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Мета курсу — це виховання у студентів спеціалізації «Сольний спів» 

професійних навичок, що застосовуються при створенні концертних номерів. 
Необхідними компонентами є: підбір репертуару, правильне складання 
концертної програми; вірна подача образу твору в результаті психологічного 
підходу, аналізу твору. 

Міжпредметні зв’язки. Дисципліна пов’язана з такими фаховими 
предметами як: «Історія української музики», «Інструментознавство», «Основи 
музичної композиції», «Історія мистецтв», «Історія зарубіжної музики», 
«Аналіз музичних творів», «Сольний спів», «Хореографія», «Сценічна мова», 
«Вокальний ансамбль», «Арт-менеджмент», «Педагогіка і психологія», 
«Сценічний рух», «Фортепіано» тощо. 

Процес вивчення дисципліни спрямований на формування таких 
компетентностей: забезпечення теоретичної і практичної готовності 
студентів до керівництва музично-творчими сольними проєктами 
(професійними, навчальними, аматорськими); розвиток інтонаційно-слухових 
та виконавських навичок, ладо-гармонічних, емоційно-емпатійних уявлень та 
відчуттів; знання методів, принципів організації сольного виступу; формування 
умінь художньо-естетичного обґрунтування вокально-виконавської 
інтерпретації музичного твору. 

Програмні результати навчання (ПРН):  
знати: закони композиційних елементів номеру; методику роботи над 

концертним номером; сучасні методи створення концертного номеру;  
вміти: розробити задум концертного номеру; дотримуватись сценічних 

правил етикету під час виступу та репетицій; користуватися своїм 
психофізичним апаратом (уміннями і навичками) для досягнення творчої мети;  

володіти: соціальними навичками (аналітико-слуховими, вокальними, 
виконавськими); продукуванням організаторських, музично-творчих, 
комунікативних, науково-дослідницьких, психолого-педагогічних знань та 
умінь. 

Зміст навчальної дисципліни 
Етика поведінки артиста на сцені. Психологічний портрет артиста. 

Особливості роботи сольного виконавця, малої групи, ансамблю на сцені. 
Психологічні типи і види поведінки. Відсутність театральної коробки. Контакт 
між виконавцями і глядачем. Гармонійне існування на сцені в образі. Етичні 
помилки роботи на сцені. 

Принципи підбору концертного репертуару. Робота з лібрето і 
клавіром. Аналіз концертних номерів на прикладі світової класики естрадної 
творчості. Визначення ідейно-тематичної спрямованості номеру, його жанрових 
ознак, актуальність номера, соціальна значущість, ідейна позиція виконавця. 
Місце номера в концертній програмі. Розробка режисерського задуму номеру. 

Стиль і стилізація номера. Пластичне вирішення концертного номера. 
Поза, міміка, жест. Підбір пластичних виразних засобів – жесту, міміки, пози – 



згідно жанрової характеристики номера. Робота виконавця з режисером, 
хореографом. Освоєння сценічного простору. 

Костюм, грим, реквізит як засоби виразності концертної творчості. 
Організація наочного середовища, в якому діє виконавець. Принципи створення 
образу-маски. Символ, метафора і асоціація – головні принципи використання 
костюма, гриму і реквізиту в номері. 

Постановочний план – головний документ концертного номера. 
Схема постановочного плану. Постановочний план як спосіб графічного 
викладу ідей, думок, цілей і завдань номера. 

Постановка концертних номерів на сцені. Постановка концертного 
номера ліричного характеру. Постановка номера громадсько-патріотичної 
спрямованості. Постановка номера комічного жанру. 

 
Загальний обсяг навчальної дисципліни становить 4 кредити ЄКТС (120 

годин), у тому числі 60 години – це аудиторні навчальні заняття і 60 годин – це 
самостійна та індивідуальна робота студента. 
                                                            


