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ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 
  

Типова навчальна програма з навчальної дисципліни «Сольний спів 

(академічний)» (далі – типова навчальна програма) розроблена з урахуванням 

вимог до обсягу та результатів навчання, передбачених Типовою освітньою 

програмою середнього (базового) підрівня початкової мистецької освіти 

з музичного мистецтва початкового професійного спрямування, клас сольного 

співу (наказ Міністерства культури України від 23.07.2019 № 562), містить 

загальний нормативний зміст, обсяг та нормативні результати навчання учнів 

сольному співу, а також окреслює рекомендовані підходи до планування 

й організації освітнього процесу в класі сольного співу (академічного). 

Нормативний зміст навчання за типовою навчальною програмою базується на 

музично-виконавських традиціях і сучасних досягненнях національної та світової 

вокальної культури. 

Типова навчальна програма може бути основою для розроблення 

викладачем робочої навчальної програми з навчальної дисципліни «Сольний спів 

(академічний)». У робочій навчальній програмі, розробленій на основі цієї 

типової навчальної програми, викладач деталізує, конкретизує та адаптує 

нормативний зміст дисципліни, передбачений типовою навчальною програмою, 

відповідно до місцевих умов і потреб учня / учениці, визначає організаційні 

форми проведення та види навчальних занять, комплекс художньо-педагогічних 

технологій та методів викладання, необхідне методичне забезпечення, форми та 

засоби контролю якості знань учнів з урахуванням індивідуального підходу. 

Також викладач може реалізувати власний алгоритм викладання через 

перерозподіл нормативного змісту навчання та зміни послідовності викладення 

навчального матеріалу дисципліни за модулями, уточнення додаткових обсягів 

навчального матеріалу та результатів навчання понад визначених типовою 

навчальною програмою. 

Мета вивчення дисципліни орієнтована на формування знань щодо 

базових теоретичних основ постановки голосу, розвиток творчого потенціалу, 

природних якостей голосу, формування й удосконалення академічних вокальних 

навичок, розширення світогляду, ознайомлення з найкращими зразками 

академічної (оперної, камерно-вокальної) музики українських та зарубіжних 

композиторів, виховання художньо-виконавського смаку, мотивацію подальшого 

здобуття мистецької освіти професійного спрямування із сольного співу 

(академічного) на поглибленому підрівні початкової мистецької освіти або 

в системі фахової передвищої освіти. 

Освітній процес з навчальної дисципліни «Сольний спів (академічний)» 

здійснюється у формі навчальних занять, заходів поточного та підсумкового 

контролю. Основною формою занять є індивідуальний урок. 

Навчання проводиться за модулями. Кожен модуль передбачає формування 

певної частини компетентностей, що стають основою для подальшого навчання та 

досягнення нормативних навчальних результатів після завершення опанування 

типової навчальної програми. 
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Опанування нормативного змісту навчання за типовою навчальною 

програмою розраховано на мінімальну нормативну кількість навчальних тижнів – 

35 тижнів на рік (без урахування канікулярних періодів) та на мінімальний 

нормативний обсяг часу на опанування програми, що становить: 

− для 1 та 2 років навчання – 70 год. на рік (2 год. на тиждень); 

− для 3 – 5 років навчання – 105 год. на рік (3 год. на тиждень). 

З метою реалізації індивідуального підходу до кожного / кожної 

учня / учениці та відповідно до принципів модульної системи навчання в робочій 

навчальній програмі загальну кількість навчальних годин рекомендовано 

розподіляти на розсуд викладача. Розподіл навчальних годин відбувається з 

урахуванням необхідності поглиблення та удосконалення набутих навичок та 

вмінь учнів або збільшення часу на вивчення окремих модулів за індивідуальною 

потребою учня / учениці; повторення / закріплення пройденого матеріалу; 

репетиції та підготовку до контрольних заходів та/або публічних виступів; 

планування та проведення інших форм роботи (відвідування культурно-

мистецьких заходів, пов’язаних зі змістом мистецької освіти тощо); 

відпрацювання нормативного змісту навчання через непередбачувані обставини 

(карантин, хвороба учня / учениці тощо). 

Навчальний репертуар з навчальної дисципліни «Сольний спів 

(академічний)» формується викладачем самостійно з урахуванням 

індивідуальних здібностей та розвитку учнів. До навчального репертуару 

рекомендовано включати різностильові, різножанрові дитячі пісні, вокальні твори 

українських та зарубіжних композиторів, що належать до різних епох (від Бароко 

до сучасності), обробки народних пісень (українські та світові). 

Для моніторингу рівня навчальних досягнень учнів застосовуються форми 

поточного та підсумкового контролю.  

Поточний контроль здійснюється: під час навчальних занять (поурочний 

контроль); за підсумками кожного модуля (модульний контроль). Поточний 

контроль може здійснюватися у формі контрольних уроків, прослуховувань, 

технічних заліків, публічних виступів. Для забезпечення якості навчання 

технічний залік рекомендовано проводити з другого року навчання. Конкретні 

форми поточного (поурочного, модульного) контролю визначаються викладачем 

відповідно до робочої навчальної програми. 

