Силабус навчальної дисципліни

«СОЛЬНИЙ СПІВ»
Освітньої програми «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

Освітня програма «Сольний спів»

Курс
Семестр

I - IV курс
І - VIII семестри

Семестровий контроль

Диференційований залік 1; 2; 5 семестри;
Іспит – 3; 4; 6; 7; 8 семестри

Обов’язкова навчальна дисципліна

Обсяг дисципліни:
кредити ЄКТС/
кількість годин

18 кредитів ЄКТС/540 годин (244 інд., 296 самост. роб.)

Мова викладання

українська мова (інші мови відповідно вокального репертуару)

Що буде вивчатися
(предмет навчання)

Дисципліна забезпечує підготовку фахівців для сфери музичного
мистецтва та спрямована на набуття студентами теоретичних знань і
практичних навичок, необхідних для професійної діяльності
виконавця-вокаліста, а також на розвиток у студента естетичного
художнього смаку та формування професійного ставлення до
мистецтва.

Чому це цікаво/потрібно
вивчати
(мета, завдання)

Об’єктами вивчення є сукупність феноменів і проблем музичного
мистецтва, створення та інтерпретація продуктів музичної творчості,
концертне виконавство, педагогічна майстерність в галузі музичної
освіти.
Мета навчання – повноцінний розвиток і вдосконалення голосових і
художньо-виконавських здібностей, підготовка високопрофесійних
фахівців, які володіють навичками концертно - виконавської та
педагогічної у сфері музичного мистецтва. Теоретичний та
практичний зміст предметної області: концепції, поняття, принципи
практичного вдосконалення музичної та педагогічної діяльності,
згідно до компітентностей ОП навчальної дисципліни «Сольний
спів» ОР «Бакалавр»
Особливості навчальної дисципліни «Сольний спів»: індивідуальні
заняття за індивідуальним планом, що відповідає рівню
психофізичної і вокальної підготовки, індивідуальним артистичним
здібностям, попередньому виконавському досвіду та рівню
мотивації здобувача.

Пререквізити
(попередні
компетентності, необхідні
для вивчення
дисциплини)

Пререквізити
(компетентності,
отримані після вивчення
дисципліни)

Чому можна навчитися
(результати навчання)

Критерії оцінювання
(екзаменаційна
політика)

Для здобувачів вищої освіти з профільною освітою необхідні:
знання основ загальної психології, педагогіки, музичної
педагогіки, охорони та гігієни голосу; вміння аналізувати й
оцінювати музично-педагогічні явища, використовуючи отримані
теоретичні знання з історії зарубіжного і українського музичного
мистецтва, історії вокального мистецтва, теорії музики та аналізу
музичних творів; володіння навичками практичної роботи у сфері
вокального виконавства, музичного виховання та навчання.
Для здобувачів вищої освіти з непрофільною освітою необхідні:
знання основ загальної психології, філософії, історії мистецтва,
головних відмінностей різних видів музичної творчості
(композиторської, виконавської, звукорежисерської, музичнопедагогічної); вміння спостерігати та аналізувати емоційний
вплив музичних творів на психічний стан людини; володіння
елементарними навичками психічної регуляції поведінки на сцені.
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,
музичної психології і педагогіки та виконавства, що характеризується
комплексністю та невизначеністю умов, згідно
до компетентностей навчальної дисципліни «Сольний спів» першого
(бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності 025 «Музичне
мистецтво».
Створювати, реалізовувати і висловлювати свої власні художні
концепції. Усвідомлювати процеси розвитку музичного мистецтва в
історичному контексті у поєднанні з естетичними ідеями конкретного
історичного періоду. Розробляти і реалізовувати творчі проекти по
створенню та інтерпретації музики. Інтерпретувати художні образи у
виконавській та педагогічній діяльності. Збирати та аналізувати,
синтезувати художню інформацію та застосовувати її для теоретичної,
виконавської, педагогічної інтерпретації тощо, - згідно до результатів
навчання сформульованих у робочій програмі навчальної дисципліни
«Сольний спів», ОР «Бакалавр»
Публічна демонстрація - пов’язана з тим чи іншим видом виконання
сольної програми, проводиться у формі концертного виступу:
академічні концерти, технічні заліки, диференційовані заліки, іспити,
державна атестація (кваліфікаційний екзамен з фаху наприкінці
навчання).
Форми контролю:
1. Практичні заняття – 30 балів / 18 балів.
2. Самостійна робота – 30 балів / 18 балів.
3. Диференційований залік і 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.

