
СЕРТИФІКОВАНА ПРОГРАМА 

«ХУДОЖНЬО-ТВОРЧА ДІЯЛЬНІСТЬ (ЕСТРАДНИЙ ВОКАЛ)» 

 

Рівень вищої світи:  

Перший  

Освітній ступінь:  

Бакалавр  

Галузь знань: 

01 Освіта/Педагогіка 

Спеціальність:  

Для всіх спеціальностей 

Мета сертифікованої програми: 

1) надати здобувачам вищої освіти базові знання з теорії музики та сольфеджіо; 

2) вдосконалити музичний та вокальний слух; 

3) навчити основам естрадного вокального мистецтва;  

4) дати необхідні знання та практичні вміння щодо сценічного руху; 

5) дати необхідні знання та практичні вміння для розв’язання комплексних професійних 

завдань в області художньо-творчої діяльності (естрадний вокал), надати основи методики 

гурткової роботи в закладах освіти. 

Програмні компетентності та результати навчання: 

компетентності: 

1) здатність розуміти базові теоретичні та практичні закономірності естрадного вокального 

мистецтва, усвідомлювати його художньо-естетичну природу; 

2) здатність створювати та реалізовувати власні художні концепції у вокальній виконавській 

діяльності, володінням техніками, прийомами та виконавськими методиками; 

3) здатність демонструвати достатньо високий рівень майстерності сольного співу та 

спроможність до її вдосконалення через застосування відповідних практичних і репетиційних 

методик; 

4) здатність розуміти основні шляхи інтерпретації художнього образу у вокальній діяльності; 

5) здатність до збереження національних цінностей (вокального мистецтва) українського народу; 

6) здатність враховувати особливості дитячого голосу; 

7) здатність організувати гурткову роботу в закладах освіти. 

результати навчання:  

1) вміти читати ноти з аркуша; розуміти структуру мелодії; 

2) вміти точно інтонувати у межах всього діапазону; 

3) вміти співати природно, рівним за тембром голосом; 

4) вміти вільно користуватися навичками співочого дихання; 

5) вміти грамотно користуватися резонаторними відчуттями; 

6) вміння володіти прийомами певного музичного стилю; 

7) вміння працювати з мікрофонами; 

8) демонстрація індивідуальної манери співу; 

9) розкриття художніх переваг твору; 

10) вміння артистичного виконання, свобода виконання вокального твору; 

11) володіння навичками сценічного руху;  

11) володіння методами організації художньо-творчої діяльності гуртка.  

 

Загальний обсяг сертифікованої програми:  

24 кредити ЄКТС  

 

Вимоги до отримання сертифікату: 

Успішне складання заліків з усіх дисциплін сертифікованої програми. 



 

Назва кваліфікації: 

Керівник гуртка художньо-творчої діяльності (естрадний вокал). 

 

Кафедра, що забезпечує викладання дисциплін: 

Кафедра музичного та образотворчого мистецтв; 

Кафедра загальної, дошкільної, початкової та спеціальної освіти. 

 

Керівник програми: 

Завідувач кафедри музичного та образотворчого мистецтв 

к.пед.н., доц. Сироткіна Ж.Є. 

 

2. Перелік дисциплін сертифікованої програми 

 

Шифр 

дисципліни 

Назва дисципліни Кафедра, що забезпечує 

викладання 

Кількість 

кредитів / 

годин 

Семестри, в 

яких 

планується 

вивчення 

СП1 Теорія музики і 

сольфеджіо 

Кафедра музичного та 

образотворчого мистецтв 

 

4/120 

 

3 

СП2 Постановка голосу Кафедра музичного та 

образотворчого мистецтв 

 

4/120 

 

4 

СП3 Методика гурткової 

роботи 

Кафедра загальної, 

дошкільної, початкової 

та спеціальної освіти 

 

4/120 

 

5 

СП4 Солоспів Кафедра музичного та 

образотворчого мистецтв 

 

4/120 

 

6 

СП5 Сценічний рух Кафедра музичного та 

образотворчого мистецтв 

 

4/120 

 

7 

СП6 Естрадний вокал Кафедра музичного та 

образотворчого мистецтв 

 

4/120 

 

8 

 

http://idgu.edu.ua/wp-content/uploads/2020/02/rp___teorija-muzyky-ta-solfedzhio_bakalavr.pdf
http://idgu.edu.ua/wp-content/uploads/2020/02/rp___teorija-muzyky-ta-solfedzhio_bakalavr.pdf
http://idgu.edu.ua/wp-content/uploads/2020/02/rp___postanovka-holosu-bakalavr.pdf
http://idgu.edu.ua/wp-content/uploads/2020/02/rp_metodyka-hurtkovoyi-roboty_bakalvr.pdf
http://idgu.edu.ua/wp-content/uploads/2020/02/rp_metodyka-hurtkovoyi-roboty_bakalvr.pdf
http://idgu.edu.ua/wp-content/uploads/2020/02/rp___solospiv-bakalavr.pdf
http://idgu.edu.ua/wp-content/uploads/2020/02/rp___scenichnyj-ruh_bakalavr.pdf
http://idgu.edu.ua/wp-content/uploads/2020/02/rp___estradnyj-vokal_bakalavr.pdf

