СИЛАБУС
ОХОРОНА ТА ГІГІЄНА ГОЛОСУ
Освітній ступінь “Бакалавр”.
Спеціальність 025 “Музичне мистецтво”.
Освітньо-професійної програми:
«Спів (академічний, народний)»
Рік навчання: 2р.10м., Семестр: І
Кількість кредитів: 3
Мова викладання: українська.
Керівник курсу: Бойко Ірина Миколаївна
Контактна інформація:
+38(096)5246219
irina_grande@ukr.net
Прореквізити дисципліни: «Спеціальний клас: Сольний спів», теорія музики,
Дисципліни «Фізика», «Анатомія людини» з курсу повної загальної середньої
освіти.
Постреквізити дисципліни: «Аналіз музичних творів», «Методико-виконавський
аналіз педрепертуару», «Методика викладання фахових дисциплін (спів)»,
«Методика і практика роботи з ансамблем (з фольклорним ансамблем, академічним
ансамблем)», «Концертно-виконавська практика», «Педагогічна практика», «Клас
академічного ансамблю/Клас народного ансамблю».
Призначення дисципліни:
Предметом навчальної дисципліни – голос людини як музичний інструмент та
засоби його збереження в здоровому стані.
Навчальна дисципліна «Гігієна та охорона голосу» належить до циклу професійної
підготовки і спрямована на досягнення здобувачами вищої освіти таких
програмних результатів навчання:
− Демонструвати різні методики удосконалення виконавської діяльності.
− Володіти термінологією музичного мистецтва, його понятійно-категоріальним
апаратом.
− Вміти здійснювати педагогічну діяльність.
− Використовувати на професійному рівні методи та прийоми викладання вокалу.
Метою вивчення навчальної дисципліни «Охорона та гігієна голосу» є набуття
студентами знань, необхідних для збереження здорового стану голосового апарату
під час виконання професійних завдань в якості співаків та викладачів співу.

Практична спрямованість навчальної дисципліни реалізується на принципах
організації вокально-педагогічної діяльності:
− вивчення голосу як музичного інструменту;
− вивчення будови голосового апарату;
− вивчення фізіології органів голосового апарату в процесі співу;
− ознайомлення студентів з методами дослідження голосу та процесу співу;
− ознайомлення з основними професійними хворобами голосового апарату та
причинами їх виникнення;
− вивчення особливостей розвитку дитячого голосу;
− вивчення профілактичних засобів запобігання професійним хворобам, що
пов'язані зі співом;
− засвоєння правил гігієни та охорони голосу;
− вивчення професійної термінології;
− засвоєння студентами сучасних педагогічних методів відновлення функцій
голосового апарату.
Мета реалізується через формування у здобувачів вищої освіти загальних та
професійних компетентностей відповідно освітньо-професійної програми:
Загальні:
− здатність до спілкування державною мовою як усно, так і письмово;
− знання та розуміння предметної області та розуміння професійної діяльності;
− вміння виявляти, ставити та вирішувати проблеми;
− здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел;
− здатність застосовувати знання в практичних ситуаціях;
− здатність вчитися і оволодівати сучасним знаннями;
− навички використання інформаційних і комунікаційних технологій;
− здатність зберігати та примножувати моральні, культурні, наукові цінності і
досягнення суспільства на основі розуміння історії та закономірностей
розвитку предметної області, використовувати різні види та форми рухової
активності для активного відпочинку та ведення здорового способу життя.
Професійні:
− здатність усвідомлювати художньо-естетичну природу музичного мистецтва;
− здатність використовувати знання про основні закономірності й сучасні
досягнення у теорії, історії та методології музичного мистецтва;
− здатність використовувати професійні знання та навички в процесі творчої
діяльності;
− здатність оперувати професійною термінологією;
− здатність використовувати широкий спектр міждисциплінарних зв’язків;
− здатність застосовувати традиційні і альтернативні інноваційні технології
педагогічної діяльності.
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Зміст і структура курсу
Розподіл годин за навчальним планом

Денна форма

Загальна кількість годин
Лекції:
Самостійна робота:
Іспит

90
32
58

Заочна
форма
90
8
82

І курс, І семестр
Модуль 1
№
тижня

Назва теми

Години
(аудит.
практ.)

