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1. Анотація (опис) навчальної дисципліни(у т.ч. міждисциплінарні зв’язки): 
Узагальнення принципів роботи з вокальним ансамблем та з’ясування специфіки всіх 

напрямків професійного виховання керівника вокального ансамблю є необхідною складовою 
вищої освіти майбутнього фахівця освітнього рівня «Бакалавр», спеціальності 025 «Музичне 
мистецтво». Під час вивчення навчальної дисципліни розглядаються основні поняття курсу: види 
та типи вокального колективу, хоровий ансамбль (унісонний, природній, штучний та ін.), 
ансамблевий стрій (мелодичний гармонічний), особливості вокального дихання, дикція, орфоепія 
та логічні паузи при співі,  закріплюються диригентські навички, диригентська етика.         
Дисципліна забезпечує підготовку фахівців для сфери музичного мистецтва та спрямована на 
набуття здобувачами практичних навичок, необхідних для професійної діяльності виконавця-
вокаліста та формування професійного ставлення до мистецтва.   
Міждисциплінарні зв’язки з сольним співом, основами техніки диригування, охороною та 
гігієною голосу, творчою майстернею вокаліста, сольфеджіо, елементарною музичною теорією, 
гармонією та аналізом музичних творів, історією музичного мистецтва, сценічним мистецтвом, 
психологією здійснюються на основі комплексного розуміння виховання професійних навичок для 
виконання творчих проектів.  
2. Мета дисципліни – сприяти усвідомленню методичних напрацювань та практичних навичок, 
необхідних для роботи з вокальним ансамблем (без супроводу та з супроводом), привити молодим 
фахівцям вміння критично розбиратися у вокально-ансамблевій музиці, розвинути вміння творчо 
сприймати нову інформацію та вдало її використовувати під час роботи. 
3. Завдання :  

− надати методичні рекомендації щодо формування навичок у досягненні злагодженості 
звучання вокального ансамблю, художньо-осмисленого виконання творів різної жанрової 
та стилістичної спрямованості; 

− розвинути музичний смак та більш глибоке розуміння й трактування вокально-
ансамблевого твору; 

− закріпити розуміння цілісної системи виховного процесу виконавця-ансамбліста; 

− виховувати активну творчу позицію у вирішенні професійних завдань функціонування 
вокального колективу (організації репетиційного процесу та концертної діяльності, 
створення сприятливої психологічної обстановки в колективі тощо).  

 

 
Згідно з вимогами Стандарту вищої освіти дисципліна забезпечує набуття здобувачами 
вищої освіти компетентностей: 
  
загальні: 
ЗК 2.  Знання та розуміння предметної області та розуміння професійної діяльності.   
ЗК 4.  Вміння виявляти, ставити та вирішувати проблеми.  
ЗК 6.  Навички міжособистісної взаємодії.  
ЗК 11. Здатність оцінювати та забезпечувати якість виконуваних робіт.  
ЗК 13. Здатність виявляти ініціативу та підприємливість.  
ЗК 15. Здатність генерувати нові ідеї (креативність).  

 
спеціальні (фахові):  
СК 1. Здатність демонструвати достатньо високий рівень виконавської майстерності вокаліста.  
СК 2. Здатність створювати та реалізовувати власні художні концепції у виконавській діяльності 
артиста-вокаліста.  
СК 3. Здатність усвідомлювати художньо-естетичну природу музичного мистецтва.  
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СК 4. Здатність усвідомлювати взаємозв’язки та взаємозалежності між теорією та практикою 
музичного мистецтва.  
СК 6. Здатність використовувати професійні знання та навички в процесі творчої діяльності 
артиста-вокаліста. 
СК 8. Здатність здійснювати диригентську діяльність у вокальному ансамблі. 
СК 9. Здатність розуміти основні шляхи інтерпретації художнього образу у вокальній музиці. 
СК 11. Здатність оперувати професійною термінологією.                                                                     
СК 12. Здатність збирати, аналізувати, синтезувати художню інформацію та застосовувати її в 
процесі практичної діяльності.                                                                                                                 
СК 13. Здатність використовувати широкий спектр міждисциплінарних зв’язків.                                    
СК 15. Здатність здійснювати аранжувальну діяльність в сфері музичного мистецтва.                               
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. 