Підсумковий річний контроль здійснюється після завершення кожного 

року навчання у формі річного контрольного заходу, що включає перевірку 

результатів навчання за типовою навчальною програмою. Підсумковий контроль 

щорічно проводиться у формі публічного / концертного виступу. 

Наприкінці п’ятого року навчання проводиться підсумковий контроль за 

результатами опанування типової навчальної програми у формі іспиту 

(публічний концертний виступ). Оцінювання в процесі цього підсумкового 

контролю передбачає перевірку опанування в повному обсязі типової навчальної 

програми, набутих фахових компетентностей за показниками, що відповідають 

нормативним результатам навчання, визначеним типовою навчальною 

програмою. 
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Визначення рівня досягнення учнями результатів навчання середнього 

(базового) підрівня початкової мистецької освіти передбачає оцінювання через 

виставлення балів (оцінок) у цифровому (числовому) виразі за поділом на 4 рівні: 

початковий (1 – 3 бали), середній (4 – 6 балів), достатній (7 – 9 балів), високий (10 

– 12 балів). Метою оцінювання є визначення рівня навчальних досягнень 

учня / учениці в оволодінні змістом, визначеним цією типовою навчальною 

програмою на кожному з етапів навчання (додаток). 

Оцінювання має бути систематичним і послідовним, спрямованим на 

підтримку учнів в їхніх навчальних успіхах, розуміння ними власного прогресу 

навчання й формування бажання досягати навчальних результатів за типовою 

навчальною програмою; воно не передбачає порівняння з досягненнями інших 

учнів та не залежить від складності опанованого репертуару, темпу набуття 

компетентностей тощо.  

 

НОРМАТИВНИЙ ЗМІСТ, ОБСЯГ ТА РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ 

 

Перший рік навчання. Завдання: ознайомлення з будовою та 

функціонуванням голосового аппарату, правилами охорони та гігієни голосу; 

розвиток музичної грамотності1; опанування правильної співацької постави, 

початкових навичок вокального дихання, співочості в робочому діапазоні та 

помірному темпі; формування культури звуку (округленість, висока позиція, 

польотність тощо), робота над активною артикуляцією та чіткою дикцією 

відповідно до фонетичних норм рідної мови, над м’якою атакою звуку; 

усвідомлення виразових властивостей музичного звуку та голосу; 

налагодження початкового рівня слухового контролю за власною фонацією; 

ознайомлення зі сценічною поведінкою та формування навичок концертного 

виступу. 

Навчальні 

модулі 

Зміст 

навчання 

Орієнтовна 

кількість 

годин 

Результати 

навчання 

1.1 Будова голосового 

апарату людини як 

вокального інструмента.  

 

 

 

 

 

 

Правила охорони голосу 

та гігієни. 

 

 

 
 

Впорядкування співацької 

32 Знає складові голосового 

апарату та розуміє взаємодію 

його елементів. Має уявлення 

про те, що голос є органічним 

інструментом співака, який 

змінюється разом з 

фізіологічним розвитком 

людини. 

 

Розуміє та дотримується 

правил охорони голосу та 

гігієни. Усвідомлює власну 

відповідальність за стан 

голосового апарату. 
 

Слідкує за вірним 

 
1 Для учнів, що не мають підготовки з елементарного підрівня. 
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постави – правильне 

положення голови та тіла 

під час співу.  

 

 

 

Початкові навички 

академічного 

звукоутворення 

у взаємодії зі співацьким 

диханням. 

 

 
 

М’яка атака звуку та 

плавне звуковедення – 

початкові елементи 

кантиленного звучання 

голосу. Штрихи legato та 

non legato. 

 

 

 

 

 
 

Координація роботи слуху 

та голосу, розвиток 

ладового відчуття. 

 
 

 

Початкові навички 

активної артикуляції. 

Дикція. 

 

 

 

 

Куплетна будова твору та 

його характер.  

положенням голови та тіла під 

час співу, намагається його 

дотримуватись під час 

виконання вправ та роботи 

над творами. 
 

Усвідомлює специфіку 

академічної манери співу 

(округлий звук, прикриття). 

Володіє початковими 

навичками вокального 

дихання в помірному темпі. 
 

 

Демонструє вокальні прийоми 

звукоутворення на основі 

м’якої атаки звуку. Розуміє 

принцип вокального 

звуковедення (подовжений 

голосний звук); намагається 

правильно його застосовувати 

в штрихах legato та non legato 

під час співу вокальних вправ 

та творів. 
 

 

Демонструє навички 

слухового контролю за 

власною фонацією, розрізняє 

фальшиву та чисту інтонацію. 

 
 

Знає складові 

артикуляційного апарату, 

намагається активізувати його 

роботу. Знає комплкес 

артикуляційних вправ 

(скоромовки тощо). 

 

Демонструє розуміння 

куплетної будови твору та 

його змісту під час виконання. 

1.2 Музичне сприйняття. 

Взаємозв’язок між звуком  

відтвореним 

голосом/взятим на 

клавіатурі, та його 

графічним зображенням 2. 

 

 

Виразні можливості 

38 Застосовує  навички 

сольфеджування та знання 

музичної нотації під час 

роботи над мажорними та 

мінорними вправами 

(тривалості, розташування нот 

на нотоносці, паузи тощо). 