Тема 1. Предмет, мета і
завдання дисципліни
«Охорона та гігієна голосу».

4

2, 3

Тема 2. Будова голосового
апарату людини.

10

4, 5

Тема 3. Наукові дослідження
органів голосового апарату.
Технічні засоби та методи
дослідження.

12

1

Завдання для самостійної роботи

Вивчити
теоретичний
матеріал теми. Конспект.
Інтернет-ресурси:
https://www.youtube.com/watc
h?v=nyGsXWuipFU
http://www.audiovoice.kiev.ua/
publication_ru.shtml
Вивчити
теоретичний
матеріал теми. Конспект.
Інформаційні
ресурси:
http://www.audiovoice.kiev.ua/
interest_08.shtml
https://www.youtube.com/watc
h?v=P2pLJfWUjc8
https://www.youtube.com/watc
h?v=BGX2dc75J_s
Л.
Дмитриев
Голосовой
аппарат певца. Наглядное
пособие.стор.1- 35
Морозов В.П. Искусство
резонансного пения.
А. Г. Менабени "Методика
обучения
сольному
пению"стор. 4 -15.
Вивчити теоретичний
матеріал теми. Конспект.
Інформаційні ресурси:
http://www.audiovoice.kiev.ua/
equipment.shtml
http://www.audiovoice.kiev.ua/
video_ru_11.shtml
http://www.audiovoice.kiev.ua/
3

6, 7, 8 Тема 4. Порушення в роботі
голосового апарату та та
причини їх виникнення.

18

Тема 5. Профілактика
професійних захворювань
співака. Охорона голосу.

16

12, 13, Тема 6. Дитячий голос.
14
Охорона і гігієна дитячого
голосу.

18

15, 16 Тема 7. Фонопедичні вправи
як педагогічний метод
відновлення функцій

12

9, 10,
11

video_07.shtml
Дмитриев Л. Б "Исследование
дыхания во время пения
методом
электропневмографии".стор.8
1-91.
Дмитриев Л. Б., Отряшенков
Ю. М., Хромов Л.Н., Чаплин
В.Л. Исследование работы
голосовой щели при помощи
электронного
глотографа
(апарата Ф.Фабра), стор.64 –
80.
Вивчити
теоретичний
матеріал теми. Конспект.
Інформаційні ресурси:
https://www.youtube.com/watc
h?v=kO8JD9AAcp4
http://www.audiovoice.kiev.ua/
video_ru_06.shtml
Д. Люш. " Розвиток і охорона
співацького голосу", стор. 103
- 109; 111 - 117.
Вивчити теоретичний
матеріал теми. Конспект.
Інформаційні ресурси:
http://medbib.in.ua/profilaktikanarusheniy-golosa-lits41197.html
Д. Люш. " Розвиток і охорона
співацького голосу", стор.
109 -111; 123 -130.
Вивчити теоретичний
матеріал теми. Конспект.
Менабени А.Г. "Методика
обучения сольному пению".
Дитячий голос. стор. 47 - 53;
85 - 93.
Вильсон Д. К. Нарушения
голоса у детей. Пер. с англ. –
М.: Медицина. 1990.
Вивчити теоретичний
матеріал теми. Конспект.
Д. Люш. " Розвиток і охорона
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голосового апарату.
Методика корекційної
роботи при функціональних
порушеннях голосу.
Усього годин:

співацького голосу", стор.
114-115; 117-123.
Вивчити фонопедичні вправи
та методику їх застосуваня.
Повторення тем дисципліни.
Підготуватись до заліку.
90

