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1. Мета вивчення навчальної дисципліни 

Метою дисципліни є виконавська підготовка студентів до майбутньої професійної 

діяльності як концертного виконавця, розвиток їх основних навичок використання 

голосового апарата, вокальних прийомів та технік, розвиток необхідних вокальних 

навичок й умінь майбутніх магістрів музичного мистецтва, а також поглиблення 

оволодіння методикою розучування естрадних вокальних творів і розкриття їх 

художнього змісту та формування необхідних професійних компетенцій магістрів 

музичного мистецтва – майбутніх концертних виконавців. Засвоєння програмного 

матеріалу дисципліни «Фах» забезпечує оволодіння інтегральною компетенцією, а 

також загальними та фаховими компетенціями відповідно до освітньо-професійної 

програми «Музичне мистецтво»: знання та розуміння предметної області та розуміння 

професійної діяльності; здатність бути критичним і самокритичним; здатність вчитися і 

оволодівати сучасними знаннями; здатність демонструвати достатньо високий рівень 

виконавської майстерності; здатність створювати та реалізовувати власні художні 

концепції у виконавській діяльності; здатність використовувати професійні знання та 

навички в процесі творчої діяльності; здатність розуміти основні шляхи інтерпретації 

художнього образу; здатність оперувати професійною термінологією; здатність 

застосовувати традиційні і альтернативні інноваційні технології виконавської 

діяльності; здатність свідомо поєднувати інновації з усталеними вітчизняними та 

світовими традиціями у виконавстві та музичній педагогіці; здатність ефективно 

використовувати музично – технічні засоби у виконавській діяльності. Опанування 

дисципліни «Фах» дозволить оволодіти навичками сольного виконання естрадних 

вокальних творів та використання вокальних прийомів у процесі сценічного 

виконавства. 

 

2. Передумови для вивчення дисципліни 

Опанування  навчальних дисциплін з відповідної фахової підготовки відповідно 

до освітньо – професійної програми «Музичне мистецтво» першого (бакалаврського) 

рівня вищої освіти за спеціальністю 025 Музичне мистецтво сприятиме опануванню 

навчальної дисципліни «Фах» другого (магістерського) рівня вищої освіти. 
 

3. Результати навчання за дисципліною 

Результати навчання за дисципліною «Фах» передбачають оволодіння навичками 

сольного естрадного співу, репетиційної роботи та концертних виступів, а також 

досягнення автоматизму у роботі голосотвірного апарату, що дозволить демонструвати 

артистизм та виконавську культуру з дотриманням точності інтонування, витримування 

темпу, ритму, агогічних змін. Опанування дисципліни «Фах» передбачає також уміння 

відтворювати драматургічну концепцію музичного твору, створювати його художню 

інтерпретацію, особливостей драматургії, форми та художнього змісту та оволодіння 

музично-аналітичними навичками в процесі створення виконавських, інтерпретацій, які 



 

 

  

поглиблюються у процесі вивчення дисципліни «Виконавська інтерпретація». Вивчення 

дисципліни «Фах» передбачає розвиток здатності розвивати у суспільстві засобами 

музичного мистецтва загальнолюдські та мистецькі цінності, демократичні та естетичні 

ідеали, гуманістичну мораль та національну свідомість через розуміння мистецького 

змісту естрадного вокального мистецтва та виконавства. 
 

Знання: принципів охорони голосу та виконавської 

культури, критеріїв виконавства. 

Уміння: здійснювати виконавську діяльність, 

демонструвати артистизм, майстерність концертного 

виконавства. 

ПРН 1 

Демонструвати артистизм, виконавську 

культуру та технічну майстерність 

володіння інструментом (голосом) на 

належному фаховому рівні під час 

виконавської (диригентської) 

діяльності. 

Знання: особливостей стилів, жанрів, певної доби, до 

якої належать музичні твори. 

Уміння: здійснювати аналіз  музичних творів, 

особливостей драматургії та художнього змісту 

музичних творів. 

ПРН 3 

Аналізувати музичні твори з 

виокремленням їх належності до певної 

доби, стилю, жанру, особливостей 

драматургії, форми та художнього 

змісту. 

