Силабус навчальної дисципліни
«ОХОРОНА ТА ГІГІЄНА ГОЛОСУ»
Освітня програма: «Сольний спів»,
Спеціальність: 025 «Музичне мистецтво»
Галузь знань: 02 «Культура і мистецтво»
Рівень вищої освіти

Перший (бакалаврський) рівень вищої освіти

Статус дисципліни
відповідно до
навчального плану

Обов’язкова навчальна дисципліна

Курс
Семестр

1 (перший)
1 (перший)

Семестровий
контроль

Екзамен – 1 семестр

Обсяг дисципліни:
кредити ЄКТС/
кількість годин

3 кредитів ЄКТС/90 годин (16 лекц., 16семін., 58 самост. роб.)

Мова викладання

Українська мова

Що буде вивчатися
(предмет навчання)

Дисципліна «Охорона та гігієна голосу» розкриває поняття
людського голосу з позицій медицини, ознайомлює студентів з
особливостями
будови
співочого
апарату,
механізму
звукоутворення, охорони та гігієни голосу, профілактики
голосових розладів та основи здорового способу життя.
Мета дисципліни: розвиток знання і розуміння методів та
механізмів
роботи голосового апарату, надання майбутнім
фахівцям знань з основ охорони голосу, процесу звукоутворення з
метою виявлення шкідливих і небезпечних факторів, визначення
заходів щодо гігієни та охорони голосу.

Чому це
цікаво/потрібно
вивчати
(мета, завдання)

Завдання дисципліни: навчити здобувачів вищої освіти вміти
застосовувати на практиці принципи гігієни голосу, знати методи
профілактики захворювань голосового апарату, володіти засобами
самостійного, правильного використання методів фізичного
виховання та зміцнення здоров'я.
В результаті освоєння дисципліни студент повинен:
• знати та опанувати практичними навичками з формування
співацького голосу;
• вміти правильно, якісно та без шкоди для організму працювати з
власним голосовим апаратом;
• вміти оперувати різними вокальними техніками та прийомами;
• вміти виявляти основні проблеми співацького голосу, а також
використання не правильних, шкідливих методик співу;
• бути здатним осмислювати цінність здорового голосового
апарату, якісне звучання співацького голосу.

Пререквізити
(попередні
компетентності,
необхідні для
вивчення дисципліни)

Для здобувачів вищої освіти з профільною освітою необхідні:
знання біологічних особливостей анатомії людини, будови і
функцій голосового апарату;
вміння застосовувати теоретичні музичні знання у вокальній
практиці;
володіння музичною вокальною термінологією, навичками
використання голосовим апаратом.