Самостійна робота
Методичні рекомендації до організації самостійної роботи
Зміст самостійної роботи студентів з дисципліни «Охорона та гігієна голосу»
визначається робочою програмою дисципліни.
Самостійна робота передбачає виконання різних видів завдань: вивчення
навчального матеріалу тем, опрацювання конспекту лекцій, основної та додаткової
літератури з фіксуванням у зошиті основних положень, практичне вивчення
фонопедичних вправ, аналіз тематичної інформації з мережі Internet, підготовка до
опитування. Самостійна робота сприяє закріпленню студентом нових та набутих
знань, їх систематизації та узагальненню.
Політика навчальної дисципліни:
Після опанування навчальної дисципліни «Охорона та гігієна голосу» студенти
повинні:
Знати:
− будову голосового апарату людини;
− основні фізичні характеристики співочого звуку;
− методи дослідження голосу та процесу співу;
− функції органів голосового апарату в процесі співу;
− основні професійні хвороби голосового апарату та причини їх виникнення;
− правила охорони та гігієни голосу;
− особливості розвитку дитячого голосу в різні вікові періоди;
− охорону та гігієну дитячого голосу;
− професійну термінологію;
− фонопедичні вправи та методику їх застосування.
Вміти:
− визначати порушення в роботі голосового апарату;
− доцільно використовувати набуті знання з профілактики захворювань
голосового апарату;
− здійснювати індивідуальний підхід до учнів;
− застосовувати фонопедичні вправи як сучасний педагогічний метод
відновлення функцій голосового апарату.
Навички soft skills:
− Навички самоорганізації.
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− Презентаційні навички.
− Здатність оволодівати сучасною інформацією.
− Демонструвати критичне мислення.
− Навички використання інформаційних і комунікаційних технологій.
Політика перескладання
Політика щодо дедлайнів та перескладання: Роботи, які здаються із порушенням
термінів без поважних причин, оцінюються на нижчу оцінку (-10 балів).
Перескладання модулів відбувається із дозволу деканату за наявності поважних
причин (наприклад, лікарняний).
Політика академічної доброчесності
Усі письмові роботи перевіряються на наявність плагіату і допускаються до
захисту із коректними текстовими запозиченнями не більше 20% (для самостійної
роботи).
Для якісного академічного письма студенти мають опанувати знання й навички:
− шукати, обирати й оцінювати якість джерел;
− робити нотатки, завжди вказуючи джерело;
− виділяти головні думки в тексті;
− підсумовувати текст та ідеї;
− перефразовувати чужі думки своїми словами стисло, детально, без зміни
змісту цих думок;
− правильно описувати посилання на джерело;
− правильно цитувати;
− знати про форми академічного плагіату і про шляхи запобігання йому;
− формулювати і чітко висловлювати власні думки;
− знати структуру академічного тексту;
− вміти виокремити текст цитат у власному тексті.
Студент повинен дотримуватися принципів академічної доброчесності,
усвідомлюючи наслідки її порушення, що визначається Положенням про
навчальний процес у КЗВО КОР «Академія мистецтв імені Павла Чубинського»
Політика відвідування
Відвідування занять є важливою складовою навчання. Пропуски занять
відпрацьовуються в обов’язковому порядку. Відвідування студентами занять
впливає на оцінювання знань, умінь та навичок за це здобувач освіти отримує
перших 20% від загальної кількості балів. Відповідно до критеріїв оцінювання
відвідування студентів випливає на бали модульного контролю знань,
диференційованого заліку.
Політика щодо контролю навчальних досягнень: Протягом навчання
використовується система кредитно-модульного контролю. До структури модуля
дисципліни входять:
− експрес-опитування;
− тести;
− перевірка конспекту;
− іспит.
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Форми контролю та критерії оцінювання результатів навчання
− поточний;
− семестровий (іспит);
− підсумковий.
Оцінювання знань студентів здійснюється за 100 – бальною шкалою та шкалою
ECTS – A (90 - 100), B (82 - 89), C (75 - 81), D (64 - 74), E (60 - 63), Fx (35 - 59), F
(1 - 34), яка переводиться в національну (чотирибальна: 5 – «відмінно», 4 - «добре»,
3 -«задовільно», 2 – «незадовільно»).
Максимальна кількість балів, яку може отримати студент за різні види завдань