Програмні результати навчання: 
РН 1. Демонструвати артистизм, виконавську культуру та технічну майстерність володіння 
мистецтвом сольного співу на належному фаховому рівні під час виконавської діяльності артиста-
вокаліста. 
РН 2. Володіти методами та навичками сольного та ансамблевого співу, репетиційної роботи та 
концертних виступів. 
РН 3. Демонструвати різні методики удосконалення виконавської діяльності. 
РН 4. Аналізувати музичні твори з виокремленням їх належності до певної доби, стилю, жанру, 
особливостей драматургії, форми та художнього змісту. 
РН 5. Відтворювати драматургічну концепцію музичного твору, створювати його художню 
інтерпретацію.  
РН 8. Демонструвати володіння музично-аналітичними навичками в процесі створення 
виконавських інтерпретацій.  
РН 9. Демонструвати володіння теоретичними та практичними основами інструментування, 
аранжування музики та композиції, вміння здійснювати переклад музичних творів для різних 
колективів (вокального ансамблю, хору).  
РН 10. Володіти базовими знаннями, практичними навичками організаційної та творчої роботи з 
ансамблевим колективом.  
РН 11. Застосовувати теоретичні знання та навички в практичній виконавській діяльності.  
РН 12. Володіти термінологією музичного мистецтва, його понятійно-категоріальним апаратом. 
РН 17. Демонструвати аргументовані знання з особливостей музичних стилів різних епох. 
  
4. Попередні вимоги до опанування або вибору навчальної дисципліни: 
1. Знати: 

− історичні дані про становлення вокального ансамблевого виконавства в Україні та світі; 
− різні напрямки професійної роботи, пов’язаної з окремими складовими спеціалізації 

(диригування, основ музично-теоретичного та вокально-ансамблевого аналізу, аранжування 
тощо); 

− методичні напрацювання щодо кожного з напрямків вокального ансамблевого виконавства 
для їх практичного втілення в репетиційному процесі та концертній діяльності. 

2. Вміти: 
− правильно формулювати методичні вимоги курсу; 
− орієнтуватися в питаннях взаємопов’язаності різних складових спеціалізації; 
− визначати пріоритетні напрями розвитку вокально-ансамблевого мистецтва та 
забезпечувати їх зв’язок з навчальним процесом та концертно-виконавською діяльністю. 
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3. Володіти елементарними навичками: 
− ансамблевого виконавства (мелодичного та гармонічного ансамблю, тембральної та метро-

ритмічної узгодженості тощо); 
− диригування вокальним колективом та диригентською етикою; 
− розучування з колективом вокально-ансамблевого твору, системою спеціальних музично-

теоретичних, вокально-ансамблевих знань; 
− створення та організації роботи вокального ансамблю. 

 
5. Результати навчання за дисципліною: 

Результат навчання 
(1. знати; 2. вміти; 3. комунікація; 4. 

автономність та відповідальність) 
Форми (та/або методи 

і технології) 
викладання і 

навчання 

Методи 
оцінювання та 

пороговий 
критерій 

оцінювання (за 
необхідності) 

Відсоток у 
підсумковій 

оцінці з 
дисципліни 

 

Код Результат навчання  

1. Мати здатність до спілкування державною 
мовою як усно, так і письмово.  
Мати знання та розуміння предметної 
області та розуміння професійної 
діяльності. 