Для здобувачів вищої освіти з непрофільною освітою необхідні:
знання біологічних особливостей анатомії людини;
вміння аналізувати одержану інформацію та використовувати її у
своїй навчальній та творчій діяльності, користуватися науководовідковими та електронними джерелами інформації;
володіння елементарними навичками використання голосовим
апаратом.
Здатність розв’язувати складні спеціалізовані завдання та
Пореквізити
практичні проблеми у галузі музичної професійної діяльності або у
(компетентності,
процесі навчання, що передбачає застосування системи
отримані після
вивчення дисципліни) інтегрованих художньо-естетичних знань з теорії музики, що
характеризується комплексністю та невизначеністю умов згідно до
компетентностей освітньої програми «Сольний спів» першого
(бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності 025 «Музичне
мистецтво».
РН 1. Демонструвати артистизм, виконавську культуру та
Чому можна
технічну майстерність володіння мистецтвом сольного співу на
навчитися
належному фаховому рівні під час виконавської діяльності
(результати
артиста-вокаліста.
навчання)
РН 2. Володіти методами та навичками сольного та ансамблевого
співу, репетиційної роботи та концертних виступів.
РН 3. Демонструвати різні методики удосконалення виконавської
діяльності.
РН 11. Застосовувати теоретичні знання та навички в практичній
виконавській діяльності.
РН 13. Вміти здійснювати педагогічну діяльність.
Форми контролю (екзамен):
Критерії оцінювання
1. Оцінювання роботи під час семінарських занять – 30 балів / 18
(екзаменаційна
балів.
політика)
2. Самостійна робота – 30 балів / 18 балів.
3. Екзамен – 40 балів / 24 бали.
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.
Демонструвати загальні компетентності:
Як можна
ЗК
11. Здатність оцінювати та забезпечувати якість виконуваних
користуватися
робіт.
набутими знаннями і
ЗК 17. Здатність зберігати та примножувати моральні, культурні,
вміннями
наукові цінності і досягнення суспільства на основі розуміння
(компетентності)
історії та закономірностей розвитку предметної області, її місця у
загальній системі знань про природу і суспільство та у розвитку
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суспільства, техніки і технологій, використовувати різні види та
форми рухової активності для активного відпочинку та ведення
здорового способу життя.
Демонструвати спеціальні (фахові) компетентності:
СК 1. Здатність демонструвати достатньо високий рівень
виконавської майстерності вокаліста.
СК 11. Здатність оперувати професійною термінологією.
СК 13. Здатність
використовувати
широкий
спектр
міждисциплінарних зв’язків.
СК 17. Здатність застосовувати традиційні і альтернативні
інноваційні технології вокально-виконавської, диригентської та
педагогічної діяльності.
СК 18. Здатність свідомо поєднувати інновації з усталеними
вітчизняними та світовими традиціями у вокальному виконавстві
та музичній педагогіці.
Структура навчального курсу складається з двох змістовних
розділів. Кожен змістовий розділ включає в себе лекції та
семінарські заняття та самостійну роботу здобувачів, які
завершуються контролем рівня засвоєння якості програмного
матеріалу.
І семестр
Змістовний розділ 1
Тема 1. Поняття фоніатрії. Історія виникнення
Тема 2. Будова
голосового
апарату.
Вікові
особливості
трансформації голосу. Анатомія і фізіологія гортані
Тема 3. Органи дихання. Їх будова і функції.
Тема 4. Взаємозв’язок дихання з іншими частинами голосового
апарату.
Змістовний розділ 2
Тема 5. Типи дихання
Тема 6.Періоди становлення голосу. Специфіка
жіночого,чоловічого та дитячого голосу.
Тема 7. Види порушень голосу. Захворювання голосового апарату
Тема 8. Професійна гігієна голосу та режим співака. Специфіка
охорони голосу в здійсненні професійної діяльності (окремі
аспекти трудової дисципліни вокаліста)
Форма контролю: екзамен
Види занять:
Лекції, семінарські заняття, самостійна робота.
Методи навчання:
– вербальний метод (пояснювання завдань, дискусія, співбесіда
тощо);
– наочний метод (метод ілюстрацій і метод демонстрацій);
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– робота з навчально-методичною літературою (конспектування,
тезування, анотування);
– відеометод у сполученні з новітніми інформаційними
технологіями та комп'ютерними засобами навчання (д
дистанційні, мультимедійні, веб-, віртуально орієнтовані
тощо);
– самостійна робота.

Інформаційне
забезпечення
з фонду та
репозиторію
НАКККІМ

Форми навчання:
Денна (очна), заочна, дистанційна.
Рекомендована література та інформаційні ресурси
Література:
1. Боярчук О. Д. Анатомія, фізіологія и патологія органів слуху та
мови: навчальний посібник для студентів вищих на-вчальних
закладів. Луганськ: Альма-матер, 2008. 175 с.
2. Березан О.І. Органи мовлення: анатомо-фізіологічні та клінічні
аспекти. Полтава: РА «Бойко», 2005. 92 с.
3. Люш Д. Розвиток і охорона співацького голосу.Київ: Музична
Україна, 1988. 138 с.
Інформаційні ресурси:
1. http://library.nakkkim.edu.ua – електронний каталог НАКККіМ.
2. http://vokalizm.ru/gigiena-golosa.html – Музичний
сайт,
присвячений розвитку та гігієні голосу
3. http://vocal.in.ua/gigiena-golosa/ – Музичний сайт, присвячений
гігієні голосу
4. http://лор.net – Захворювання голосового апарату

Локація та
матеріально-технічне
забезпечення

Кафедра
Інститут
Інформація про
науково-педагогічних
працівників

Проведення практичних занять з дисципліни «Охорона та гігієна
голосу»
забезпечується
матеріально-технічною
базою
(спеціалізована аудиторія № 115, корп.7, НАКККіМ), музичним
інструментарієм (фортепіано), технічними засобами (ноутбук з
доступом
до
мережі
інтернет),
навчально-методичною
документацією та матеріалами.
Кафедра академічного і естрадного вокалу та звукорежисури
(корпус №14, ауд. 203).
Інститут сучасного мистецтва
Мусієнко Валентина Іванівна кандидат педагогічних наук (2000),
доцент (2003), доцент кафедри академічного і естрадного вокалу та
звукорежисури, заступник директора Інституту сучасного
мистецтва, заслужений працівник культури України (2016) Освіта:
Одеська Національна музична академія ім. А. В. Нежданової за
спеціальністю «Оперний спів». Автор 58 наукових публікацій
(навчально-методичні видання наукові статті, матеріали
конференцій),автор
двох
монографій.;
Почесні
грамоти
Міністерства культури і мистецтв України (2010, 2012). Член журі
Міжнародних та всеукраїнських вокальних конкурсів.
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