 

Знає фізичні характеристики 

 
2 Для учнів, що не мають підготовки з елементарного підрівня. 
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вокального звуку. 

Значення тембрального 

забарвлення в 

індивідуальній 

академічній манері співу. 

 

Початкові навички 

опертого звучання, 

фіксація власних 

відчуттів. 

 

Розвиток діапазону (за 

індивідуальними 

можливостями). 

 

 

Навички комунікування з 

концертмейстером. 

 

 

 

Виконавська виразність. 

 

 

 

 

 

 

 

Навички музичного 

фразування. 

 

 

 

Сценічна культура під час 

концертних виступів. 

звуку (висота, голосність, 

тривалість, тембр) та їх 

виразні можливості. 

Ідентифікує власний тембр 

серед звучання інших голосів. 

 

Володіє початковими 

навичками опертого звучання 

в поєднанні з диханням. 

 

 

Співає в зручній теситурі та 

поволі розширює діапазон 

голосу з використанням 

високої позиції звуку. 

 

Слухає фортепіанну партію, 

демонструє концертмейстеру 

власну готовність до 

виконання твору. 

 

Передає загальний характер 

твору та розширює уявлення 

про емоційну складову 

художнього образу (зв’язок 

ритмо-інтонаційного складу 

мелодії з певним емоційним 

настроєм). 

 

Розуміє особливості логічної 

будови музичної фрази 

(мотив, речення), демонструє 

їх під час виконання. 

 

Демонструє початковий 

рівень сценічної культури та 

сценічної витримки під час 

концертних виступів. Знає 

правила поводження слухачів 

на мистецьких заходах. 

Всього годин у навчальному році: 70 

 

Протягом першого року навчання здобувач опановує: дихальні 

вправи, скоромовки, поспівки на різні прийоми та типи техніки (за 

індивідуальною методичною доцільністю), вокальні твори початкового рівня 

складності (загальною кількістю 10 – 12 пісень на рік): 

− дитячі пісні сучасних авторів; 

− обробки народних пісень (українських та світових);  

− твори українських та західноєвропейських композиторів класиків; 

− вокальні твори композиторів регіону, де навчається здобувач освіти.  
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Заходи поточного та підсумкового контролю: наприкінці модуля 1.1 

рекомендовано провести поточний контрольний захід (концерт або інший 

виступ): виконання 1 – 2-х різнохарактерних творів. 

Підсумковий контрольний захід проводиться наприкінці модуля 1.2: 

виконання 2 – 3-х різнохарактерних творів, серед яких класичний твір 

західноєвропейського композитора та обробка української народної пісні. 

 

За підсумками першого року навчання учень / учениця досягає таких 

результатів: 

− демонструє початкові навички слухового контролю, чистої інтонації, 

співучості тощо; 

− розуміє функціонування голосового апарату людини та значення роботи 

окремих його елементів та складових, дотримується правил гігієни голосу; 

− демонструє початкові навички володіння диханням та опорним 

звучанням (відповідно до фізіологічних можливостей); 

− застосовує початкові навички сферичної манери звукоутворення; 

− демонструє чітку дикцію та активну артикуляцію під час виконання 

програмних творів рідною мовою; 

− має уявлення про сценічну поведінку та вірну співацьку поставу, 

демонструє музичність та виразність під час виконання творів. 

 

Другий рік навчання. Завдання: розвиток діапазону голосу та 

початкових вмінь злагодження регістрів, початкових навичок з опанування 

рухливості голосу, співу a caрpellа; удосконалення навичок вокального 

дихання, слухового контролю над власною фонацією; опанування чіткої дикції 

та активної артикуляції, йотованих голосних; розвиток ритмічних навичок, 

координації вокальної та фортепіанної партій (для створення художнього 

образу твору); ознайомлення з мелізмами (форшлаґи, морденти, ґрупето), 

особливостями жанрів камерно-вокальних творів (пісня, колискова, канцонета, 

романс тощо); самостійність у виконанні навчальних завдань (розбір вокальної 

партії та тексту, прослуховування виконання). 

Навчальні 

модулі 

Зміст 

навчання 

Орієнтовна 

кількість 

годин 

Результати 

навчання 

2.1 Удосконалення та 

закріплення навичок, 

набутих протягом першого 

року навчання. 

 

 

 

 

 

Виконання творів з 

підтримуючим 

гармонійним супроводом. 

 

32 Демонструє початкові 

технічні та виконавські 

вокальні навички (наявність 

співочості, основи вокального 

дихання, артикуляційна 

активність, навички 

сферичної манери 

звуковидобування).  

 

Демонструє самостійне 

утримування мелодичної лінії 

та координує власний спів з 

супроводом концертмейстера. 
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Робота над навичками 

вокального дихання. 

 

 

Удосконалення навичок 

вокального інтонування. 

 

 

 

 

 

 

Йотованість голосних та 

чіткість приголосних 

звуків. 

 

 

Вокаліз: ознайомлення з 

жанром3. 

 

 

 

Подальший розвиток 

діапазону голосу. 

 

 

Початковий етап 

формування злагодженості 

регістрів голосу. 

 

 

 

Метроритмічні навички. 

 

 

Фіксує навички опертого 

звучання та вокального 

видиху (подовженого). 