Знання: змісту художньої інтерпретації музичного 

твору та його драматургічної концепції. 

Уміння: здійснювати відтворення драматургічної 

концепції музичного твору, створювати його художню 

інтерпретацію. 

ПРН 4 

 

Відтворювати драматургічну концепцію 

музичного твору, створювати його 

художню інтерпретацію. 

Знання: змісту виконавських інтерпретацій. 

Уміння: демонструвати володіння музично-

аналітичними інтерпретаційними навичками у процесі 

концертного виконавства музичних творів.  

ПРН 7 

 

Демонструвати володіння музично-

аналітичними навичками в процесі 

створення виконавських інтерпретацій. 

Знання: змісту основних понять та категорій 

музичного мистецтва. 

Уміння: демонструвати володіння музично-

термінологічними знаннями та уміння 

використовувати їх у практичній діяльності. 

ПРН 10 

Володіти термінологією музичного 

мистецтва, його понятійно-

категоріальним апаратом. 

Знання: принципів організації репетиційної роботи та 

підготовки концертних номерів. 

Уміння: демонструвати здатність до організації та 

самоорганізації у процесі підготовки концертних 

номерів. 

Комунікація: взаємодія та комунікація з колегами у 

процесі репетиційної роботи. 

ПРН 11 

Організовувати та здійснювати 

репетиційну роботу у процесі 

підготовки концертних номерів. 



 

 

  

Знання: змісту етичних норм; етичних норм взаємодії 

та комунікації. 

Уміння: демонструвати здатність до здійснення усіх 

видів комунікації з колегами та соціальними 

партнерами. 

Комунікація: взаємодія та комунікація у сфері 

сценічного  виконавства. 

ПРН 12 

Здатність з дотриманням етичних норм 

здійснювати взаємодію та комунікацію 

з колегами, соціальними партнерами. 

Знання: змісту професійної комунікації у процесі 

концертного виконання музичних творів; етичних 

норм взаємодії та комунікації. 

Уміння: демонструвати здатність до діалогу та 

співробітництва  в умовах професійної діяльності у 

мистецькому закладі. 

Комунікація: взаємодія та комунікація у сфері 

сценічного  виконавства. 

ПРН 13 

Здатність співробітництва, діалогу та 

реалізації продуктивних форм взаємодії 

у мистецькому закладі. 

Знання: методики організації самостійної роботи за 

фахом, критеріїв якісного виконання музичних творів. 

Уміння: організовувати самостійну роботу за фахом, 

самокритично оцінювати власне виконання, 

оволодівати новими виконавськими прийомами та 

техніками. 

ПРН 14 

Здатність здійснення самостійної 

роботи, гнучкого мислення, відкритості 

до нових знань, критичності і 

самокритичності у професійній 

діяльності. 

Знання: змісту музичного мистецтва, мистецьких 

цінностей, естетичних ідеалів та національної 

свідомості. 

Уміння: розвивати мистецькі цінності, демократичні 

та естетичних ідеали, гуманістичну мораль та 

національну свідомість засобами музичного 

мистецтва. 

Комунікація: сценічна взаємодія зі слухачами та 

іншими артистами. 

ПРН 15 

Здатність розвивати у суспільстві 

засобами музичного мистецтва 

загальнолюдські та мистецькі цінності, 

демократичні та естетичні ідеали, 

гуманістичну мораль та національну 

свідомість. 

 

4. Критерії оцінювання результатів навчання 
 

Кількість 

балів 
Критерії оцінювання навчальних досягнень студента 

90 – 100 

Студент володіє методичними знаннями з «Фаху» у межах 

програми, вміє використовувати набуті знання і практичні уміння у 

практичній діяльності. Здатен здійснювати яскраву виконавська 

інтерпретація музичних творів у процесі концертного виконавства, 

дотримуватися партитури та точно інтонувати. Володіє 

сформованими вокально-технічними навичками, які виявляє в 

процесі виконання. Емоційно, творчо, виразно виконує естрадний 



 

 

  

вокальний твір, адекватно передаючи його художній образ. 

