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СИЛАБУС НАЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

«ГІГІЄНА ТА ОХОРОНА ГОЛОСУ» 

Освітній ступінь: бакалавр 

Галузь знань: 02 Культура і мистецтво 

Спеціальність: 025 Музичне мистецтво 

Освітньо-професійна програма: Вокальне мистецтво 

Кількість кредитів: 3,0 

Рік підготовки, семестр: 1 курс, 1 семестр 

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, зав. кафедри 

естрадного співу.  

Освіта: 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». 21 рік педагогічного стажу. 

Професійна діяльність: лауреат багатьох конкурсів та фестивалів, голос 

багатьох реклам на телебаченні та радiо, як вокаліст та диктор, серед них: 

«Нескафе», «Coca-cola», «Прозора», «Лото-забава», «Ляльки барбi», іграшки «Fisher priсe» «Нурофен», 

«Стрепсилс», «Наше радiо», «Хiт ФМ» та багато іншого; 

- володарка «Чорної перлини» та «Блакитної зірки» за краще виконання рекламної пісні «Нескафе»; 

-  з  2004 р. була солісткою гурту «Іграшки»; 

- з 2006 р. працювала музичним редактором «LeDoyen Studio», де озвучувала багато мультфільмів та 

фiльмів. Серед них: «Зачарована», «Фея Дiнь-Дiнь», «Аладiн», «Король лев», «Тарзан», «Левина варта», 

«Випромінюй позитив», «Крижане серце», «Красуня і чудовисько», «Мулан», та багато інші. 

- вокалістка проекту «Танцi з зiрками - 2» на каналi 1+1; 

- викладач вокалу на проектi «Суперзiрка» на каналi 1+1 та багатьох українських артистів. 

ПРЕЗЕНТАЦІЯ КУРСУ 

Метою дисципліни «Гігієна та охорона голосу» є сформувати уявлення про голосовий апарат 

людини, навчити студента дотримуватися правил гігієни голосу з метою збереження професійного 

співацького довголіття, познайомити студентів з основами анатомії, фізіології, акустики, патології 

голосового апарату, гігієни голосу. Курс «Гігієна та охорона голосу» призначений для оволодіння 

навичками правильного дихання, профілактики голосових розладів. 

Завданням дисципліни є навчити студентів вміти застосовувати на практиці принципи гігієни 

голосу, знати методи профілактики захворювань голосового апарату, володіти засобами самостійного, 

правильного використання методів фізичного виховання і зміцнення здоров'я. Освоєння дисципліни тісно 

пов'язане з усіма спеціальними курсами. В результаті освоєння дисципліни студент повинен: 

  - вивчити будову голосового апарату людини, його морфологічні і анатомічні особливості; 

  - розглянути процес голосоутворення; 
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  - розглянути психоемоційний стан людини; 

  - визначити правила гігієни голосу; 

  - вивчити предмет гігієни голосу, як область науки; 

  - розглянути режим занять; 

  - розглянути вплив голосового режиму на збереження голосу; 

  - вивчити культуру професійного використання голосового апарату; 

  - розглянути професійні можливості голосового апарату; 

  - вивчити здоров'я голосового апарату; 

  - розглянути методи відновлення голосу; 

  - вивчити гігієну голосу в умовах напруженої роботи; 

  - розглянути застудні та професійні захворювання голосового апарату. 

ОПИС КУРСУ 

Денна форма навчання  Заочна форма навчання 

Найменування 

показників  

Характеристика 

навчальної 

дисципліни 

Найменування 

показників  

Характеристика 

навчальної 

дисципліни 

Кількість кредитів 

ECTS – 3,0 
Рік підготовки – 1 

Кількість кредитів 

ECTS – 3,0 
Рік підготовки – 1 

Модулів – 2 Семестри – 1 Модулів – 2 Семестри – 1 

Змістових модулів – 2 
Лекції – 14 Змістових модулів – 2 Лекції – 4 

Загальна кількість 

годин – 90 
Практичні – 16 

Загальна кількість 

годин – 90 

Практичні – 2 

Самостійна робота – 

60 

Самостійна робота – 

84 
Тижневих годин для 

денної форми 

навчання: 

аудиторних – 2 

самостійної роботи 

студента – 4 

  

Форма контролю: 

семестр – екзамен 

 

Тижневих годин для 

заочної форми 

навчання: 

аудиторних – 6 

самостійної роботи 

студента – 21 

 

Форма контролю: 

семестр – екзамен 

 

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.   
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4. Вміння виявляти, ставити та вирішувати проблеми.  

8. Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях.    

Фахові компетентності 

спеціальності (ФК) 

1. Здатність демонструвати достатньо високий рівень 

виконавської майстерності.  

4. Здатність усвідомлювати взаємозв’язки та взаємозалежності 

між теорією та практикою музичного мистецтва.   

5. Здатність використовувати знання про основні закономірності 

й сучасні досягнення у теорії, історії та методології музичного 

мистецтва.  

6. Здатність використовувати професійні знання та навички в 

процесі творчої діяльності.  

11. Здатність оперувати професійною термінологією. 

Програмні результати навчання 

 1. Демонструвати артистизм, виконавську культуру та технічну майстерність володіння 

інструментом (голосом) на належному фаховому рівні під час виконавської 

(диригентської) діяльності.   

3. Демонструвати різні методики удосконалення виконавської діяльності.    

12. Володіти термінологією музичного мистецтва, його понятійно-категоріальним 

апаратом.  

15. Демонструвати музично-теоретичні, культурно-історичні знання з музичного 

мистецтва.   
 

ФОРМИ ТА МЕТОДИ НАВЧАННЯ 

● Формами навчання з дисципліни «Гігієна та охорона голосу» є лекційні та практичні  заняття,  

самостійна робота студента. 

● Методи навчання з дисципліни «Гігієна та охорона голосу»: 

- за джерелом інформації – словесні – лекція, семінари, пояснення, розповідь, бесіда;  

- наочні – спостереження, ілюстрація, демонстрація; 

- за логікою передачі і сприймання навчальної інформації: індуктивні, дедуктивні, аналітичні; 

- за ступенем самостійного мислення: репродуктивні, пошукові, дослідницькі.  

ОРГАНІЗАЦІЯ НАВЧАННЯ 

Назви змістових модулів і тем 

Денна форма навчання  Заочна форма навчання 

Всього 
Із них Всього Із них 

Лекц. Практ. СРС Лекц. Практ. СРС 

Модуль 1 

Змістовий модуль 1. Гігієна та охорона голосу. 

Тема 1. Поняття гігієна голосу. 

Цілі і завдання курсу.  
6 2 - 4 6 1 - 5 

Тема 2. Фонація. Фоніатрія. 

Фонопедія. 
6 - 2 4 5  - 5 

Тема 3. Анатомія та фізіологія 

голосового апарату. 
6 2 - 4 7 - 1 6 

Тема 4. Процес звукоутворення. 6 - 2 4 5 - - 5 

Тема 5. Дихання в професійному 

співі. 
6 2 - 4 5 - - 5 

Тема 6. Тембр голосу та 

резонатори. 
6 - 2 4 5 - - 5 

Тема 7. Вікові зміни голосу. Спів 

в мутаційний період. 
6 2 - 4 6 1 - 5 

Тема 8. Класифікація голосів у 

вокальному мистецтві. 
6 - 2 4 6 - - 6 

Модуль 2 
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Змістовий модуль 2. Профілактика порушень голосу 

Тема 9. Функціональні та 

органічні порушення голосу. 
6 2 - 4 

 

7 

 

1 

- 
6 

Тема 10. Режим занять і гігієна 

голосу. 
6 - 2 4 6 - - 6 

Тема 11. Профілактика порушень 

голосу та нормалізація голосової 

функції. 

