
АНОТАЦІЯ НА ВИБІРКОВУ ДИСЦИПЛІНУ 
«ВОКАЛЬНА ІМПРОВІЗАЦІЯ» 

(естрадно-джазова імпровізація вокальних творів  
Мета дисципліни – набуття студентами знань про стилі й техніки вокальної імпровізації 
та їхнє практичне застосування в процесі виконавської діяльності. 
Міжпредметні зв’язки. Навчальна дисципліна пов’язана з такими спеціалізованими 
предметами як фах, студійний практикум, вокальний ансамбль, музичний інструмент, 
історія та теорія вокального мистецтва, теорія музики, сольфеджіо, гармонія та основи 
поліфонії.  
Процес вивчення дисципліни спрямований на формування таких компетентностей:  
здатність демонструвати достатньо високий рівень виконавської майстерності; здатність 
створювати та реалізовувати власні художні концепції у виконавській діяльності; 
здатність використовувати професійні знання та навички в процесі творчої діяльності; 
здатність розуміти основні шляхи інтерпретації художнього образу; здатність 
застосовувати традиційні і альтернативні інноваційні технології музикознавчої, 
виконавської, композиторської, диригентської, педагогічної діяльності; здатність свідомо 
поєднувати інновації з усталеними вітчизняними та світовими традиціями у виконавстві, 
музикознавстві та музичній педагогіці.  
Програмні результати навчання (ПРН): 
знати: вокальні техніки в джазовій імпровізації; специфіку створення вокальної джазової 
імпровізації, ритмічних особливостей, побудови вокальних ліній у залежності від 
джазового стилю, що використовується; особливості застосування інструментального 
підходу у вокальній джазової імпровізації; особливості прийомів вокальної джазової 
імпровізації в різних джазових стилях. 
уміти: виконувати аналіз будови вокальної джазової імпровізації в залежності від 
джазового стилю, що використовується (мотив, фраза, вокальні лінії, структура 
«запитання-відповідь»); виконувати слуховий аналіз прикладів імпровізацій відомих 
джазових музикантів з урахуванням особливостей відповідного джазового стилю; 
виконувати джазові стандарти, приклади джазової музики з урахуванням особливостей 
стилю, що вивчається; використовувати специфічні вокальні техніки джазової 
імпровізації; вільно користуватися знаннями з джазової гармонії, ладів-звукорядів в 
контексті конкретного джазового стилю під час створення власної вокальної імпровізації; 
створювати імпровізацію в певному джазовому стилі, спираючись на досвід світових 
джазових виконавців (аналіз джазових імпровізацій – асиміляція вивченого матеріалу – 
створення власної імпровізації); бути спрямованими на розкриття особистісного творчого 
потенціалу та самореалізацію, здатними до самоосвіти та самовдосконалення; бути 
здатними до міжособистісного спілкування, толерантності, готовими працювати в 
колективі. 
володіти: володіти методами та навичками оркестрової та ансамблевої гри (ансамблевого 
/ хорового співу), репетиційної роботи та концертних виступів; різними методиками 
удосконалення виконавської діяльності; відтворювати драматургічну концепцію 
музичного твору, створювати його художню інтерпретацію; базовими знаннями, 
практичними навичками організаційної та творчої роботи з ансамблевим колективом; 
термінологією музичного мистецтва, його понятійно-категоріальним апаратом. 

Зміст навчальної дисципліни 
Особливості артикуляції в побудові джазових імпровізацій. Ноти- «примари». 
Освоєння специфічних способів і прийомів, що використовуються в джазовій стилістиці. 
Проведення артикуляційного тренінгу на базі англійської мови; розспівування з 
використанням інтонаційних, артикуляційних, ладових, імпровізаційних, ритмічних вправ 
у різних стилях; демонстрація стильових способів звуковидобування, інтонування, 
артикуляції в різностильових джазових п'єсах. Ноти-«примари» як елемент джазової 
вокальної імпровізації при виконанні у стилі swing.  



«Анатомія» імпровізації. Метод Джері Бергонці з використанням мелодичних 
структур. Знайомство з методом джазової вокальної імпровізації Джері Бергонці. 
Використання інтервальних методів побудови акордів та акордових послідовностей для 
створення мелодичної лінії імпровізації. Використання різних видів мелодичних структур 
під час створення власного імпровізаційного 11 соло.  
Використання недіатонічних акордових послідовностей у джазовій імпровізації. 
Використання недіатонічних акордових послідовностей для розширення лексики 
мелодичної лінії джазової вокальної імпровізації. Розширення гармонічної структури 
твору за рахунок використання ладів народної музики та доповненого «головного ходу 
джазу». «Анатомія» імпровізації за методом Джері Бергонці з використанням ритму. 
Майстерність володіння ритмом, імпровізація в манерах «laid back» (з відтяжкою), «on 
top» (з легким випередженням). Використання творчого підходу до освоєння ритмічних 
фраз та їх використання при побудові мелодичних ліній джазової вокальної імпровізації за 
методом Джері Бергонці. Розвиток ритмічного мислення вокалістів: джазове фразування 
«офф-біт», тріольний таймінг, динамічний акцент «офф-біт», тембральний акцент «ду-
БАП», метод «Scat drums». Варіативність побудови ритмічної структури в залежності від 
манери виконання: «laid back» (з відтяжкою), «on top» (з легким випередженням).  
Імпровізація в blues. Еволюція блюзу від архаїчних форм до сучасних композицій. Вплив 
блюзу на інші жанри джазу та естрадної музики (заняття у формі Workshop). Шляхи 
еволюції блюзу: архаїчний блюз, його трансформація до сучасного блюзу. Застосування 
технік блюзової імпровізації: форма, блюзові ноти, 12- тактова акордова прогресія блюзу. 
Жанри естрадної музики, що є похідними від блюзу. Порівняння імпровізаційних почерків 
в творчості відомих джазових та естрадних виконавців.  
Особливості імпровізації в різних жанрах джазового мистецтва (swing, bossa, samba, 
funk, latina). Джазові стандарти, їх використання при втіленні музичних ідей. Джазові 
стандарти як основа для формування музичного смаку та 12 удосконалення виконавської 
майстерності. Огляд прикладів джазових стандартів у різних жанрах джазового мистецтва 
(swing, bossa, samba, funk, latina), їх використання під час створення власної джазової 
імпровізації. 
Робота над формуванням власного стилю вокальної джазової імпровізації. Надання 
практичної допомоги у формуванні власного стилю вокальної джазової імпровізації, 
пошуку оригінального звуку, індивідуальної манери виконання. 
Загальний обсяг навчальної дисципліни становить 4 кредити ЄКТС (120 годин), у тому 
числі 60 годин – це аудиторні навчальні заняття і 60 годин – це самостійна та 
індивідуальна робота студента. 
Форма семестрового контролю: залік – 8 семестр 
 
 