Як можна
користуватися набутими
знаннями і вміннями
(компетентності)

Навчальна логістика

Демонструвати загальні компетентності: здатність до абстрактного
мислення, аналізу та синтезу, здатність працювати в міжнародному
контексті
Демонструвати артистизм, виконавську культуру та технічну
майстерність володіння мистецтвом сольного співу на належному
фаховому рівні під час виконавської діяльності артиста-вокаліста.
Володіти методами та навичками сольного та ансамблевого співу,
репетиційної роботи та концертних виступів. Демонструвати різні
методики удосконалення виконавської діяльності. Аналізувати музичні
твори з виокремленням їх належності до певної доби, стилю, жанру,
особливостей драматургії, форми та художнього змісту. Відтворювати
драматургічну концепцію музичного твору, створювати його художню
інтерпретацію, демонструвати всі компетентності відповідно до
робочій програми навчальної дисципліни «Сольний спів»
Зміст дисципліни: удосконалення професійної техніки співу. Робота за
індивідуальним планом і репертуаром кожного здобувача, відповідно
попередньої підготовки, курсу і індивідуальних здібностей.
1 семестр
Змістовний розділ 1 «Основи вокальної техніки»:
Тема 1. Виявлення (та усунення) голосових недоліків. Вокалізація
Перетворення напівголосних або приголосних звуків у голосні.
Тема 2. Удосконалення співочої позиції. Вокальне дихання («співоча
опора»)
Змістовний розділ 2: «Резонатори та регістри співацьких голосів»
Тема 3. Імпеданс. Згладжування регістрів, розширення діапазону.
Тема 4. Різнобічний розвиток здібностей і якостей співочого голосу.
Форма контролю: диференційований залік
2 семестр
Змістовний розділ 3 «Вокально-технічні навички»:
Тема 5. Вокально-технічні навички: висока форманта, імпеданс
Тема 6. Внутрішня та зовнішня артикуляція. Вокальна дикція.
Змістовний розділ 4 «Культура мови у співі»
Тема 7. Орфоепія і кантиленний спів.
Тема 8. Виразність співу: фразування, чітке і правильне використання
дихання («люфту»), його значення для створення образу
Форма контролю: диференційований залік
3 семестр
Змістовний розділ 5 «Розвиток вокального слуху співака»
Тема 9. Типи речитативів: (сухий (secco), акомпанованний
(accompagnato), розмірений (a tempo), співучий (аріозо).
Тема 10. Розширення діапазону. Вирівнювання голосу по всій довжині
діапазону (реєстрова строкатість).
Змістовний розділ 6 «Розвиток художнього смаку співака»
Тема 11. Збільшення енергетичної амплітуди звучання голосу.
Тема 12. Естетика співу. Художній смак.
Форма контролю: екзамен
4 семестр
Змістовний розділ 7 «Динаміка, агогіка, метроритм»
Тема 11 Рухливість голосу - здатність вільно змінювати силу і висоту
голосу в різних темпах.

Тема 12 Динаміка звуку (crescendo, decrescendo, forte, piano, mezzo
voce, sotto voce)
Змістовний розділ 8 «Вокальна артикуляція»
Тема 13. Мелізматика.
Тема 14. Специфіка втілення типових артикуляційних прийомів у співі
Форма контролю: екзамен
5 семестр
Змістовний розділ 9 «Розвиток музичного і вокального слуху
співака»
Тема 9 Вокально-художня виразність.
Тема 10 Розвиток творчого та художнього уявлення майбутнього
співака-актора.
Форма контролю: диференційований залік
6 семестр
Змістовний розділ 10 «Розвиток вокально-аналітичних навичок
співака»
Тема 11. Сучасні жанри, стилі та ритми у вокальній музиці.
Тема 12. Еклектика вокальних жанрів: удосконалення вокальної
техніки відповідно до сучасних вимог
Форма контролю: екзамен
7 семестр
Змістовний розділ 11 «Розвиток художньо-образного мислення»
Тема 13 Індивідуальність співака. Інтерпретація творів.
Тема 14 Робота над удосконаленням вокальної техніки.
Форма контролю: екзамен
8 семестр
Змістовний розділ 12 «Художнє виконання вокального твору»
Тема 15 Опанування навичками аргументованого аналізу свого співу
та співу інших виконавців.
Тема 16 Творча робота над артистичністю та виразністю виконання
вокальних творів. Розвиток творчого та художнього уявлення
майбутнього співака-актора.
Форма контролю: екзамен
Види занять:
Практичні індивідуальні заняття, самостійна робота.
Методи навчання:
- вербальний метод (лекція, дискусія, співбесіда тощо);
- практичний метод (практичні індивідуальні заняття);
- наочний метод (ілюстративний та демонстративний);
- самостійна робота з навчально-методичною літературою
(конспектування, тезування, анотування);
- інформаційні методи
новітніх комп‘ютерних технологій дистанційні, мультимедійні, веб-, віртуально орієнтовані тощо);
- проблемний метод (розв’язання завдань, переклад, написання
рефератів, тез та статей);
- проектний метод (індивідуальна виконавська та науково-дослідна
робота).
Форми навчання:
Денна (очна), заочна, дистанційна