6 2 - 4 6 - - 6 

Тема 12. Рекомендації 

збереження голосу. 
6 - 2 4 

 

6 
- - 6 

Тема 13. Гострі респіраторні 

вірусні інфекції. 
6 2 - 4 

 

6 
- - 6 

Тема 14. Профілактика 

захворювань верхніх дихальних 

шляхів. 

6 - 2 4 7 - 

 

1 

 

 

6 

Тема 15. Охорона голосу. Умови 

професійного становлення 

голосу. 

6 - 2 4 7 1 - 6 

Усього годин 90 14 16 60 90 4 2 84 
 

ОЦІНЮВАННЯ 

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 екзамену 

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 400 

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) 
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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 

1. Аникеева З.И. Нарушения и восстановительное лечение голоса у вокалистов. – Кишинёв: Штиинца, 1985. 

– 135 с. 

2. Бархатова И.Б. Гигиена голоса для певцов.  – СПб.: Планета музыки, 2015. – 128 с. 

3. Варламов А.Е. Полная школа пения: учебное пособие. –  СПб.: Лань; ПЛАНЕТА МУЗЫКИ, 2008. –  120 с. 

4. Василенко Ю.С., Орлова О.С. Методика постановки голоса. – М., 1980. –   175 с.  

5. Венгрус Л.A. Пение и фундамент музыкальности. – В.Новгород: Нов-ГУ им. Ярослава Мудрого, 2000. – 

204 с. 

6. Вильсон Д.К. Нарушение голоса у детей. – М., Фониатрия и фонопедия, 1990. – 448 с. 

7. Гигиена голоса педагога: Метод. рек. для студентов пед. ин-тов / Сост. Ф.Г. Тагирова. – Казань, 1988. – 41 

с. 

8.Гонтаренко Н.Б. Сольное пение: секреты вокального мастерства. Ростов н/Д: Феникс, 2008. – 183 с. 

9. Далецкий О.В. Обучение пению. – М.: МК РФ, МГУКИ, 2003. –  156 с.  

10. Далецкий О.В. Школа пения. – М.: МГУКИ, 2007. –  157 с. 

11. Дмитриев, Л.Б. Основы вокальной методики / Л.Б. Дмитриев. – М.: Музыка, 2004. – 366 с.  

12.  Евсеев Ф. Школа пения. Теория и практика для всех голосов. СПБ.: Планета музыки, 2015. – 80 с. 

13. Емельянов В.В. Фонопедический метод формирования певческого голосообразования: Методические 

рекомендации для учителей музыки. Новосибирск: Наука. Сиб. отделение. 1991. – 324 с.  

14.  Емельянов В.В: Развитие голоса. Координация и тренинг. – СПб.: Лань, 2015. – 176 с.  

15. Емельянов, В.В. Практический метод воспитания голоса/В.В. Емельянов. –   М., Компания Спутник +,  

2006. – 342 с. 

16. Ермолаев В.Г., Лебедев Н.Ф., Морозов В.П. Руководство по фониатрии. –  Л.: Медицина", 1970.  – 224 с.  

17. Карягина А.В. Современный вокал. – СПб.: Композитор-Санкт-Петербург, 2012. – 52 с. 

18.  Коррекционно-педагогическое воздействие при функциональных нарушениях голоса: Метод. рек./Сост. 

О.С. Орлова. – М., 1992. – 21 с. 

19. Кочнева И., Яковлева А. Вокальный словарь. – Л.: Музыка, 1986.  – 80 с.  

20.  Левко В.Н. О профессиональных основах вокальной педагогики//Профессиональная подготовка 

вокалистов: проблемы, опыт, перспективы: сб. науч. тр. – М.: Спутник+, 2009. – С. 26—39. 

21. И. Левидов. Певческий голос в здоровом и больном состоянии. 

http://www.belcantoschool.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=53:levidov&catid=56:analyst&Item

id=54 

22.  Малышева Н.М. О пении. – М.: Сов. Композитор, 1988. – 136 с.  

23. Морозов В.П. Резонансная техника пения и речи. Методики мастеров. – М.: Когито-Центр, 2013. – 440 с.  

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 йому 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; 
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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. 

 