Аудиторні
заняття
Самостійна
робота
студента
Сума балів

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5
5

5

35

10

5

35

5

70

Всього

Семестровий
контроль.
Іспит

Разом за темами

Денна, заочна форма навчання
Модуль 1
Змістовий
Змістовий
модуль 1
модуль 2
Т
Т
Т
Т
Т
Т
Т
1
2
3
4
5
6
7

Робочий зошит

вказана в таблиці.

15

100

Т1, Т2….Т 7 – теми занять
Поточний контроль відбувається на кожному занятті. Він передбачає
оцінювання теоретичної підготовки із зазначеної теми (у тому числі своєчасність
та повноту виконання завдань самостійної роботи), перевірку конспектування
лекцій; активність та ініціативу студента при обговоренні питань теми, участь в
опитуванні.
Критерії поточного оцінювання знань студентів
Відповіді,
тестування,
ведення
конспекту
5

Критерії оцінювання
В повному обсязі виконано завдання аудиторної та самостійної
роботи. Студент демонструє глибокі знання навчального
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4

3

2

1

0

матеріалу, відповідає без помилок, бере активну участь в
обговоренні, аргументує свою відповідь з дискусійних питань,
спираючись на обов'язкові та додаткові джерела інформації.
Вирішує всі тестові завдання. Конспект у повному обсязі.
В повному обсязі виконано завдання аудиторної і самостійної
роботи. Студент демонструє достатньо повні знання навчального
матеріалу, бере активну участь в обговоренні, намагається
обгрунтовувати свою відповідь, але іноді йому не вистачає
аргументації, або допускає окремі непринципові неточності та
незначні
помилки. Вирішує більшість тестових завдань.
Конспект у повному обсязі.
Завдання аудиторної і самостійної роботи виконано не повністю.
Студент володіє основним змістом навчального матеріалу, але
для отримання відповіді треба задавати додаткові питання.
Відповідає без аргументів, допускає суттєві неточності і
помилки. Конспект ведеться систематично, але не в повному
обсязі. Вирішує половину тестових завдань.
Завдання аудиторної та самостійної роботи виконано
фрагментарно. Студент поверхово володіє змістом навчального
матеріалу. На заняттях не бере участі в обговоренні за власною
ініціативою. У відповідях допускає значну кількість помилок,
для аргументації не вистачає знань. Конспектування
фрагментарне. Відповідає на меншість тестових завдань.
Завдання аудиторної і самостійної роботи виконано на низькому
рівні, фрагментарно і невчасно. Студент має уяву про зміст
навчального матеріалу. Не бере участі в обговоренні за власною
ініціативою. У відповідях губиться і допускає значну кількість
суттєвих помилок. Вирішує тільки окремі тестові завдання.
Конспектування фрагментарне.
Завдання аудиторної і самостійної роботи не виконано. Студент
не володіє навчальним матеріалом. Не вирішує жодного
тестового завдання. Відсутній конспект лекцій.

Розподіл балів, які отримують здобувачі вищої освіти
Весь обсяг роботи студента за семестр підсумовується за допомогою
накопичувальної системи балів. Підсумковий бал з навчальної дисципліни є сумою
балів, одержаних знання матеріалу тем - за поточний, семестровий контроль,
ведення конспекту, з подальшим переведенням в національну.
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Семестровий контроль знань студентів
Семестровий контроль проводиться з метою визначення стану успішності
здобувачів вищої освіти за семестр. Семестровий контроль знань студентів
(іспит), проводиться у формі усной відповіді на два теоретичні питання та
виконання одного практичного завдання (по білетам).
Критерії семестрового оцінювання знань студентів
Усна
відповідь та
виконання
практичного
завдання
13-15