Рекомендована література та інформаційні ресурси
Література:
1. Антонюк В.Г. Вокальна педагогіка (сольний спів): підручник /
видання третє, доповнене та перероблене. Київ: Видавець
Бихун В. Ю., 2017.
2. Кисла С. Методичні рекомендації з постановки голосу для студентів
вищих навчальних закладів I – IV рівнів акредитації. Глухів:
Глухівський НПУ ім. О. Довженка, 2014.
3. Гнидь Б.П. Історія вокального мистецтва. Підручник. Київ: НМАУ,
1997.
4. Мадишева Т.П. Співак і мова (культура співу мовою оригіналу: теорія
і практика). Навчальний посібник. Харків: Штрих, 2002.
5. Левко В.І. Методика викладання сольного співу: конспект лекцій.
Київ: НАКККіМ, 2016. 80 с.
6. Овсяннікова Н.Ю. Сольний спів і вокалізи для студентів
спеціальності 025 «Музичне мистецтво». Київ: НАКККіМ, 2016. 52 с.
7. Прохорова Л. В. Українська естрадна вокальна школа. Вінниця: Нова
книга, 2006. 384 с.
8. Полянський Т. Традиційний джаз. Київ: Музична Україна, 2015.
9. Романко В.І. Джаз в музичній культурі України: соціокультурна та
музична інтерпретація. Київ, 2001
10. Ламперти Ф. Искусство пения (l'arte del canto) по классическим
преданиям: технические правила и советы ученикам и артистам.
Санкт-Петербург: Лань; Планета музыки, 2009. 192 с.
11. Мадишева Т. Співак і мова (культура співу мовою оригіналу: теорія
та практика): навчальний посібник. Харків: Штріх, 2002. 160 с.
Інформаційні ресурси:
1 http://library.nakkkim.edu.ua - електронний каталог бібліотеки
Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв (ресурси
вільного доступу, електронні журнали, сайти бібліотек);
2. http://www.nbuv.gov.ua - сайт Національної бібліотеки України імені
В. І. Вернадського;
3. http://elib.nplu.org - електронна бібліотека «Культура України»;
4. http://kultura.ho.ua/books_ku.htm – Культурологічна бібліотека;
5. www.nibu.kiev.ua – Національна історична бібліотека України.
6.http://www.nlib.org.ua/ Нотна бібліотека
7.http://www.notes.tarakanov.net/ Нотний архів Бориса Тараканова
8.http://www.jazzpla.net/ Планета джазу
Локація та матеріально- Проведення практичних занять з дисципліни «Сольний спів»
забезпечується матеріально-технічною базою (спец. корп. № 14),
технічне забезпечення
музичним інструментарієм (рояль, акустичні і цифрові фортепіано),
мультимедійним та звуковим обладнанням (мікрофони, акустичні
системи, музичні центри, мікшерні пульти, програвачі міні дисків,
комп’ютери тощо), навчально-методичною документацією та аудіо та
відео матеріалами.
Для проведення концертів, іспитів, заліків, концертної практики Камерний зал корп. № 14, Червона зала корп. №7.
В Академії і гуртожитку (вул. Ярославська,1) розташовано студії
звукозапису. Великі загально-академічні концерти проводяться на
сценах Національної опери України, Національного драматичного
театру ім. І. Франка, НМАУ ім. П.І. Чайковського, також функціонує
відкрита сцена на площі Академії.
Наукова бібліотека і читальні зали, музичні класи Академії
забезпечують умови для самопідготовки.
Інформаційне
забезпечення
з фонду та репозиторію
НАКККІМ