82 – 89 

Студент має міцні ґрунтовні знання про сценічне естрадне вокальне 

виконавство, володіє вокально-технічними уміннями, навичками у 

межах програми. Дотримується партитури, інтонує без суттєвих 

помилок, демонструє елементи власної виконавської інтерпретації, 

може помітити, проаналізувати недоліки власного вокального 

виконання, неточності у інтонуванні і виправити їх самостійно. 

74 – 81 

Студент розуміє особливості естрадного вокального виконавства, 

але має стандартне мислення, не завжди може сформулювати 

власні висновки та створити виконавську інтерпретацію. Вцілому 

дотримується партитури, коректно будує виконавський план твору, 

але при цьому припускається окремих неточностей у інтонуванні та 

використанні вокальних прийомів які зданий самостійно 

виправити. Припускається неточностей у відтворенні музичного 

образу. 

64 – 73 

Студент може відтворити музичний образ, але не завжди 

послідовно дотримується партитури, припускається інтонаційних 

неточностей у виконанні вокального твору, недоречностей у 

виконавській інтерпретації. Недостатньо стійкі вокально-технічні 

навички, виконавська інтерпретація непереконлива, 

спостерігаються помилки у використанні вокальних прийомів у 

побудові виконавського плану вокального твору, але є позитивні 

зміни у вокально - виконавському розвитку студента. 

60 – 63 

Студент загалом може відтворити музичний образ, але у процесі 

виконання припускається відхилень від партитури, інтонаційних 

неточностей, порушує норми виконавської інтерпретації, однак 

здатний виправити помилки за допомогою викладача. Нестійкі 

вокально-технічні навички, спостерігаються помилки в 

використанні вокальних прийомів та побудові виконавського плану 

вокального твору, але є певні позитивні зміни у виконавському 

розвитку студента. 

35 – 59 

Студент здатний сприймати та відтворювати окремі фрагменти 

вокальних творів, знайомий з партитурою, але не здатний точно 

інтонувати та використовувати доцільні вокально-технічні 

прийоми. Розвиток вокально-технічних навичок на низькому рівні. 

Робить багато помилок і не може їх виявити. Виконавська 

компетенція недостатньо сформована. Виконавська інтерпретація 

не відповідає художньому образу твору. 

1 – 34 

У студента розуміння естрадного вокального виконавства, 

сприйняття музичного образу на дуже низькому рівні, слабко 

сформоване художньо-естетичне, вокально – технічне мислення, 

неточне інтонування. Відсутні елементарні знання з естрадного 



 

 

  

вокального виконавства та вокально-технічні навички. Виконавська 

компетентність у процесі опанування навчальної дисципліни не 

сформована. Студент не здатен виконати вокальний твір повністю. 
 

Розподіл балів у першому семестрі (екзамен) 

Поточний контроль  

Разом 

Підсумковий 

(екзамен) 

 

Сума 

 
РОЗДІЛ 1 РОЗДІЛ 2 

Т 1.1 Т 1.2 Т 1.3 Т 2.1 

100 

Поточний контроль 63 25 

15 16 16 16 

Контроль самостійної роботи 12 

3 3 3 3 

Т 1.1, Т 1.2 ... – теми розділів 

 

 

Розподіл балів у другому семестрі (екзамен) 

Поточний контроль  

Разом 

Підсумковий 

(екзамен) 

 

Сума 

 
РОЗДІЛ 2 РОЗДІЛ 3 

Т 2.2 Т 2.3 Т 3.1 Т 3.2 Т 3.3 

100 

Поточний контроль 63 

25 
13 13 12 12 13 

Контроль самостійної роботи 12 

2 3 2 2 3 

Т 2.2, Т 2.3 ... – теми розділів 

Розподіл балів у третьому семестрі (залік) 

Поточний контроль  

Разом 

 

Сума 

 
РОЗДІЛ 4 

Т 4.1 Т 4.2 Т 4.3 

100 

Поточний контроль 75 

25 25 25 

Контроль самостійної роботи 25 

8 8 9 

Т 4.1, Т 4.2 ... – теми розділів 

 