Форми: аудиторні 
(практичніі), дистанційні 
заняття, самостійна 
робота.  
Методи: інтегровані 
методи, які забезпечують 
оптимальні шляхи 
досягнення освітньої та 
творчої мети  

Опитування, залік 25% 

2. Вміти виявляти, ставити та вирішувати 
проблеми.  
Вміти використовувати знання про основні 
закономірності й сучасні досягнення у 
теорії, історії та методології музичного 
мистецтва. 

Форми: аудиторні 
(практичні). 
Методи: методи 
проблемного, проблемно-
пошукового. 

Практична 
виконавська 
діяльність 

25% 

3.
  

Мати навички міжособистісної взаємодії 
та використання інформаційних і 
комунікаційних технологій. 

.Форми: поза аудиторні 
(консультації, практика, 
концертно-виконавська 
діяльність), дистанційні 
заняття. 
Методи: діалогічного, 
інтерактивного навчання. 

Взаємоповага у 
спільному 
навчальному і 
виконавському 
процесах. 

25% 

4. Здатність працювати автономно та 
здійснювати диригентську діяльність у 
вокальному ансамблі 

Форми: самостійна 
робота. 
Методи: створення 
виконавської 
інтерпретації музичного 
твору та творчої 
діяльності. 

Практична 
виконавська 
діяльність. 

25% 

 
6. Співвідношення результатів навчання дисципліни із програмними результатами 

навчання (необов’язково для вибіркових дисциплін які не входять до блоків спеціалізації) 
Результати навчання дисципліни  (код) 

Програмні результати 
 навчання (назва) 

1 2 3 4 

РН 1. Демонструвати артистизм, виконавську культуру та технічну 
майстерність володіння мистецтвом сольного співу на належному 
фаховому рівні під час виконавської діяльності артиста-вокаліста. 

   +    +    +    + 

РН 2. Володіти методами та навичками сольного та ансамблевого 
співу, репетиційної роботи та концертних виступів. 

   +    +     + 

РН 3. Демонструвати різні методики удосконалення виконавської 
діяльності. 

    +    +  
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РН 4. Аналізувати музичні твори з виокремленням їх належності до 
певної доби, стилю, жанру, особливостей драматургії, форми та 
художнього змісту. 

    +     + 

РН 5. Відтворювати драматургічну концепцію музичного твору, 
створювати його художню інтерпретацію. 

       +    +    + 

РН 8. Демонструвати володіння музично-аналітичними навичками 
в процесі створення виконавських інтерпретацій.  

   +    +        + 

РН 9. Демонструвати володіння теоретичними та практичними 
основами інструментування, аранжування музики та композиції, 
вміння здійснювати переклад музичних творів для різних колективів 
(вокального ансамблю, хору).  

   +         +    + 

РН 10. Володіти базовими знаннями, практичними навичками 
організаційної та творчої роботи з ансамблевим колективом.  

   +    +         + 

РН 11. Застосовувати теоретичні знання та навички в практичній 
виконавській діяльності. 

        +    +    + 

РН 12. Володіти термінологією музичного мистецтва, його 
понятійно-категоріальним апаратом. 

    +        + 

РН17.Демонструвати аргументовані знання з особливостей 
музичних стилів різних епох. 

   +         +    + 

 
 
7.  Схема формування оцінки. (згідно  п.7 «Положення про організацію освітнього процессу в 
НАКККіМ» від 16 грудня 2015 р.) 
7.1 Форми оцінювання студентів:  

- семестрове оцінювання:  
І семестр 

1. Контрольна робота з тем ЗР1-2  (тест): —10 балів / 6 бали 
2. Самостійне завдання (6 робіт) ЗР 1-4  : — 5 балів / 3 бали за кожне 
3. Оцінювання роботи під час практичних занять (ЗР 1-4):  —20 балів/ 12 балів. 
4. Підсумкове оцінювання (екзамен): — 40 балів/ 24 балів. 