 

Демонструє розвиток 

інтонування (чисте виконання 

вузьких інтервалів 

у висхідному та низхідному 

русі). Початкові вміння 

інтонування широких 

інтервалів – «стрибків». 

 

Знає специфіку вокальної 

вимови голосних та 

приголосних рідної мови, 

застосовує на практиці. 

 

Сольфеджує вокалізи та 

виконує їх на різні голосні, 

склади (за індивідуальною 

методичною доцільністю). 

 

Демонструє розширення 

вокального діапазону в по-

співках та в роботі над творами.  

 

Відтворює єдину манеру 

звукоутворення та 

звуковедення при з’єднанні 

регістрів голосу (з відчуттям 

високої позиції звуку). 

 

Виконує пунктирний ритм, 

комбінації з шістнадцятими 

тривалостями, впевнено 

співає в простих розмірах. 

2.2 Початкові навички 

рухливості голосу. 

 

 

 

Мелізми. 

 

 

 

 

 

 

 

38 Демонструє легкість та 

природність звучання голосу 

під час виконання вокальних 

вправ у прискореному темпі. 

 

Використовує знання 

особливостей виконання 

форшлагів (коротких та довгих), 

мордентів, групето  

та застосовує на практиці під  

час виконання вокалізів, творів. 

 

 

 
3  Рекомендовано на технічному заліку виконувати вокаліз, гаму чи два вокалізи на різні типи 

техніки. 
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Формування початкових 

навичок співу a capella. 

 

 

Закріплення формування 

академічної культури звуку 

 

 

 

 

 

Розвиток тембрального 

забарвлення голосу.  

 

 

 

Специфіка різних камерно-

вокальних жанрів. 

 

 

 

 

Розвиток музичної 

виразності. 

 

 

 

 

Аналіз поетичного 

першоджерела вокального 

твору. 

 

 

 

 

Формування навичок 

самостійності у виконанні 

навчальних завдань.  

 

 

 

 

Основи вокальної 

термінології. 

 

 

Підготовка до концертних 

виступів. 

Демонструє вміння співати 

поспівки a capella 

з утриманням тональності. 

 

Володіє культурою звуку 

академічного звукоутворення 

(округленість, висока позиція, 

польотність тощо) застосовує 

прийом піднятого м’якого 

піднебіння під час співу. 

 

Чує власне тембральне 

забарвлення голосу (на основі 

динамічного конрасту (mf-p) 

у помірних темпах). 

 

Демонструє обізнаність 

з основних характеристик 

камерно-вокальних жанрів 

(пісня, колискова, канцонета 

тощо).  

 

Відтворює художньо-

емоційний зміст твору 

засобами музичної виразності 

(мелодія, лад, ритм, темп, 

динаміка тощо). 

 

Аналізує поетичне 

першоджерело, ідеї твору, 

головних слів, що формують 

образ персонажа чи враження 

від нього (самостійно/ за 

допомогою викладача). 

 

Демонструє розбір вокальної 

партії твору за допомогою 

музичного інструмента, 

орієнтується у різних 

виконаннях творів 

навчального репертуару. 

 

Знає та користується вокальною 

термінологією (на початковому 

рівні) під час занять. 

 

Концентрує увагу під час 

виступу та намагається 

координувати власну 

фонацію. 

Всього годин у навчальному році: 70 
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Протягом другого року навчання здобувач опановує дихальні та вокальні 

вправи, поспівки, вокалізи на різні прийоми й типи техніки (за індивідуальною 

методичною доцільністю) та вокальні твори загальною кількістю 8 – 10 на рік: 

    –  дитячі пісні сучасних авторів; 
− обробки народних пісень (українських та світових);  

− твори українських та західноєвропейських композиторів класиків;  

− вокальні твори композиторів регіону, де проходить навчання. 

 

Заходи поточного та підсумкового контролю: наприкінці модуля 2.1 

рекомендовано провести поточний контрольний захід – виконання 2-х 

різнохарактерних творів (один з яких  – обробка української народної пісні). 

Підсумковий контрольний захід проводиться наприкінці модуля 2.2 – 

виконання 3-х різнохарактерних творів (камерно-вокальна мініатюра 

західноєвропейського композитора, твір українського композитора, твір за вибором). 

 

За підсумками другого року навчання учень / учениця досягає таких 

результатів: 

− демонструє зростання рівня вокально-технічних навичок (у межах 

програмних вимог та з урахуванням вікових та фізіологічних можливостей); 

− розуміє взаємодію художньої та технічної складових задля створення 

образу вокального твору; 

− розуміє  поетичний  зміст вокального твору; 

− має чітку дикцію, ознайомлений з нормами вокальної орфоепії рідної мови; 

− демонструє початкові навички співу a caрpella (поспівки, вокальні вправи); 

− відчуває взаємодію вокальної партії та супроводу в створенні художнього образу. 

 

Третій рік навчання. Завдання: формування усвідомлених резонаторних 

відчуттів; подальше розширення діапазону голосу4; удосконалення відчуття 

опори дихання, навичок звуковедення; виховання рухливості голосу; 

використання різних типів атаки звуку, дикції та артикуляційних навичок під 

час співу іноземною мовою (італійською); засвоєння ритмічних складнощів 

(дуолі, тріолі); ознайомлення з особливостями форми та виконання арії da capo; 

продовження опанування мелізмів (виконання трелі); розвиток художніх 

властивостей співацького голосу; формування розуміння поняття «агогіка», 

стилістики творів та виконавського стилю. 