 

 

Шкала оцінювання: національна та ECTS 

Сума балів           Оцінка ECTS Оцінка за національною шкалою 



 

 

  

за всі види 

навчальної 

діяльності 

для екзамену, заліку, курсового проекту 

(роботи), практики 

90 – 100 А відмінно 

82 – 89 В 
добре 

74 – 81 С 

64 – 73 D 
задовільно 

60 – 63 Е  

35 – 59 FX незадовільно з можливістю повторного 

складання 

1 – 34 F незадовільно з обов’язковим повторним 

вивченням дисципліни 
 

5. Засоби діагностики результатів навчання 

Конкурсний сценічний виступ, фестивальний сценічний виступ, публічний 

сценічний виступ, академічний концерт, контрольне прослуховування; екзамен, залік. 

6. Програма навчальної дисципліни 

Розділ 1. Формування вокально – технічних навичок виконавця. 

Розділ 2. Формування художньо – виконавських навичок виконавця. 

Розділ 3. Удосконалення вокально – технічних навичок виконавця. 

Розділ 4. Удосконалення художньо – виконавських навичок виконавця. 

 

7.1. Інформаційний зміст навчальної дисципліни  

Розділ 1. Формування вокально – технічних навичок виконавця. 

Тема 1.1.  Основні принципи гігієни та охорони голосу естрадного співака. 

(Вивчення принципів охорони голосу та гігієни голосотвірного апарату, відчуття 

«вокальної стомлюваності» естрадних співаків) 

Тема 1.2. Поєднання емоційного стану з технічними завданнями фонаційного 

процесу. (Подолання сценічного хвилювання, робота з «виконавською надійністю» 

естрадного співака) 

Тема 1.3 Вирівнювання тембрового звучання голосу на всіх ділянках діапазону. 

(Покращення використання резонаторів, автоматизація між регістрових переходів, 

темброва стабільність) 

Розділ 2. Формування художньо – виконавських навичок виконавця. 



 

 

  

Тема 2.1. Розвиток навички свідомого фіксування вібраційних відчуттів в зонах 

голосотвірного апарату. (Удосконалення свідомого м’язового контролю 

фонаційного апарату та відчуття «роботи» «вокального» апарату) 

Тема 2.2. Формування свідомого вокального слуху. (Автоматизація вокально-

слухового контролю естрадного співака у процесі репетиційної та концертної 

діяльності) 

Тема 2.3. Доведення до автоматизму комплексу вокально – технічних навичок. 

(Виведення з під свідомого контролю базових вокально-технічних навичок, 

необхідних у сольному естрадному вокальному виконавстві) 

 

Розділ 3. Удосконалення вокально – технічних навичок виконавця. 

Тема 3.1. Загальні принципи вокально-слухового діагностування співацького 

процесу. (Удосконалення навичок вокально-слухового контролю та самоконтролю 

фонаційного процесу у поєднанні з художнім змістом естрадних вокальних творів) 

Тема 3.2. Робота над музичною декламацією і музичним виконавством. 

(Напрацювання навичок коректної дикції як важливої складової естрадного 

вокального виконавства) 

Тема 3.3. Робота над інтонаційною виразністю співочого голосу. (Удосконалення 

інтонаційної виразності голосу естрадного співака) 

Розділ 4. Удосконалення художньо – виконавських навичок виконавця. 

Тема 4.1. Формування стилістичної виразності співочого голосу. (Напрацювання 

стилістичної виразності голосу естрадного співака) 

Тема 4.2. Робота над вірним резонуванням голосу. (Удосконалення використання 

резонаторів у процесі сольного естрадного вокального виконавства) 

Тема 4.3. Робота над артикуляційною і дикційною виразністю. (Покращення 

звучання естрадних вокальних творів  через розвиток артикуляції, дикційною 

виразністю та їх поєднанням з використанням вокально-технічних прийомів). 

 

7.2.Структура та обсяг навчальної дисципліни 

Назви  розділів і тем 

Кількість годин 

Денна форма Заочна форма 
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РОЗДІЛ 1. Формування вокально – технічних навичок виконавця. 

