8 семестри 

Компонент освітньої програми: обов’язкова  

Дні занять: згідно розкладу 

Мова викладання: державна 

ІНФОРМАЦІЯ ПРО ВИКЛАДАЧА 

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

Контакти e-mail: s.zarya@kmaecm.edu.ua 

Робоче місце: Факультет Факультет музичного мистецтва 

Кафедра Кафедра естрадного співу 

Посада Зав. кафедри естрадного співу 

ПРЕЗЕНТАЦІЯ ВИКЛАДАЧА 

Заря Світлана Валеріївна – кандидат мистецтвознавства, доцент,  зав. 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». 23 роки педагогічного стажу. 

ІНФОРМАЦІЯ ПРО ВИКЛАДАЧА 

Прізвище, ім’я, по-батькові Болдузєв Роман Олександрович 

Контакти e-mail: r.bolduzev@kmaecm.edu.ua 

Робоче місце: Факультет Факультет музичного мистецтва 

Кафедра Кафедра естрадного співу 

Посада Викладач 

ПРЕЗЕНТАЦІЯ ВИКЛАДАЧА 

Болдузєв Роман Олександрович – викладач, випускник КМАЕЦМ, отримав кваліфікацію - «Артист - 

вокаліст/викладач». Переможець та лауреат міжнародних і всеукраїнських вокальних конкурсів та 

фестивалів: «Discovery», «Antares X-Fest», фіналіст телевізійних талант-шоу «Шанс», «Україна має талант», 

«Голос країни». Володіючи різними вокальними прийомами та техніками працював вокалістом в шоу «Танці 

з зірками» на телеканалі СТБ. Співпрацював із українськими артистами в якості бек-вокаліста. Також 

завдяки володінню різними вокальними методиками часто дублює українською мовою пісні у 

мультиплікаційних фільмах, фільмах, тв-серіалах тощо. Викладацьку діяльність розпочав у 2015 р. З 2020 р. 

викладає в Київській муніципальній академії естрадного та циркового мистецтв. 

ІНФОРМАЦІЯ ПРО ВИКЛАДАЧА 

Прізвище, ім’я, по-батькові Лук’яненко Юрій Валерійович 

Контакти y.lukianenko@kmaecm.edu.ua 

Робоче місце: Факультет Факультет музичного мистецтва 

Кафедра Кафедра естрадного співу 

Посада Викладач 
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ПРЕЗЕНТАЦІЯ ВИКЛАДАЧА 

Юрій Годо (Юрій Валерійович Лук’яненко) український кроссоверний та оперний співак, тенор. Кращий 

тенор Іспанії сезону 2004/2005 за версією журналу «Opera Actual». Виступав солістом в королівському 

театрі. Його пісні двічі завойовували престижну музичну премію «Billboard», також був номінований на 

премію Гре́ммі. 

ІНФОРМАЦІЯ ПРО ВИКЛАДАЧА 

Прізвище, ім’я, по-батькові Голубєва Галина Юріївна 

Контакти e-mail: g.golubeva@kmaecm.edu.ua 

Робоче місце: Факультет Факультет музичного мистецтва 

Кафедра Кафедра естрадного співу 

Посада Старший викладач 

Голубєва Галина Юріївна – старший викладач кафедри естрадного співу,  Випускниками Голубєвої Г.Ю. є 

відомі естрадні виконавці та учасники різноманітних музичних проектів: М.Барських,  С.Тарабарова, дует 

Анна-Марія, Є.Анішко, Ю.Войс, О.Омаргалієва та ін.  Голубєва Г.Ю. є головою журі Всеукраїнських 

конкурсів-фестивалів: «Золота Пектораль», «Антарес-Фест», «Сонце за нас»,  «Art-vokal klass», членом журі 

конкурсів «Квінта», «Яскрава країна», «Європа молода», «Віват,юний талант!» та ін. Протягом останніх 

років Голубєва Г.Ю. плідно співпрацювала з телебаченням  в якості викладача з вокалу у популярних 

телепроєктах:  «Україна має талант», «Х-фактор» (за 10 сезонів переможцями проектів стали четверо її 

підопічних). 

