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Мета курсу — сприяти розвитку творчих здібностей та імпровізаційного 

мислення, формування навичок з вокальної імпровізації у студентів, а також 
заохотити до реалізації імпровізаційного матеріалу під час виконання 
вокальних творів. 

Міжпредметні зв’язки. Дисципліна пов’язана з такими фаховими 
предметами як: «Українська мова (за проф. спрям.)», «Іноземна мова», «Робота 
з концертмейстером над вокальним репертуаром», «Сольний спів»,  
«Фортепіано», «Вікова фізіологія та гігієна голосу», «Інструментознавство», 
«Теорія музики», «Сольфеджіо», «Основи музичної композиції», «Аналіз 
музичних творів», «Гармонія» тощо. 

Процес вивчення дисципліни спрямований на формування таких 
компетентностей: здатність розв’язувати складні спеціалізовані завдання та 
практичні проблеми у галузі музичної професійної діяльності або у процесі 
навчання, що передбачає застосування системи інтегрованих художньо-
естетичних знань з теорії, історії музики, педагогіки та виконавства та 
характеризується комплексністю та невизначеністю умов; навички 
міжособистісної взаємодії; здатність працювати автономно; здатність 
генерувати нові ідеї (креативність); здатність демонструвати достатньо високий 
рівень виконавської майстерності вокаліста; здатність створювати та 
реалізовувати власні художні концепції у виконавській діяльності артиста-
вокаліста; здатність усвідомлювати художньо-естетичну природу музичного 
мистецтва; здатність усвідомлювати взаємозв’язки та взаємозалежності між 
теорією та практикою музичного мистецтва; здатність використовувати 
професійні знання та навички в процесі творчої діяльності артиста-вокаліста; 
здатність розуміти основні шляхи інтерпретації художнього образу у вокальній 
музиці; здатність використовувати широкий спектр міждисциплінарних 
зв’язків; здатність застосовувати традиційні і альтернативні інноваційні 
технології вокально-виконавської, диригентської та педагогічної діяльності; 
здатність свідомо поєднувати інновації з усталеними вітчизняними та 
світовими традиціями у вокальному виконавстві та музичній педагогіці. 

Програмні результати навчання (ПРН):  
знати: основ постановки співацького голосу та вільне його звучання; 
вміти: імпровізувати та імітувати імпровізаційний стиль джазових 

виконавців;  
володіти: різними технічними прийомами, специфічними способами 

звуковидобування.  
Зміст навчальної дисципліни 
Поняття імпровізація у вокальному виконавстві. Технічні прийоми у 

вокальній імпровізації. Манери інтонування у естрадному та джазовому 
виконавстві. Сучасне інтерпретаційне бачення українських народних пісень в 
джазовій та естрадній обробці. 



 Шляхи вдосконалення вокальної майстерності. Робота над 
збагаченням вокального нюансування. Імпровізація у вокальних творах. 
Ритмічне та гармонійне мислення.  

Специфіка вільного виконання вокальних прийомів. Вільність 
інтерпретації у джазі та естрадній пісні. Інтонування та орнаментика – основи 
імпровізації.  

Закріплення отриманих знань і набутих навичок. Особливості 
джазової та естрадної вокальної імпровізації. Музичні засоби виразності.  

 
Загальний обсяг навчальної дисципліни становить 3,5 кредити ЄКТС (105 

годин), у тому числі 50 годин – це аудиторні навчальні заняття і 55 годин – це 
самостійна та індивідуальна робота студента. 
   