Тема 1.1. Основні принципи гігієни та 

охорони голосу естрадного співака. 

30  6   24 32  2   30 

Тема 1.2. Поєднання емоційного стану з 

технічними завданнями фонаційного 

процесу. 

34  8   26 32  2   30 

Тема 1.3. Вирівнювання тембрового 

звучання голосу на всіх ділянках 

діапазону. 

34  8   26 32  2   30 

РОЗДІЛ 2. Формування художньо – виконавських навичок виконавця 

Тема 2.1. Розвиток навички свідомого 

фіксування вібраційних відчуттів в 

зонах голосотвірного апарату. 

30  6   24 32  2   30 

Тема 2.2. Формування свідомого 

вокального слуху. 

32  8   24 32  2   30 

Тема 2.3. Доведення до автоматизму 

комплексу вокально – технічних 

навичок. 

34  8   26 32  2   30 

      РОЗДІЛ 3. Удосконалення вокально – технічних навичок виконавця 

Тема 3.1. Загальні принципи вокально-

слухового діагностування співацького 

процесу. 

30  6   24 32  2   30 

Тема 3.2. Робота над музичною 

декламацією і музичним 

виконавством. 

32  8   24 32  2   30 

Тема 3.3. Робота над інтонаційною 

виразністю співочого голосу. 

34  8   26 34  2   32 

РОЗДІЛ 4. Удосконалення художньо – виконавських навичок виконавця 

Тема 4.1. Формування стилістичної 

виразності співочого голосу. 

34  8   26 32  2   30 

Тема 4.2. Робота над вірним 

резонуванням голосу. 

32  8   24 34  2   32 

Тема 4.3. Робота над артикуляційною 

і дикційною виразністю. 

34  8   26 34  4   30 

Усього годин 390  90   300 390  26   364 

 

Теми практичних (семінарських)  занять 

№ 

з/п 

Назва теми Кількість годин 

Денна форма Заочна форма 



 

 

  

Тема 1.1. Основні принципи гігієни та охорони голосу естрадного співака. 

1 Основи охорони та гігієни голосу та естрадного 

співака. 
2 2 

2 Відчуття «вокальної стомлюваності» естрадних 

співаків та його недопущення. 
2  

3 Вокальні техніки, використання яких посилює 

навантаження на фонаційний апарат. 
2  

Тема 1.2. Поєднання емоційного стану з технічними завданнями фонаційного процесу. 

4 Вплив сценічного хвилювання на вокально-

виконавський процес. 
2  

5 Розвиток «виконавської надійності» естрадного 

співака. 
2 2 

6 Емоційний стан як основа сценічного образу 

естрадного співака. 
2  

7 Поєднання емоційного стану з технічними 

завданнями фонаційного процесу. 
2  

Тема 1.3. Вирівнювання тембрового звучання голосу на всіх ділянках діапазону. 

8 Покращення використання резонаторів естрадного 

співака. 
2  

9 Автоматизація між регістрових переходів естрадного 

співака у процесі виконання. 
2 2 

10 Темброва стабільність у різних частинах діапазону. 2  

11 Вирівнювання тембрового звучання голосу на всіх 

ділянках діапазону. 
2  

Тема 2.1. Розвиток навички свідомого фіксування вібраційних відчуттів в зонах 

голосотвірного апарату. 

12 Удосконалення свідомого м’язового контролю 

фонаційного апарату естрадного співака. 
2 2 

13 Використання технічних засобів для поглиблення 

природного вібрато естрадного співака. 
2  

14 Розвиток навички свідомого фіксування вібраційних 

відчуттів в зонах голосотвірного апарату. 
2  

Тема 2.2. Формування свідомого вокального слуху. 

15  Тренування вокального слуху естрадного співака. 2  

16 Автоматизація вокально-слухового контролю 

естрадного співака у процесі виконання. 
2 2 

17 Використання технічних засобів для розвитку 

вокально-слухового контролю естрадного співака. 
2  

18 Формування свідомого вокального слуху. 2  
Тема 2.3. Доведення до автоматизму комплексу вокально – технічних навичок. 