ІНФОРМАЦІЯ ПРО ВИКЛАДАЧА 

Прізвище, ім’я, по-батькові Колот Катерина Олександрівна 

Контакти k.kolod@kmaecm.edu.ua 

Робоче місце: Факультет Факультет музичного мистецтва 

Кафедра Кафедра естрадного співу 

Посада Викладач 

ПРЕЗЕНТАЦІЯ ВИКЛАДАЧА 

Колот Катерина Олександрівна -викладач кафедри естрадного співу, власниця студії вокалу WowVoice у 

королівстві Тайланд на острові Пхукет. Режисер-постановник концерту до national day у British School 

(Phuket). Артист туру Club Million Japan(Phuket). 

ІНФОРМАЦІЯ ПРО ВИКЛАДАЧА 

Прізвище, ім’я, по-батькові Дружинець  Маріанна  Ігорівна 

Контакти e-mail: m.druzhunets@kmaecm.edu.ua 

Робоче місце: Факультет Факультет музичного мистецтва 

Кафедра Кафедра естрадного співу 

Посада Викладач 

ПРЕЗЕНТАЦІЯ ВИКЛАДАЧА 

Дружинець Маріанна Ігорівна – викладач, закінчила КМАЕЦМ, отримала кваліфікацію – «Артист-

вокаліст, викладач». Закінчила з представленням дисертації аспірантуру НАКККіМ як здобувач зі 

спеціальності 26.00.01 – теорія та історія культури за напрямом «мистецтвознавство». З 2011 по 2017 рр. - 

артист-соліст оркестру Збройних Сил України. Акторка кіно: «Ментівські війни. Харків 2,3»(2019; 2020), 

«Дільничний з ДВРЗ» (2019), «Родинні зв’язки-2» (2019), «Розтин покаже» (2018), «Жіночий Лікар-

3»(2017) «Катерина»(2016) та ін. Стаж роботи – 6 років. 

ІНФОРМАЦІЯ ПРО ВИКЛАДАЧА 

Прізвище, ім’я, по-батькові Єфименко Наталія Миколаївна 

Контакти e-mail: n.efimenko@kmaecm.edu.ua 

Робоче місце: Факультет Факультет музичного мистецтва 

Кафедра Кафедра естрадного співу 
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Посада Доцент 

ПРЕЗЕНТАЦІЯ ВИКЛАДАЧА 

Єфименко Наталія Миколаївна – доцент,  Заслужений працівник культури України. Закінчила Київське 

естрадно-циркове училище, ДАКККіМ. Гастролювала Україною та за її межами, брала участь в конкурсах, є 

лауреатом багатьох вокальних конкурсів артистів. З 1999 р. по сьогодні – викладач естрадно-циркової 

академії; вокальний тренер багатьох телевізійно-музичних проектів як в Україні так і за кордоном; вокальний 

тренер багатьох артистів українського шоу-бізнесу. Студенти та випускники Н. М. Єфименко є відомими 

зірками української естради. 

ІНФОРМАЦІЯ ПРО ВИКЛАДАЧА 

Прізвище, ім’я, по-батькові Баннов Дмитро Дмитрович 

Контакти e-mail: d.bannov@kmaecm.edu.ua 

Робоче місце: Факультет Факультет музичного мистецтва 

Кафедра Кафедра естрадного співу 

Посада Старший викладач 

ПРЕЗЕНТАЦІЯ ВИКЛАДАЧА 

Баннов Дмитро Дмитрович - старший викладач. Здобув дві вищі освіти: перша з вокалу, друга - режисер 

шоу програм. Викладав історію джазу, більше десяти років практикував режисерське мистецтво, викладав 

майстерність актора. Паралельно більше 20 років займається аранжуванням та написанням сучасних пісень. 

