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Лекції – 16 год.
Практичні – 16 год.
Модульний контроль – 8 год.
Самостійна робота – 80 год.
Залік
І курс, 2 семестр
ЗК 1. Здатність спілкування іноземною мовою.
ЗК 2. Здатність виявляти, ставити та вирішувати проблеми.
ЗК 3. Здатність використовувати інформаційні та комунікаційні
технології.
ЗК 7. Здатність до міжособистісної взаємодії.
СК 2. Усвідомлення процесів розвитку музичного мистецтва в
історичному контексті у поєднанні з естетичними ідеями
конкретного історичного періоду.
СК 3. Здатність розробляти і реалізовувати творчі проєкти по
інтерпретації вокальної музики.
СК 4. Здатність інтерпретувати художні образи у виконавській
та педагогічній діяльності.
ПРН 1. Володіти професійними навичками виконавської,
творчої та педагогічної діяльності.
ПРН 2. Володіти навичками ансамблевого музикування у

Анотація (зміст)
дисципліни

вокальних колективах різних складів у концертновиконавському та репетиційному процесах.
ПРН 8. Здійснювати викладання вокалу з урахуванням потреб
здобувача освіти, цілей навчання, вікових та індивідуальних
особливостей здобувача.
ПРН 9. Здійснювати ефективне управління мистецькими
проєктами, зокрема, їх планування та ресурсне забезпечення.
Дисципліна вивчає узагальненні принципи та методи роботи з
вокальним ансамблем та спрямовується на засвоєння напрямків
професійної компетентності керівника вокального ансамблю,
пов’язані з вокально-виконавською та музично-педагогічною
діяльністю.
Об’єктами вивчення є творча діяльність вокального
колективу, особливості вокально-ансамблевого виконавства,
його художньо-естетична спрямованість.
Мета дисципліни – надати здобувачам вищої освіти фаховоорієнтовані методичні знання, сприяти напрацюванню
практичних навичок, необхідних для роботи з вокальним
ансамблем (з супроводом та без супроводу), розкрити сутність
психологічної складової у контакті керівника з учасниками
колективу.
Завдання дисципліни: навчити правильно формулювати
методичні вимоги курсу; надати історичні дані про
становлення вокального ансамблевого виконавства в Україні
та світі; сприяти формуванню навичок у досягненні
злагодженості звучання вокального ансамблю, художньоосмисленого виконання творів різної жанрової та стилістичної
спрямованості; закріпити розуміння цілісної системи
виховного процесу виконавця-ансамбліста; виховувати
активну творчу позицію керівника у вирішенні професійних
завдань функціонування вокального колективу (організації
репетиційного процесу та концертної діяльності, створення
сприятливої психологічної обстановки в колективі тощо).
Структура навчального курсу складається з чотирьох
змістовних модулів. Кожен змістовний модуль включає лекції
та практичні заняття, самостійну роботу здобувачів, які
завершуються контролем рівня засвоєння якості програмного
матеріалу відповідної частини курсу.
Змістовний модуль № 1. Робота над ансамблевою
звучністю.
1.1.Унісонний ансамбль (ансамбль одноголосного співу, що
утворюється при повному динамічному, тембровому, метроритмічному, темповому узгодженні голосів) (4 год.).
1.2.Динамічний ансамбль (злагодженість голосів за силою
звучання) (4 год.).
Змістовний модуль № 2. Ритмічний та гармонічний
ансамбль.
2.2.Ритмічний, дикційний та темповий ансамбль (єдність
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темпового та ритмічного ансамблів) (4 год.).
2.3.Тембровий та гармонічний ансамбль (тембральна та
інтонаційна злагодженість у багатоголосному звучанні)
(4 год.).
Змістовний модуль № 3. Особливості роботи з різними
вокальними ансамблями.
3.1.Основи теорії вокалу та різні співочі стилі (4 год.).
3.2.Особливості роботи з вокальним ансамблем академічного
спрямування (4 год.).
Змістовний модуль № 4. Жанрові та стилістичні ознаки
сучасного вокального мистецтва.
4.1.Історія вокальних стилів популярних жанрів (джаз, рокмузика тощо) (4 год.).
4.2.Особливості використання вокальної групи в естрадних
вокально-інструментальних ансамблях (4 год.).
Форми контролю:
1. Оцінювання роботи під час практичних занять – 40 балів (від
0 до 5 балів за кожне практичне заняття).
2. Самостійна робота – 40 балів (від 0 до 5 балів за кожну тему).
3. Модульний контроль – 8 балів (від 0 до 2 балів за кожний
модуль).
4. Залік – 12 балів.
Шкала оцінювання:
За національною диференційованою шкалою – «відмінно»,
«добре», «задовільно», «незадовільно».
За шкалою ECTS: A 90-100, B 82-89, C 74-81, D 64-73, E 60-63,
FХ 35-59, F 1-34.
Всі учасники освітнього процесу дотримуються політики
доброчесності і сприяють функціонуванню ефективної системи
запобігання та виявлення академічного плагіату.

Сторінка курсу
на платформі
Google-classroom
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