19 Опанування вокальних прийомів, які 

використовуються у естрадному співі. 
2  

20 Застосування особливих технік звуковидобування у 

сучасному естрадному вокальному виконавстві. 
2  

21 Використання технічних засобів у поєднанні з 

вокальними прийомами у процесій сценічного 

виконавства. 

2 2 



 

 

  

22 Доведення до автоматизму комплексу вокально – 

технічних навичок естрадного співака. 
2  

Тема 3.1. Загальні принципи вокально-слухового діагностування співацького 

процесу. 

23 Комплексність естрадного вокального виконавства у 

вокально-технічному музично-технічному та 

художньо-образному компонентах. 

2  

24 Музично-технічні засоби поглиблення вокально-

слухового контролю під час концертних виступів. 
2  

25 Удосконалення навичок вокально-слухового 

контролю та самоконтролю фонаційного процесу у 

поєднанні з художнім змістом естрадних вокальних 

творів. 

2 2 

Тема 3.2. Робота над музичною декламацією і музичним виконавством. 

26 Оптимізація дикційної складової вокального 

виконавства естрадного співака. 
2 2 

27 Музично-технічні компоненти, що забезпечують 

корекцію дикційних недоліків. 
2  

28 Розвиток навичок коректної дикції як важливої 

складової естрадного вокального виконавства. 
2  

29 Удосконалення музичної декламації у системі 

сучасного виконавства. 
2  

Тема 3.3. Робота над інтонаційною виразністю співочого голосу. 

30 Точне інтонування в дискурсі сценічно-виконавської 

майстерності естрадного співака. 
2  

31 Розвиток навички вокально-слухового контролю для 

забезпечення точності інтонування естрадного 

співака. 

2  

32 Вокальні прийоми «неточного інтонування» у 

сучасному естрадному вокальному мистецтві. 
2  

33 Удосконалення інтонаційної виразності голосу 

естрадного співака. 
2 2 

Тема 4.1. Формування стилістичної виразності співочого голосу. 

34 Стилістична залежність твору та вокальної техніки 

виконавця як засіб виразності естрадного співака. 
2  

35 Вокально-технічні прийоми та музично-технічні 

засоби у естрадному вокальному сценічному 

виконавстві. 

2  

36 Напрацювання стилістичної виразності голосу 

естрадного співака. 
2 2 

37 Формування стилістичної виразності співочого 

голосу естрадного співака. 
2  

Тема 4.2. Робота над вірним резонуванням голосу. 

38 Удосконалення використання резонаторів у процесі 

естрадного вокального виконавства. 
2  

39 Технічна і художня складові створення виконавської 

індивідуальної інтерпретації естрадного вокального 

твору. 

2 2 



 

 

  

40 Поєднання сценічної пластики з вокальним 

виконавством у роботі естрадного співака. 
2  

41 Взаємодія зі звукорежисером у процесі репетиційної 

та концертної роботи естрадного співака. 
2  

Тема 4.3. Робота над артикуляційною і дикційною виразністю. 

42 Оптимізація дикції і артикуляції у процесі 

естрадного співу. 
2  

43 Автоматизація з використання вокально-технічних 

прийомів та технічних засобів у процесі сценічного 

виконавства. 

2  

44 Удосконалення артикуляційної і дикційної 

виразності естрадного співака.  
2 2 

45 Створення комплексної інтерпретації естрадних 

вокальних творів з максимальною реалізацією 

технічних та художніх можливостей естрадного 

співака у процесі сценічного виконавства. 

2 2 

Разом 90 26 
 

Самостійна робота 

№ 

з/п 

Назва теми Кількість годин 

Денна форма Заочна форма 

Тема 1.1. Основні принципи гігієни та охорони голосу естрадного співака. 