Працював з багатьма українськими та російськими виконавцями та продюсерськими центрами: гурт «Алібі», 

Віталій Козловський, Діана Гурцкая, Сергій Жуков (гурт «Руки вверх»), Сергій Пєнкін, продюсерський 

центр Максима Фадєєва «MALFA», Мітя Фомін та ін. Працював аранжувальником на телевізійних проєктах 

«Один в один», та «Точь-в-точь». Здобув диплом «Композитор року» за пісню «Мала» (В. Козловський), яка 

протрималась у топ-чарті рекордні 7 тижнів. 

ІНФОРМАЦІЯ ПРО ВИКЛАДАЧА 

Прізвище, ім’я, по-батькові Лисенко Ізабелла Яківна 

Контакти e-mail: i.lysenko@kmaecm.edu.ua 

Робоче місце: Факультет Факультет музичного мистецтва 

Кафедра Кафедра естрадного співу 

Посада Викладач 

ПРЕЗЕНТАЦІЯ ВИКЛАДАЧА 

Лисенко Ізабелла Яківна - викладач, її студенти та випускники – відомі зірки української естради (Loboda, 

Ольга Цибульська, Єва Бушміна та ін). Закінчила Республіканську студію естрадно-циркового мистецтва; 

Київський державний коледж естрадного та циркового мистецтв (артист-вокаліст); ДАКККіМ 

(музикознавець). 15 років поспіль приймала участь в якості журі в багатьох всеукраїнських та міжнародних 

конкурсах та фестивалях. Стаж роботи – 30 років.  

ІНФОРМАЦІЯ ПРО ВИКЛАДАЧА 

Прізвище, ім’я, по-батькові Цап Ганна Вікторівна 

Контакти e-mail: g.tsap@kmaecm.edu.ua 

Робоче місце: Факультет Факультет музичного мистецтва 

Кафедра Кафедра естрадного співу 

Посада Доцент 

Цап Ганна Вікторівна – Заслужений артист України, доцент, випускниця КМАЕЦМ. Анна Активно 

гастролює, є автором та композитором пісень, учасником та засновником благодійних заходів, засідає у журі 

багатьох дитячих конкурсів та фестивалів, приймає участь у телепроєктах займається студійним записом 

нового альбому. Стаж роботи – 3 роки. 

ПРЕЗЕНТАЦІЯ КУРСУ 

Мета навчальної дисципліни «Професійна підготовка» – підготовка висококваліфікованих естрадних 

виконавців у процесі індивідуальних занять для майбутньої творчої роботи. Становлення музичного та 



4 
 

сценічного мистецтва на сучасному рівні вимагає нового прогресивного погляду на проблему творчого 

виховання особистості артиста, вдосконалення процесу його навчання. 

Під час вивчення навчальної дисципліни студент розширює музичний світогляду шляхом практичного 

ознайомлення з провідними жанрами в естрадній музиці, розвиває образне мислення та художній смак, 

формує викладацькі якості під час роботи над розбором творів. Також вивчення дисципліни спрямоване на 

професійно-творчий і особистісний розвиток, на готовність до самоорганізації та самовдосконалення. 

Завдання: 

- оволодіти основами методики формування, розвитку і охорони вокального голосу; 

- оволодіти дихальним апаратом; 

- розвинути музичний та вокальний слух, ритм; 

- розвинути музичну пам'ять; 

- розвинути темброву та інтонаційну виразність голосу. 