Навчальні 

модулі 

Зміст 

навчання 

Орієнтовна 

кількість 

годин 

Результати 

навчання 

3.1 Удосконалення та 

закріплення навичок, 

набутих протягом другого 

року навчання. 

48 Демонструє навички 

академічного звукоуворення, 

початкові навички співу 

a caрpella та вокального 

 
4Задачі вокально-технічного комплексу та вокальне навантаження здобувачів освіти мають 

бути узгоджені з рекомендаціями фоніатра та викладачами відділу, оскільки на цьому етапі 

у більшості здобувачів освіти починаються мутаційні процеси зміни голосу. 
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Усвідомлення 

резонаторних відчуттів. 

 

 

Розширення діапазону 

голосу. 

 

 

 

 

Розподіл дихання. 

 

 

 

Удосконалення навичок 

співу a capella. 

 

 

 

 

Удосконалення 

ансамблевих навичок 

роботи з 

концертмейстером. 

 

 

Розвиток почуття 

внутрішнього слуху. 

 

 

Особливості старовинних 

арій, арії da capo. 

 

 

 

 

Подальший розвиток 

рухливості голосу. 

дихання.  

 

Вміє фокусуватися на 

сприйнятті власних 

резонаторних відчуттів. 

 

Демонструє подальше 

розширення діапазону голосу 

(за індивідуальними 

можливостями та типом 

голосу). 

 

Розподіляє дихання в довгих 

та коротких фразах, розуміє 

логіку музичної думки. 

 

Демонструє усвідомлене 

ладове відчуття під час 

виконання нескладних 

відхилень та модуляцій у 

творах (народних піснях). 

 

Демонструє зростання рівня 

виконавської взаємодії з 

концертмейстером у процесі 

опанування творів різних 

жанрів та стилів.  

 

Послуговується внутрішнім 

слухом у процесі підготовки 

до занять, вивченні матеріалу. 

 

Знає особливості форми та 

виконавської специфіки 

старовинних арій (епохи 

Бароко), застосовує знання на 

практиці. 

 

Демонструє гнучкість та 

рухливість голосу під час 

виконання вправ, вокалізів5 та 

творів віртуозного характеру. 

3.2 Удосконалення відчуття 

опори дихання. 

 

Вокальна орфоепія 

італійської мови. 

 

 

57 Демонструє сталість фіксації 

відчуття опори дихання. 

 

Відтворює вірну вимову 

голосних, приголосних та 

голосних буквосполучень. 

 

 
5 Рекомендовано на технічному заліку співати два вокалізи на різні типи техніки або вокаліз 

та пісню a cappella. 
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Мелізми: трель. 

 

 

 

Ритмічні складнощі: дуолі, 

тріолі. 

 

 

 

Різновиди атаки звуку. 

 

 

 

 

Навички звуковедення. 

 

 

 

 

 

Художня виразності 

виконання. 

 

 

 

 

 

Стилістика творів та 

виконавський стиль. 

 

 

 

 

 

 

Читання з листа нескладних 

творів. 

Виконує трелі (короткі та 

подовжені) у вокалізах та 

творах. 

 

Відтворює в співі різні 

ритмічні складнощі, 

координує їх виконання 

з фортепіанним супроводом.  

 

Вміє відтворювати голосом 

тверду та м’яку атаки звуку 

залежно від характеру твору 

та виконавських завдань. 

 

Демонструє навички плавного 

звуковедення (спів 

кантиленного характеру), 

розспівування окремих 

складів – вокалізація мелодії. 

 

Демонструє музичність під 

час виконання творів, 

застосовує агогічне та 

динамічне нюансування, 

навички артистичної свободи, 

художнього перевтілення. 

 

Розуміє особливості різних 

музично-виконавських стилів, 

долучається до 

прослуховування академічної 

вокальної музики та аналізує 

виконання (на початковому 

рівні). 

 

Демонструє початкові 

навички читання з листа 

вокальної партії нескладних 

творів. 

Всього годин у навчальному році: 105 

 

Протягом третього року навчання здобувач опановує дихальні та 

вокальні вправи, поспівки, вокалізи на різні прийоми й типи техніки 

(за індивідуальною методичною доцільністю) та вокальні твори загальною 

кількістю 8 – 126 на рік): 

− старовинні арії; 

− камерно-вокальні твори українських та зарубіжних композиторів; 

− обробки народних пісень (українські та світові);  

− вокальні твори композиторів регіону, де проходить навчання. 

 
6 Вокальне навантаження може бути зменшене через мутаційні процеси у здобувача освіти. 
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Заходи поточного та підсумкового контролю: наприкінці модуля 3.1 

рекомендовано провести поточний контрольний захід – виконання 2-х 

різнохарактерних творів (один з яких обробка народної пісні). 

Підсумковий контрольний захід проводиться наприкінці модуля 3.2 – 

виконання 3-х різнохарактерних творів (старовинна арія, камерно-вокальний 

твір та твір за вибором). 