1 Визначення вокального діапазону естрадного співака 

як одна з основ охорони голосу естрадного співака. 
4 4 

2 Основні принципи гігієни фонаційного апарату 

естрадного співака. 
5 6 

3 Основи охорони голосу естрадного співака. 5 6 

4 Відчуття «вокальної стомлюваності» естрадних 

співаків та його недопущення. 
5 8 

5 Вокальні техніки, використання яких посилює 

навантаження на фонаційний апарат. 
5 6 

Тема 1.2. Поєднання емоційного стану з технічними завданнями фонаційного процесу. 

6 Вплив сценічного хвилювання на вокально-

виконавський процес. 
5 6 

7 Сценічне хвилювання вокаліста та його подолання. 5 6 

8 Розвиток «виконавської надійності» естрадного 

співака. 
6 6 

9 Емоційний стан як основа сценічного образу 

естрадного співака. 
5 6 

10 Поєднання емоційного стану з технічними завданнями 

фонаційного процесу. 
5 6 

Тема 1.3. Вирівнювання тембрового звучання голосу на всіх ділянках діапазону. 

11 Тембр як основа виконавської індивідуальності 

естрадного співака. 
5 6 

12 Покращення використання резонаторів естрадного 

співака. 
5 6 

13 Автоматизація міжрегістрових переходів естрадного 5 6 



 

 

  

співака у процесі виконання. 

14 Темброва стабільність у різних частинах діапазону. 6 6 

15 Вирівнювання тембрового звучання голосу на всіх 

ділянках діапазону. 
5 6 

Тема 2.1. Розвиток навички свідомого фіксування вібраційних відчуттів в зонах 

голосотвірного апарату. 

16 Вокальні техніки свідомого контролю фонаційного 

апарату. 
4 6 

17 Удосконалення свідомого м’язового контролю 

фонаційного апарату естрадного співака. 
5 6 

18 Відчуття «роботи» фонаційного апарату естрадного 

співака. 
5 6 

19 Використання технічних засобів для поглиблення 

природного вібрато естрадного співака. 
5 6 

20 Розвиток навички свідомого фіксування вібраційних 

відчуттів в зонах голосотвірного апарату. 
5 6 

Тема 2.2. Формування свідомого вокального слуху. 

21  Тренування вокального слуху естрадного співака. 5 6 

22 Вокально-слуховий контроль у процесі сценічно-

виконавської діяльності як основа точного 

інтонування. 

4 6 

23 Автоматизація вокально-слухового контролю 

естрадного співака у процесі виконання. 
5 6 

24 Використання технічних засобів для розвитку 

вокально-слухового контролю естрадного співака. 
5 6 

25 Формування свідомого вокального слуху. 5 6 
Тема 2.3. Доведення до автоматизму комплексу вокально – технічних навичок. 

26 Вокальні техніки у естрадному виконавстві. 5 6 

27 Опанування вокальних прийомів, які 

використовуються у естрадному співі. 
5 6 

28 Застосування особливих технік звуковидобування у 

сучасному естрадному вокальному виконавстві. 
5 6 

29 Використання технічних засобів у поєднанні з 

вокальними прийомами у процесій сценічного 

виконавства. 

5 6 

30 Доведення до автоматизму комплексу вокально – 

технічних навичок естрадного співака. 
6 6 

Тема 3.1. Загальні принципи вокально-слухового діагностування співацького процесу. 

31 Вокально-слуховий контроль та самоконтроль як 

складові виконавської майстерності естрадного 

співака. 

5 6 

32 Загальні принципи вокально-слухового діагностування 

співацького процесу. 
4 6 

33 Комплексність естрадного вокального виконавства у 

вокально-технічному музично-технічному та 

художньо-образному компонентах. 

5 6 

34 Музично-технічні засоби поглиблення вокально-

слухового контролю під час концертних виступів. 
5 6 



 

 

  

35 Удосконалення навичок вокально-слухового контролю 

та самоконтролю фонаційного процесу у поєднанні з 

художнім змістом естрадних вокальних творів. 

5 6 

Тема 3.2. Робота над музичною декламацією і музичним виконавством. 