 

ОПИС КУРСУ 

Денна форма навчання  Заочна форма навчання 

Найменування 

показників  

Характеристика 

навчальної дисципліни 

Найменування 

показників  

Характеристика 

навчальної 

дисципліни 

Кількість кредитів 

ECTS – 32,0 
Рік підготовки – 1,2,3,4 

Кількість кредитів 

ECTS – 32,0 

Рік підготовки – 

1,2,3,4 

Модулів – 4 Семестри – 1,2,3,4,5,6,7,8 Модулів – 4 
Семестри – 

1,2,3,4,5,6,7,8 

Змістових модулів – 

8 
Індивідуальні - 480 

Змістових модулів –8  Індивідуальні - 96 

Загальна кількість 

годин – 960 Загальна кількість 

годин – 960 

Самостійна 

робота – 864 Самостійна робота – 480 
Тижневих годин для 

денної форми 

навчання: 

аудиторних – 4 

самостійної роботи 

студента – 4 

  

Форма контролю: 

диф.залік -1,3,5,7; 

екзамен – 2,4,6; 

державна атестація - 8 

 

Тижневих годин для 

заочної форми 

навчання: 

на семестр – 6 годин 

Форма контролю: 

диф.залік -1,3,5,7; 

екзамен – 2,4,6; 

державна 

атестація - 8 

 
 

ПЕРЕРЛІК КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ ВИПУСКНИКА 

Компетентності, які повинен набути здобувач вищої освіти в результаті вивчення навчальної 

дисципліни. 

025 МУЗИЧНЕ МИСТЕЦТВО (відповідно до Стандарту вищої освіти. Перший (бакалаврський 

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

«Музичне мистецтво».) 

Інтегральна 

компетентність 

Здатність розв’язувати складні спеціалізовані завдання та 

практичні проблеми у галузі музичної професійної діяльності 

або у процесі навчання, що  передбачає застосування системи 

інтегрованих художньо-естетичних знань з теорії, історії 

музики, педагогіки та виконавства та характеризується 

комплексністю та невизначеністю умов.   

Загальні 

компетентності (ЗК) 

1. Здатність до спілкування державною мовою як усно, так і 

письмово.   

2. Знання та розуміння предметної області та розуміння 

професійної діяльності.   



5 
 

15. Здатність генерувати нові ідеї (креативність).  

Фахові компетентності 

спеціальності (ФК) 

1. Здатність демонструвати достатньо високий рівень 

виконавської майстерності.  

2. Здатність створювати та реалізовувати власні художні 

концепції у виконавській діяльності.   

3. Здатність усвідомлювати художньо-естетичну природу 

музичного мистецтва.  

4. Здатність усвідомлювати взаємозв’язки та взаємозалежності 

між теорією та практикою музичного мистецтва.   

6. Здатність використовувати професійні знання та навички в 

процесі творчої діяльності.  

11. Здатність оперувати професійною термінологією.  

16. Здатність використовувати засоби масової інформації для 

просвітництва, популяризації та пропаганди досягнень музичної 

культури.   

17. Здатність застосовувати традиційні і альтернативні 

інноваційні технології музикознавчої, виконавської, 

композиторської, диригентської, педагогічної діяльності.  
ПРОГРАМНІ РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ 

1. Демонструвати артистизм, виконавську культуру та технічну майстерність володіння 

інструментом (голосом) на належному фаховому рівні під час виконавської 

(диригентської) діяльності.   

5. Відтворювати драматургічну концепцію музичного твору, створювати його художню 

інтерпретацію.  

8. Демонструвати володіння музично-аналітичними навичками в процесі створення 

виконавських, музикознавчих та педагогічних інтерпретацій.  

9. Демонструвати володіння теоретичними та практичними основами інструментування, 

аранжування музики та композиції, вміння здійснювати переклад музичних творів для 

різних колективів (оркестру, ансамблю, хору).  

13. Вміти здійснювати педагогічну діяльність.  

14. Використовувати на професійному рівні методи та прийоми викладання гри на 

інструменті / вокалу /диригування / теорії, історії музики / композиції.  

17. Демонструвати аргументовані знання з особливостей музичних стилів різних епох.    
 