 

За підсумками третього року навчання учень / учениця досягає таких 

результатів: 

− демонструє володіння вокально-технічними навичками академічного 

сольного співу (у межах програмних вимог); 

− володіє різними типами атаки звуку;  

− демонструє навички слухового контролю власного виконання, 

за вказівкою викладача може самостійно виправити інтонування; 

− використовує основні засади вокальної орфоепії під час співу рідною та 

іноземною мовами (італійська); 

− демонструє вміння співати в ансамблі з концертмейстером твори різної 

стильової та жанрової приналежності; 

− розуміє власну відповідальність за результат навчання. 

 

Четвертий рік навчання. Завдання: подальший розвиток техніки 

рухливості голосу, вокального дихання, розширення діапазону; навички 

правильного оцінювання власної фонації; удосконалення самоконтролю точної 

вокальної інтонації в повільному та прискореному темпах у поєднанні зі 

штрихами (staccato, legato); засвоєння технічних прийомів (філірування звуку, 

хроматизми, спів широких інтервалів); опанування усвідомленого відчуття 

головного та грудного резонаторів, виразного вокального звуку для створення 

художнього образу; ознайомлення з характерними рисами та виконавськими 

прийомами солоспівів; координація жестів, міміки та голосу задля створення 

художнього образу.  

Навчальні 

модулі 

Зміст 

навчання 

Орієнтовна 

кількість 

годин 

Результати 

навчання 

4.1 Удосконалення та 

закріплення навичок, 

набутих протягом третього 

року навчання. 

 

 

 

 

 

Удосконалення рівності 

звучання регістрів. 

 

 

 

48 Демонструє навички 

володіння вокальним 

диханням, резонуванням, 

рухливістю голосу, володіння 

різними типами атаки звуку, 

розширений діапазон (за 

індивідуальними 

можливостями). 

 

Демонструє рівність звучання 

голосу на перехідних нотах 

з одного регістру в інший 

(у вокальних вправах та 

вокалізах). 
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Усвідомлене відчуття 

резонаторів. 

 

 

Удосконалення та 

самоконтроль вокальної 

інтонації. 

 

 

 

Удосконалення виконання 

штрихів staccato та legato. 

 

 

 

Вокальний слух. 

 

 

 

 

 

 

Подальший розвиток 

навичок читання з листа.  

 

 

Жанр українського 

солоспіву.  

Відчуває резонування голосу, 

зосереджує увагу на відчуттях 

у процесі голосоведення. 

 

Демонструє слуховий 

контроль під час виконання 

хроматичних гам, поспівок 

у межах терції-квінти без 

супроводу інструмента. 

 

Демонструє спів staccato та 

legato у вокальних вравах 

широкого діапазону та 

вокалізах. 

 

Контролює взаємозв’язок між 

слуховим сприйняттям звуку, 

вокально-слуховими 

уявленнями та відтворенням 

його голосом (як a caрpella, 

так і з супроводом). 

 

Демонструє вміння читати 

з листа вокалізи (різної 

складності)7. 

 

Знає основні характеристики 

жанру солоспіву, узгоджує 

свої дії з концертмейстером 

під час виконання. 

4.2 Використання вокальних 

вправ для налаштування 

голосу («розігрів» перед 

співом). 

 

 

Вокальне фразування. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Самостійно визначає якість 

співочого звуку та виправляє 

помилки під час 

налаштування голосу.  

 

 

Демонструє інтонаційно-

логічну побудову твору: 

формування почуття довжини 

фрази та її виразових 

можливостей. Розуміє 

взаємозв’язок вокального та 

літературного фразування 

(знаходить основну музичну 

думку твору, головне в 

мотиві, фразі, реченні, 

самостійно визначає 

кульмінацію). 

 

 
7 На технічний залік рекомендовано виконувати два вокалізи на різні типи техніки (за 

індивідуальними можливостями) або вокаліз та пісню a caрpella. 
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Філірування звуку. 

 

 

 

Дикція та артикуляція. 

 

 

 

 

Удосконалення роботи 

вокального дихання.  

 

 

 

Удосконалення академічного 

голосоутворення (за 

віковими та фізіологічними 

можливостями). 

 

Артистизм та емоційна 

виразність. 

Демонструє поступову, 

плавну зміну сили звуку під 

час утримання опори дихання. 

 

Контролює роботу мовно-

артикуляційного апарату під 

час співу рідною та 

іноземними мовами. 

 

Демонструє володіння 

диханням між фразами, 

реченнями та в паузах, не 

порушуючи музичну думку. 

 

Демонструє взаємодію 

співацького дихання, атаки 

звуку та відчуття резонаторів. 

 

 

Відтворює художній зміст 

твору, інтуїтивно 

використовуючи цезури, 

паузи. Органічно поєднує спів 

з використанням виразної 

міміки, логічних жестів, не 

порушуючи зміст вокального 

твору. 

Всього годин у навчальному році 105 

 

Протягом четвертого року навчання здобувач опановує дихальні, 

вокальні вправи, вокалізи на різні прийоми та типи техніки (за індивідуальною 

методичною доцільністю) та вокальні твори загальною кількістю 10 – 12 на рік: 

− арії (старовинні, класичні); 

− камерно-вокальні твори українських та зарубіжних композиторів; 

− обробки народних пісень (українські та світові); 

− вокальні твори композиторів регіону, де проходить навчання. 