36 Дикція в системі конферансу та вокального 

виконавства. 
4 6 

37 Оптимізація дикційної складової вокального 

виконавства естрадного співака. 
5 6 

38 Музично-технічні компоненти, що забезпечують 

корекцію дикційних недоліків. 
5 6 

39 Розвиток навичок коректної дикції як важливої 

складової естрадного вокального виконавства. 
5 6 

40 Удосконалення музичної декламації у системі 

сучасного виконавства. 
5 6 

Тема 3.3. Робота над інтонаційною виразністю співочого голосу. 

41 Точне інтонування в дискурсі сценічно-виконавської 

майстерності естрадного співака. 
5 6 

42 Розвиток навички вокально-слухового контролю для 

забезпечення точності інтонування естрадного співака. 
5 6 

43 Вокальні прийоми «неточного інтонування» у 

сучасному естрадному вокальному мистецтві. 
5 6 

44 Удосконалення інтонаційної виразності голосу 

естрадного співака. 
5 6 

45 Оптимізація інтонаційної виразності співочого голосу 

естрадного співака.  
6 8 

Тема 4.1. Формування стилістичної виразності співочого голосу. 

46 Стиль вокального виконавства як елемент сценічно-

виконавської майстерності естрадного співака. 
5 6 

47 Стилістична залежність твору та вокальної техніки 

виконавця як засіб виразності естрадного співака. 
5 6 

48 Вокально-технічні прийоми та музично-технічні 

засоби у естрадному вокальному сценічному 

виконавстві. 

5 6 

49 Напрацювання стилістичної виразності голосу 

естрадного співака. 
6 6 

50 Формування стилістичної виразності співочого голосу 

естрадного співака. 
5 6 

Тема 4.2. Робота над вірним резонуванням голосу. 

51 Удосконалення використання резонаторів у процесі 

естрадного вокального виконавства. 
5 6 

52 Оптимізація природного резонування голосу 

естрадного співака. 
5 6 

53 Технічна і художня складові створення виконавської 

індивідуальної інтерпретації естрадного вокального 

твору. 

4 6 

54 Поєднання сценічної пластики з вокальним 

виконавством у роботі естрадного співака. 
5 8 

55 Взаємодія зі звукорежисером у процесі репетиційної та 5 6 



 

 

  

концертної роботи естрадного співака. 

Тема 4.3. Робота над артикуляційною і дикційною виразністю. 

56 Дикційна виразність у естрадному сценічному 

вокальному виконавстві. 
5 6 

57 Оптимізація артикуляції у процесі естрадного співу. 5 6 

58 Автоматизація з використання вокально-технічних 

прийомів та технічних засобів у процесі сценічного 

виконавства. 

5 6 

59 Удосконалення артикуляційної і дикційної виразності 

естрадного співака.  
5 6 

60 Створення комплексної інтерпретації естрадних 

вокальних творів з максимальною реалізацією 

технічних та художніх можливостей естрадного 

співака у процесі сценічного виконавства. 

6 6 
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9. Інструменти, обладнання та програмне забезпечення, 

використання яких передбачає навчальна дисципліна 

(за потребою) 

Обладнання для практичних занять з курсу: «Фах»: ноутбук або ПК з зовнішньою 

звуковою картою та програмним забезпеченням (Steinberg Cubase 8.5 (або більш 

сучасна версія), Adobe Audition 1.6 (або більш сучасна версія), набір FabFilter 

TotalBundle 2017 (або більш сучасна версія)  мікрофон вокальний класом не нижче 

Shure SM58, студійний мікрофон класом, не нижче Samson C03 з тримачем типу 

«павук», стійкою та поп-фільром, інструментальний мікрофон класом не нижче AUDIX 

ADX51,  Shure SM137, USB-пульт мікшерний мінімум з 2-ма мікрофонними каналами з 

компресорами на кожному та 2-ма незалежними pre/post-фейдерними AUXaми, 

цифрове фортепіано з динамічною клавіатурою; DSP процесори REC-U формату, 

студійні навушники, студійні монітори ближнього поля, активні моніторні акустичні 

системи (2 шт.) з’єднані з 2-ма незалежними AUXами, мікрофонні стійки (типу 

«журавель») з тримачами для мікрофонів – 2шт., сценічні пюпітри – 2 шт. 
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