ФОРМИ ТА МЕТОДИ НАВЧАННЯ 

       Формами навчання з дисципліни «Професійна підготовка» є індивідуальні заняття з викладачем (480 

годин) та самостійна робота студента (480 годин). Для здійснення широкого комплексу дій, спрямованих на 

виховання естрадного співака необхідна база, яка повинна забезпечити умови для проведення навчального 

процесу, а саме: кабінет де проходять індивідуальні заняття з звукоакустична апаратура, звуковідтворююча 

апаратура, професійний мікрофон. 

 Методи навчального процесу – словесні, наочні та практичні.  

Словесні методи – викладання сучасних наукових основ теорії, історії і термінології естрадного співу. 

Ці методи мають інформаційний, дослідницький, проблемний характер. 

 Наочні методи – показ окремих вправ та їх елементів, демонстрація слайдів, відеофільмів та інших 

наочних посібників з метою підвищення ефективності сприйняття навчального матеріалу. 

 Практичні методи – переважно спрямовані на засвоєння техніки, тобто, на формування умінь та 

навичок з естрадного співу. 

 Принципи навчального процесу ґрунтуються на таких засадах: 

- загально-педагогічні (дидактичні): виховне навчання,  висока  свідомість та активність студентів, 

науковість, наочність, систематичність і послідовність, доступність, індивідуальний підхід, міцність і 

прогрес у розвитку; 

- професійно-спеціалізовані:  орієнтація  на  вищі  досягнення,  поглиблена спеціалізація, єдність 

загальної та спеціальної фізичної підготовки; 

- випереджені:  випереджувальний  розвиток  вокальних даних відносно індивідуальних здібностей; 
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- пропорційні: оптимальний  та збалансований розвиток якостей естрадного виконавця; 

- моделювання: широке застосування  різних елементів творчо-загального заохочення студентів в їх 

спеціальній підготовці. 

ОРГАНІЗАЦІЯ НАВЧАННЯ 

Назви змістових модулів і тем  

Денна форма Заочна форма 

У
сь

о
г
о
: 

із них: 

У
сь

о
г
о
: 

із них: 

Л
ек

ц
ій

н
і 

Ін
д

и
в

ід
. 

С
Р

С
 

Л
ек

ц
ій

н
і 

Ін
д

и
в

ід
. 

С
Р

С
 

МОДУЛЬ 1. ОСНОВИ ВОКАЛЬНОЇ ТЕХНІКИ  

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 1. ФАХОВІ ВІДОМОСТІ ПРО ГОЛОСОВИЙ АПАРАТ  

Тема 1. Вступ до фаху. Визначення 

вокальних можливостей студента. Охорона 

голосу. 

24 

- 

12 12 24 

- 2 22 

Тема 2. Особливості будови та функції 

голосового апарату. 
24 

1 
11 12 24 

1 2 22 

Тема 3. Роль дихання в співі. Види 

професійного дихання. 
24 

1 
11 12 24 

- 2 22 

Тема 4. Дикція та артикуляція у співі. 24 - 12 12 24 - 2 22 

Тема 5. Виявлення голосових даних. 24 - 12 12 24 - 2 22 

Всього за змістовим модулем: 120 2 58 60 120 1 10 110 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 2. ЗВУКОУТВОРЕННЯ, УМОВИ ЙОГО ПРОФЕСІЙНОГО ФУНКЦІОНУВАННЯ 

Тема 6. Формування звукоутворення. 24 - 12 12 24 - 2 22 

Тема 7. Резонатори. 24 1 11 12 24 1 2 22 

Тема 8. Робота над середнім регістром 

діапазону. 
24 

- 
12 12 24 

- 2 22 

Тема 9. Робота над перехідними нотами. 24 1 11 12 24 - 2 22 

Тема 10. Відчуття високої позиції. 24 - 12 12 24 - 2 22 

Всього за змістовим модулем: 120 2 58 60 120 1 10 110 

МОДУЛЬ 2. ВОКАЛЬНА ТЕХНІКА ТА ХУДОЖНІЙ ОБРАЗ ЕСТРАДНОГО 

ВОКАЛЬНОГО ТВОРУ  

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 3. СКЛАДОВІ ПРИНЦИПИ ХУДОЖНЬОГО СПІВУ 