 

Заходи поточного та підсумкового контролю: наприкінці модуля 4.1 

рекомендовано провести поточний контрольний захід – виконання 2 – 3-х 

різнохарактерних творів (серед яких обробка народної пісні або камерно-

вокальна мініатюра західноєвропейського композитора). 

Підсумковий контрольний захід проводиться наприкінці модуля 4.2 – 

виконання 3-х різнохарактерних творів (арія, твір українського композитора, 

твір за вибором). 

За підсумками четвертого року навчання учень / учениця досягає таких 

результатів: 

− демонструє розвинуте володіння вокально-технічними навичками 

академічного сольного співу (у межах програмних вимог та з урахуванням 

вікових та фізіологічних можливостей); 
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− вміє оцінювати якість власної фонації та покращувати ії;  

− демонструє розуміння музично-поетичного змісту вокального твору, за 

допомогою викладача добирає засоби музичної виразності для його розкриття; 

− відтворює програмні вокальні твори різного характеру, жанру, форми 

з усвідомленим узгодженням їх технічної та художньої складової;  

− відтворює особливості вокальної орфоепії іноземної мови (італійської 

тощо); 

− демонструє розвинуту координацію співу зі сценічними рухами, 

жестами та мімікою; 

− демонструє розвиток художнього мислення та активізацію творчих 

здібностей. 

 

П’ятий рік навчання. Завдання: оволодіння прийомами вокальної 

техніки; відтворення музичної орнаментики (застосування глісандо, мелізмів, 

нескладних пасажів, рулад тощо), філірування, стильових та жанрових 

особливостей академічного співу; удосконалення та засвоєння артикуляційних, 

фонетичних та музично-інтонаційних особливостей рідної та іноземних мов; 

демонстрація музичної, вокальної та артистичної виразності; вміння 

контролювати, аналізувати та покращувати власну фонацію; опанування 

емоційно-динамічної виразністі звуку на основі дихання, сценічною витримкою 

та поведінкою; створення ансамблю з концертмейстером; аналіз музичного 

твору за стильовою належністю до українського, західноєвропейського, 

світового мистецтва; виявлення творчої ініціативи та власної індивідуальності в 

розкритті художнього змісту твору. 

 

Навчальні 

модулі 

Зміст 

навчання 

Орієнтовна 

кількість 

годин 

Результати 

навчання 

5.1 Удосконалення та 

закріплення навичок, 

набутих протягом 

четвертого року навчання. 

 

Подальше опанування 

музичної орнаментики. 

 

 

 

Визначення тонального 

плану, його зміну 

у виконанні творів 

a caрpella, вокальної та 

поетичної складової твору, 

виконавських труднощів. 

Розширення діапазону, 

удосконалення рухливості 

голосу в різних динамічних 

48 Демонструє вокально-технічні 

навички набуті протягом 

попередніх років навчання. 

 

Відтворює музичну 

орнаментику (глісандо, 

мелізми, нескладні пасажі, 

рулади тощо) у розспівках 

(вокальних вправах), 

вокалізах, вокальних творах. 

 

Демонструє інтонаційну 

стабільність у виконанні 

творів a caрpella, вокально-

технічну та музично-художню 

єдність. 

 

Демонструє спів гам, 

хроматичних поспівок в 

межах квінти-октави, 
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нюансах. 

 

 

 

 

Читання вокальної 

партитури (вокальної 

партії, поетичного 

першоджерела, 

фортепіанної партії). 

 

Розкриття та втілення 

художнього задуму 

вокального твору. 

 

арпеджіо, штрихів (staccato, 

marcato тощо) у різних 

темпах та динамічних 

нюансах. 

 

Володіє навичками читання 

з листа вокальної партії 

(музика та текст), розуміє 

гармонію та фактуру 

фортепіанного супроводу. 

 

Демонструє слуховий 

контроль за власним 

виконанням, узгоджує свої дії 

з концертмейстером. 

5.2 Удосконалення роботи 

системи дихання, 

подальший розвиток 

відчуття резонаторів та 

близького звучання голосу 

в розспівках (вокальних 

вправах) та вокалізах 

широкого диапазону. 

 

Вокальний репертуар: 

накопичення та збагачення 

для майбутньої практичної 

роботи. 

 

 

 

 

Стильові особливості 

академічного співу. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мовленнєва культура 

вокального спілкування. 

 

 

Художній зміст творів 

випускної програми. 

  

 

 

 

57 Володіє відчуттям 

збільшеного тонусу черевного 

преса під час співу високих 

звуків діапазону. Відчуває 

резонування голосу, 

зосереджує увагу на відчуттях 

в процесі голосоведення. 

 

 

Визначає вокально-технічні 

труднощі, художнє значення 

твору майбутнього 

вокального репертуару. Вміє 

провести елементарний аналіз 

твору (визначає тональність 

та її зміни, форму тощо).  

 

Відтворює стильові 

особливості академічного 

співу під час виконання творів 

різних стилів та епох 

(тембральним забарвленням 

голосу, застосуванням 

динамічних відтінів, 

правильним фразуванням, 

технічними прийомами).  

 

Оперує вокально-

виконавською термінологією. 