 
ІІ семестр 

1. Контрольна робота з тем ЗР 7  (тест): —10 балів / 6 бали 
2. Самостйне завдання (5 робіт) ЗР 5-7  : — 5 балів / 3 бали за кожне 
3. Індивідуальне завдання ЗР 8 :  — 10 балів/ 6 балів. 
4. Оцінювання роботи під час практичних занять (ЗР 5-7): —15 балів/ 9 балів. 
5. Підсумкове оцінювання (екзамен): —40 балів/ 24 балів. 
 

- підсумкове оцінювання:  екзамен  
 
7.2 Організація оцінювання:  

Контроль за якістю навчання студента здійснюється за 100-бальною системою. Загальну 
кількість балів студента формують семестрові бали, отримані з усіх тем восьми змістових розділів 
(бали, отримані за контрольні роботи (у формі тестування), бали, отримані за виконання  
самостійних завдань; бали, отримані за роботу на практичних заняттях), а також бали, які отримані 
за підсумкову роботу (екзамен).  

Зміст курсу поділений на вісім змістовних розділів. Кожний змістовий розділ включає в себе 
практичну та самостійну роботу студентів, які завершуються контролем рівня засвоєння якості 
програмного матеріалу відповідної частини курсу. Оцінка успішності знань студентів 
здійснюється в двох формах: семестрове оцінювання і підсумкове оцінювання (екзамен). Загальна 
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сума балів – 100 балів (із них, семестрове оцінювання – максимум 60 балів; підсумкове 
оцінювання (екзамен) – максимум 40 балів). 

 
                                                                            V семестр 

ЗР 1 ЗР 2 ЗР 3 ЗР 4 
Поточний 

контроль (екзамен) Сума 
 

15 залікових 
балів (максимум) 

15 залікових 
балів (максимум) 

15 залікових 
балів 

(максимум) 

15 залікових 
балів 

(максимум) 

 

С
а
м
о
с
ті
й
н
а 
р
о
б
о
т
а 

пра
кти
чне 
заня
ття 

конт
роль
на 

робо
та 

С
а
м
о
с
т
і
й
н
а 
р
о
б
о
т
а 

прак
тич
не 

заня
ття 

кон
тро
льн

а 
роб
ота 

Само
стійн

а 
робо

та 

практ
ичне 
занят

тя 

С
а
м
о
с
т
і
й
н
а 
р
о
б
о
т
а 

практичн
е заняття 40 100 

5 5 5 5 5 5 10 5 10 5 

                                                                                VІ семестр 

ЗР 5 ЗР 6 ЗР 7 ЗР 8 Підсумковий 
контроль 
(екзамен) 

С
у
м
а 

 

15 залікових 
балів 

(максимум) 

15 залікових 
балів (максимум) 

20 залікових  
балів  

(максимум) 

10 залікових 
балів 

(максимум) 

 

Са
мос
тій
на 

роб
ота 

практ
ичне 

занятт
я 

Самос
тійна 
робот

а 

прак
тичн

е 
занят

тя 

Самос
тійна 

робота 

прак
тичн

е 
заня
ття 

кон
тро
льн

а 
роб
ота 

Індивідуальне 
завдання 40 балів  

(максимум) 100 

10 5 10 5 5 5 10 10 

Умовою допуску до підсумкової роботи (екзамену) є отримання студентом під час 
семестрового оцінювання не менше ніж 40 балів (критично-розрахунковий мінімум). При цьому 
обов’язковим є успішне складання контрольних робіт та виконання самостійних  робіт, 
передбачених робочою програмою навчальної дисципліни. 

 

 Семестрова 
кількість балів 

Підсумкова робота / екзамен Підсумква 
оцінка 

Мінімум 40 20 60 
Максимум 60 40 100 

 
У випадку відсутності здобувача вищої освіти з поважних причин відпрацювання та 

перездачі контрольних робіт здійснюються у відповідності до «Положення про організацію 
освітнього процесу у НАКККіМ» від 16 грудня 2015 р. 