Тема 11. Тембральні характеристики голосу. 24 1 11 12 24 1 2 22 

Тема 12. Художня виразність у вокальних 

творах. 
24 

- 
12 12 24 

- 2 22 

Тема 13. Атака звуку. Види атак. 24 1 11 12 24 - 2 22 

Тема 14. Робота над чистотою інтонування. 24 - 12 12 24 - 2 22 

Тема 15. Динамічні відтінки у творах. 24 - 12 12 24 - 2 22 

Всього за змістовим модулем: 120 2 58 60 120 1 10 110 

  ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 4. РОБОТА НАД МАНЕРОЮ ВИКОНАННЯ 

Тема 16. Манера виконання як прояв 

індивідуальності. 
24 

1 
11 12 24 

1 2 22 

Тема 17. Застосування музично-технічних 

засобів у вокальній підготовці. 
24 

- 
12 12 24 

- 2 22 

Тема 18. Імпровізація у творах. 24 - 12 12 24 - 2 22 

Тема 19. Робота над драматургічним змістом 

твору. 
24 

- 
12 12 24 

- 2 22 

Тема 20. Вміння використовувати різні 

вокальні прийоми. 
24 

1 
11 12 24 

- 2 22 
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Усього за змістовим модулем: 120 2 58 60 120 1 10 110 

МОДУЛЬ 3. ЦІЛІСНИЙ ХУДОЖНІЙ ОБРАЗ ЕСТРАДНОЇ  ПІСНІ  

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 5. СУЧАСНІ ЖАНРИ, СТИЛІ ТА РИТМИ НА ЕСТРАДІ 

Тема 21. Розширення діапазону голосу. 24 - 12 12 24 - 2 22 

Тема 22. Поєднання музичних і сценічних 

прийомів. 
24 

1 
11 12 24 

1 2 22 

Тема 23. Виконавська драматургія. 24 - 12 12 24 - 2 22 

Тема 24. Удосконалення виконання. 24 - 12 12 24 - 2 22 

Тема 25. Методичні прийоми естрадного 

співу. 
24 

1 
11 12 24 

- 2 22 

Всього за змістовим модулем: 120 2 58 60 120 1 10 110 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 6. ВИКОНАВСЬКИЙ СТИЛЬ СУЧАСНОЇ ЕСТРАДНОЇ ПІСНІ 

Тема 26. Опрацювання різних стилів, форм 

та жанрів естрадного вокального мистецтва. 
24 

1 
11 12 24 

1 4 20 

Тема 27. Джазова манера співу. 24 - 12 12 24 - 4 20 

Тема 28. Розвиток уяви естрадного 

виконавця. 
24 

- 
12 12 24 

- 4 20 

Тема 29. Індивідуальна манера виконання. 24 - 12 12 24 - 4 20 

Тема 30. Імпровізація у вокальному 

естрадному виконавстві. 
24 

1 
11 12 24 

- 4 20 

Всього за змістовим модулем: 120 2 58 60 120 1 20 100 

МОДУЛЬ 4. ВИКОНАВСЬКА МАЙСТЕРНІСТЬ  

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 7. ПРОФЕСІЙНА МАЙСТЕРНІСТЬ ЕСТРАДНОГО СПІВАКА 

Тема 31. Риси творчої особистості артиста 

естради. 
30 

1 
14 15 30 

1 4 26 

Тема 32. Концертний виступ. 30 - 15 15 30 - 4 26 

Тема 33. Підготовка апаратури до 

концертного виступу. 
30 

1 
14 15 30 

- 4 26 

Тема 34. Критична оцінка та постійний 

пошук естрадного виконавця. 
30 

- 
15 15 30 

- 4 26 

Всього за змістовим модулем: 120 2 58 60 120 1 16 104 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 8. ВИБІР РЕПЕРТУАРУ ТА РОБОТА НАД НИМ 