 

 

Демонструє розуміння та 

емоційно розкриває художньо-

образний зміст творів, виявляє 

творчу ініціативу під час 

виконання. 
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Драматургія твору. 

 

 

 

 

 

Вокальна орфоепія. 

 

 

 

Удосконалення виконання 

творів випускної програми. 

Сценічні репетиції. 

 

 

 

Культура сценічної 

поведінки, вокальна 

витримка, розкриття 

творчої індивідуальності  

на сцені. 

Знає та аналізує особливості 

психологічного, образно-

смислового планів вокального 

твору, втілює завершений 

художній задум.  

 

Демонструє знання вокальної 

орфоепії рідної та іноземних 

мов під час виконання. 

 

Демонструє слуховий 

контроль за власною 

фонацією та узгоджує свої дії 

з концертмейстером. 

 

 

Демонструє індивідуальне 

розкриття вокально- 

поетичного образу, артистичну 

свободу, органічне застосування 

жестів та міміки, вміння 

спілкуватися зі слухацькою 

аудиторією. 

Всього годин у навчальному році: 105 

 

Протягом п’ятого року навчання здобувач опановує: різні за жанром, 

стилем та вокальною складністю твори, що відповідають програмним вимогам 

випускного класу з урахуванням вікових та індивідуальних вокально-технічних 

можливостей здобувача (загальна кількість 8 – 10 творів на рік). 
 

Заходи поточного та підсумкового контролю: рекомендовано в модулі 5.1 

проведення прослуховування у формі публічного виступу (виконання 2-х творів 

випускної програми), упродовж модуля 5.2 у формі публічного виступу 

прослуховування випускної програми (виконання 3-х творів випускної програми). 

Наприкінці модуля 5.2 випускний іспит у формі публічного виступу виконання 4-

х різностильових, різножанрових творів, серед яких старовинна або класична арія, 

камерно-вокальний твір західноєвропейського, українського композиторів, 

обробка народної пісні (української, світової) та твір за вибором. 
 

За підсумками п’ятого року навчання учень / учениця досягає таких 

результатів: 

− демонструє володіння вокально-технічними навичками академічного 

сольного співу (у межах програмних вимог та з урахуванням вікових та 

фізіологічних можливостей); 

− користується навичками вокального звукоутворення та звуковедення, 

досягає рівності звучання голосу протягом всього діапазону; 

− володіє мовленнєвою культурою вокаліста, зрозуміло й доступно 

пояснює зміст вокальних термінів; 
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− демонструє розвинуті індивідуальні художні властивості співацького 

тону згідно з віковими особливостями (тембр, вібрато тощо); 

− відтворює стильові та жанрові особливості творів, що виконує; 

− володіє вокальною орфоепією рідної та іноземних мов (італійської тощо); 

− демонструє слуховий контроль за власним виконанням та узгоджує 

свої дії з концертмейстером; 

− створює інтерпретацію вокально-поетичного образу твору: застосовує 

засоби музичної виразності, органічно користується мімікою та жестами під час 

співу, демонструє артистичну свободу. 
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Додаток  

 

КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ НАВЧАННЯ 
 

Рівні 

компетенції 
Бали Характеристика навчальних досягнень 

Початковий 1 – 3 

Учень / учениця не опанував/-ла значну частину навчального 

матеріалу відповідно до програмних вимог, робить численні 

помилки в нотному та літературному тексті. Демонструє низький 

рівень володіння вокально-технічними та вокально-виконавськими 

навичками. Виявляє недостатній рівень самостійної роботи та 

потребує постійного контролю з боку викладача. Не має сценічної 

витримки, низький рівень сценічної культури.  

Середній 4 – 6 

Учень / учениця здатний/-а до опанування навчального матеріалу 

відповідно до програмних вимог, але робить значну кількість 

помилок через недостатньо вивчений нотний та літературний текст. 

У цілому демонструє задовільний рівень координації 

з концертмейстером володіння вокально-технічними та вокально-

виконавськими навичками. Має достатньо сформований 

виконавський апарат, реагує на зауваження викладача та виправляє 

недоліки власної фонації. Не завжди справляється з концертним 

хвилюванням під час публічного виступу.  

Достатній 7 – 9 

Учень / учениця опанував/-ла навчальний матеріал у повному 

обсязі відповідно до програмних вимог, але відтворює його 

з незначними вокально-технічними недоліками, помилками. 

Має добре розвинений виконавський апарат, виявляє недостатню 

(або перебільшену) виразність та емоційність під час співу. 

Намагається координувати власні дії з концертмейстером, але 

недостатнє відчуття ансамблю. Доволі впевнено тримається під час 

публічного виступу, однак не вистачає артистичної свободи та 

творчої ініціативи під час виконання різних за стилем та жанром 

творів.  

Високий 10 – 12 

Учень / учениця опанував/-ла навчальний матеріал в повному 

обсязі відповідно до програмних вимог. Демонструє високий рівень 

володіння вокально-технічними та вокально-виконавськими 

навичками, впевненість, внутрішню та зовнішню свободу 

виконання, сценічну витримку та артистизм. Має розвинуте 

відчуття ансамблю з концертмейстером, проявляє власну 

індивідуальність під час втіленя художнього образу різних за 

стилем та жанром творів.  

 


