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Цілі та предметні результати навчання 
Цілі дисципліни Метою дисципліни є набуття аспірантом теоретично-виконавського 

профілю за фахом «Сольний спів» відповідних знань з теорії 
майстерності вокального виконавства, вдосконалення умінь та навичок, 
придбаних під час навчання на виконавськім факультеті й в магістратурі 
музичної академії. Також, формування типу інтелектуального 
вокаліста-інтерпретатора, орієнтованого на втілення у виконавську 
практику надбань у галузі методики та історії виконавства, 
музикознавчих розробок й праць з питань теорії виконавства, практичне 
використання досвіду Одеської вокальної школи. Самостійна робота 
аспіранта має сприяти становленню у нього власної виконавської 
позиції, творчої індивідуальності, спроможності до оригінального 
мислення та підходу у науковій й виконавській творчості. 
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Компетентності - досягнення рівня професійно досвідченого фахівця, спроможного до 

передачі своїх знань та навичок починаючим вокалістам; 
- засвоєння багатого досвіду попередніх поколінь викладачів та 
виконавців Одеської школи співу; 
- усвідомлення підвалин та володіння навичками співу у оперній та 
камерній практиці, принципами вокальної майстерності у ансамблевому 
співі тощо; 
- орієнтація у різноманітних вокально-виконавських стилях, манерах 
співу, тембрових класифікаціях співацького голосу; обізнаність у 
практиці традиційних у минулому та сучасних театральних постанов; 
- знання класичних праць з музикознавства, філософії, менеджменту; 
знайомство та вміння практичного використання нотографічних та 
звукових комп’ютерних редакторів; 
- знання мови вокальних творів (зокрема італійської), правил орфоепії у 
співацькім проголошенні; літератури, покладеної у основу лібрето й 
текстів виконуваних творів. 

Здатності - здатність до самоорганізації власного творчого процесу, науково-
виконавської діяльності, самореалізації; побудування розумної 
самокритики; 
- здатність до формування наукового та виконавського іміджу, 
самоменеджементу й репрезентації; осмислення власної участі та ролі у 
розвитку вітчизняної науки та мистецтва. 

Результати 
навчання 

Знання - базова спеціальна література з питань методики та історії вокального 
виконавства, психології музично-виконавської діяльності; 
- знання вокальної музичної літератури, спрямовано на дидактичні 
засади у формуванні репертуару, розрахованого на всі типи голосів; 
- орієнтована на фах музикознавча література, а  також література з 
основ герменевтики та теорії інтерпретації; 
- знання сучасних наукових розробок у галузі акустичних досліджень 
співацького голосу та актуальних розшукувань з фоніатрії. 

 Вміння - вміння побудови аргументованої дискусії з питань інтерпретації 
вокальної музики; 
- спроможність до самостійної роботи над музичним твором з чітким 
визначенням його ідеї, структурної логіки та логіки-послідовності 
закладених у ньому емоційних та афектних станів; створення художньої 
концепції твору; 
- здатність до стилевої орієнтації та її виконавсько-технічної реалізації 
в роботі над музичним твором; вміння щодо інтонаційно-тембрової 
побудові музичної канви твору. 

 
Вимоги до 
підготовки слухачів 
(міждисциплінарні 
зв’язки, що 
передують 
вивченню 
дисципліни) 

У структурно-логічній предметній системі післядипломної музичної 
освіти дисципліна «Фах (Сольній спів)» вивчається на етапі підготовки 
фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня «аспірант» і є дисципліною, 
яка використовує  інтердисциплінарні підходи та базові знання з 
дисциплін циклу професійної практично-теоретичної підготовки, що 
забезпечує можливість якісного перспективного викладання дисципліни 
аспіранту з урахуванням його майбутньої професійної орієнтації як 
музикознавця-артистата викладача заради досягнення високої 
професійної універсальної майстерності 

Зміст дисципліни 
(репертуарні вимоги: 
стилі, жанри, музичні 
напрямки) 

Репертуар за фахом «Сольный спів», який обов’язково містить концертні 
арії, арії з опер, романси, фрагменти з творів кантатно-ораторіального 
жанру композиторів різних епох та стилів, розрахований на всі можливі 
типи голосів, обговорюється й затверджується окремо кафедрою 
сольного співу ОНМА ім. А.В.Нежданової 
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Метод оцінювання Кількість Мінімальна оцінка в 

балах Максимальна оцінка в балах 
Практичні роботи (програми) 3 60 100 
Заліки 2 60 100 
Іспит 1 60 100 

Сума стартових балів та балів за екзамен/залік переводиться до екзаменаційної оцінки 
згідно з таблицею: 



 
Сума балів за всі 
види навчальної 

діяльності 

Оцінка ECTS Оцінка за національною 
шкалою 

Для екзамену 

Оцінка за національною 
шкалою 

Для заліку 
90-100 A Відмінно  

зараховано 82-89 B добре 
74-81 C 
64-73 D задовільно 
60-63 E 
35-59 FX Незадовільно, з 

можливістю  повторного 
складання 

Не зараховано з можливістю 
повторного складання 

0-34 F Незадовільно, з обов’язковим повторним вивченням 
дисципліни 

 
Правил взаємодії Дотримання положень «Кодексу академічної доброчесності ОНМА імені 

А.В. Нежданової» та «Положення про академічну доброчесність ОНМА імені 
А.В. Нежданової» 
Додатково: Політика співпраці 
Співпраця студентів у розв’язанні проблемних завдань дозволена, але відповіді 
кожний студент захищає самостійно. Взаємодія студентів під час іспиту / 
тестування категорично забороняється і будь-яка така діяльність буде вважатися 
порушенням академічної доброчесності згідно принципів ОНМА імені 
А.В. Нежданової щодо академічної доброчесності. 
 

Додаткова 
інформація 

Навчальна програма дисципліни «ФАХ (вокал)», ухвалена Вченою радою 
ОНМА імені А.В. Нежданової (протокол №2 від 11.09.2019). 
Робоча програма кредитного модуля «ФАХ (вокал)», розроблена професором 
каф. Сольного співу ОНМА імені А.В. Нежданової Захарчук Т.Г. та ухвалена 
науково-методичною комісією  ОНМА імені А.В. Нежданової (протокол №1 від 
25.09.2019). 

 



 