Тема 35. Вибір репертуару. 30 1 14 15 30 - 2  

Тема 36. Робота над обраним репертуаром. 30 - 15 15 30 - 2 28 

Тема 37. Акторська майстерність у 

виконанні. 
30 

1 
14 15 30 

1 2 28 

Тема 38. Відпрацювання виконання. 30 - 15 15 30 - 4 26 

Усього за змістовим модулем  120 2 58 60 120 1 10 110 

Р А З О М : 960 16 464 480 960 8 96 864 
 

ОЦІНЮВАННЯ 

Шкала оцінювання: національна та ECTS 

Оцінка за шкалою 

ECTS 
Оцінка за національною шкалою 

Сума 

балів  

Оцінка 

ECTS  

для екзамену, диф. заліку 

курсової роботи 
для заліку 

90-100 A відмінно    

 

зараховано 
80-89 B 

добре  
74-79 C 

66-73 D 
задовільно  

60-65 E 
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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 4 max 100 

Самостійна робота 1 max 100 

Максимальна кількість балів, яку можна набрати за семестр 500 

Екзамен, диф.залік 7 max 100 

Формула до екзамену 

500:4*0,5 = 50 – результат оцінки до екзамену 

100*0,5 =50 – результат екзамену 

50 +50 =100 – підсумкова оцінка за екзамен 

Формула до заліку 500:4 = 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): 4 (модульний контроль 1, модульний контроль 2, модульний контроль 3, 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, модульний контроль 3, самостійна робота) 

= результат заліку 

ЛІТЕРАТУРА 

Базова: 

1. Антонюк А. Постановка голосу / А. Антонюк // Навчальний посібник для студентів вищих 

навчальних закладів. – К.: Українська ідея, 2000.  

2. Антонюк В. Виконавські форми сольного співу: до питання виховання різнопрофільних співацьких 

особистостей : дослідницька праця / Валентина Генііївна Антонюк. – Київ : Українська ідея, 1999.  

3. Антонюк В. Г. Орфоепія у художньому співі: Дослідницька праця. – Київ: Українська ідея, 1999. 

4. Голос людини та вокальна робота з ним / Автор. коллектив кафедри співу Інституту мистецтв // 

Монографія. – Івано-Франківськ, 2010.  

5. Дорошок В. Д., Сливацький М. Ю. Основи вокально-педагогічної творчості вчителя музики / В. Д. 

Дорошок, М. Ю. Сливацький. – Івано-Франківськ, 2007.  

6. Кушко Я.С. Методика навчання співу: посібник з основ вокальної майстерності / Я.С. Кушко. – 

Тернопіль : навчальна книга – Богдан, 2010. 

7. Люш Д.В. Розвиток і охорона співацького голосу / Д.В.Люш. – Київ: Муз. Україна, 1988. 

9. Морозов В. Резонансная теория искусства пения и вокальная техника выдающихся певцов / В. 

Морозов. – М., 2001.  

10. Прядко О. М. Розвиток співацького голосу: навч. посіб. / О.М. Прядко. – Камянець-Подільський: 

Сисин О.В., 2010. 

11. Юцевич Ю. Теорія і методика формування та розвитку співацького голосу / Ю. Юцевич. – К., 

1998. 

12. Юцевич Ю. Теорія і методика формування та розвитку співацького голсу / Ю. Юцевич. – 

Тернопіль: Навчальна гнига – Богдан, 2003. 

 

Інформаційні ресурси 

1. bohdan-books.com/upload/iblock/446/44653d92001b891e316f87eac6b057bf.pdf 

2. http://lira-k.com.ua/preview/12214.pdf 

3. http://dspu.edu.ua/musped/opysy-dysc/014-so-ps-mag/attachment/1-2-metodyka-vykladannya-muzychnyx-

http://lira-k.com.ua/preview/12214.pdf
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dyscyplin-vokal/ 

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. 

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. 

 