 Екзамен  виставляється за результатами роботи студента впродовж усього семестру. 
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Студенти, які  набрали протягом семестру менше 90 балів обов’язково складають екзамен. 
Присутність всіх  здобувачів  вищої освіти на екзамені є  обов'язковим. 

 
  7.3 Шкала відповідності оцінок 

 

Оцінка за шкалою 
НАКККіМ (бали) 

Оцінка за 
чотирибальною 

шкалою 

Оцінка за шкалою  
ЄКТС 

90-100 Відмінно А 
82-89 Добре В 
74-81 С 
64-73 Задовільно Д 
60-63 Е 
35-59 Незадовільно FX 
1-34 F 
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8. Структура  навчальної  дисципліни. Тематичний  план: 

№ п/п Номер і назва  теми* 
 

семінари/ 
практичні/  

Самостійна 
робота 

                         V семестр 

 Змістовий розділ 1  
«Загальні положення виховного процесу» 

1 

Визначення поняття “ансамбль”  
в художньому та музичному аспектах.  
Визначення курсу роботи з вокальним ансамблем  
в контексті розвитку наукової методології  
виховного процесу.  

8 10 

2 Історичні передумови та національні традиції 
розвитку ансамблевого співу 8 10 

 Змістовий розділ 2  
«Структура та особливості сучасного вокального ансамблевого мистецтва» 

3 Основи теорії вокалу та співочі стилі 8 10 
4 Особливості роботи з вокальним ансамблем 

академічного та естрадного спрямування 8 10 

 Змістовий розділ 3  
«Ансамбль як творча одиниця»  

5 
Типи і види вокальних ансамблів. 
Співацькі голоси та їх характеристика (чоловічі,  
жіночі, дитячі).  

8 10 

6 
Склад та виконавські можливості різних типів  
вокальних колективів (мішаних, чоловічих,  
жіночих, дитячих)  

8 10 

 Змістовий розділ 4  
«Основні вокально-ансамблеві навички та методи  їх формування» 

7 Хоровий ансамбль та його види.  
Методи досягнення “загального” ансамблю. 8 10 

8 Стрій як основна ознака ансамблевого співу. 8 10 
                    Форма контролю - екзамен 

                                VI семестр 

 Змістовий розділ 5  
«Методичні принципи навчально-виховної роботи у вокальному ансамблі» 

9 Методи формування співацького дихання в  
учасників вокального колективу, ланцюгове дихання. 8 10 

10 Вокальна музика як синтез музики і слова.  
Методи роботи над вокальним мовленням.  8 10 

 Змістовий розділ 6  
«Методичні принципи організаційно-творчої роботи у вокальному ансамблі»  

11 
Організація роботи та структура управління  
вокальним колективом.  
Матеріально-технічна база й основні фонди. 

8 10 

12 
Особливості роботи й підготовка керівника до занять  
з вокальним колективом (аматорським, 
навчальним, професійним). Виконавський аналіз. 

8 8 

 Змістовий розділ 7  
«Особливості роботи з дитячим вокальним ансамблем» 

13 
Робота з дитячим вокальним ансамблем.  
Основні напрями методики вокальної роботи з дітьми. 
Питання збереження дитячого голосу в період мутації. 

6 8 
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14 
Організація дитячих вокальних колективів на 
базі навчальних закладів культури та мистецтва,  
Центрів творчості дітей та юнацтва 

6 8 

 Змістовий розділ 8  
«Жанрові та стилістичні ознаки сучасного вокального мистецтва» 

15 Історія вокальних стилів популярних жанрів (джаз, 
рок тощо) 6 8 

16 
Особливості використання вокальної групи в 
естрадних вокально-інструментальних ансамблях. 
Студійний бек-вокаліст та специфіка його роботи. 

6 8 

             Форма контролю - екзамен 
 ВСЬОГО 120 150 

*Примітка: слід зазначити також теми, винесені на самостійне вивчення 
 
Загальний обсяг 270 год., в тому числі: 
Практичні заняття 120 год. 
Самостійна робота 150 год. 
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