10- 12

7-9

4- 6

1-3

0

Критерії оцінювання
Володіє навчальним матеріалом в повному обсязі. Надає
вичерпну відповідь на запитання, демонструє глибокі і грунтовні
знання. Без помилок і в повному обсязі виконує практичне
завдання.
Достатньо повно володіє навчальним матеріалом. Надає
правильну відповідь та розкриває зміст теоретичних питань, але
допускає окремі неточності. Практичне завдання виконує з
несуттєвими помилками.
В цілому володіє навчальним матеріалом. У відповідях робить
суттєві неточності та помилки. Також допускає помилки при
виконанні практичного завдання.
Не володіє повним обсягом начального матеріалу. Відповіді
поверхові та фрагментарні, з значними неточностями та
помилками. Допускає значну кількість помилок при виконанні
практичного завдання.
Поверхово і фрагментарно засвоєний обсяг навчального
матеріалу. Відповіді поверхові та фрагментарні, з значною
кількістю помилок. Виконання практичного завдання невірне.
Не володіє навчальним матеріалом. Не відповідає на жодне
запитання. Не розуміє суті практичного завдання і не виконує
його.

Критерії підсумкового оцінювання знань студентів
Сума балів
за всі види
навчальної
діяльності
за модуль

Оцінка за
національною
шкалою

Шкала ЕСТS та критерії оцінювання

Студент систематично і відмінно виконує завдання
аудиторної та самостійної роботи. Проявляє
активність та ініціативу під час обговорення питань з
проблематики дисципліни. Надає вірну, логічно
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90-100

Відмінно

82-89

74-81

Добре

64-73

60-63

Задовільно

35-59

Незадовільно
0-34

побудовану та вичерпну відповідь на теоретичні
питання. Демонструє повне знання матеріалу тем
дисципліни. Конспект лекцій в повному обсязі.
Студент систематично, на високому рівні виконує
завдання аудиторної та самостійної роботи. Проявляє
активність та ініціативу під час обговорення питань з
проблематики дисципліни. Надає вірну, логічно
побудовану, але не вичерпну відповідь на теоретичні
В питання. У відповідях може припустити кілька
незначних помилок. Загалом демонструє високий
рівень засвоєння
матеріалу тем дисципліни.
Конспект лекцій в повному обсязі.
Студент систематично, на високому рівні виконує
завдання аудиторної та самостійної роботи. Надає
С вірну, логічно побудовану, але не вичерпну відповідь
на теоретичні питання. У відповідях може припустити
кілька незначних помилок. Для отримання повної
відповіді необхідно задавати додаткові питання, на
які студент надає вірну відповідь. Загалом демонструє
високий рівень засвоєння матеріалу тем дисциплін.
Конспект лекцій в повному обсязі.
Студент несистематично, на посередньому рівні
виконує завдання аудиторної роботи. На лекціях
Д майже не бере участі в обговоренні. У відповідях
припускає помилки. Демонструє задовільний рівень
засвоєння матеріалу тем дисципліни. Має недоліки у
самостійній роботі. Конспект лекцій неповний.
Студент несистематично, на рівні, що задовольняє
мінімальні критерії оцінювання, виконує завдання
Е аудиторної та самостійної роботи. На лекціях не бере
участі в обговоренні. Допускає численні помилки у
відповідях на запитання. Демонструє низький рівень
засвоєння матеріалу тем дисципліни. Відсутній
повний конспект лекцій, т.к. лекції конспектувались
фрагментарно.
Студент несистематично, на незадовільному рівні
виконує завдання аудиторної та самостійної роботи.
FX
На лекціях не бере участі в обговоренні.
Погано засвоює новий матеріал з теоретичного
курсу. При опитуванні студенту необхідно задавати
допоміжні питання, але він не може надати вірну
відповідь. Є робочий зошит з дисципліни «Охорона та
гігієна голосу», але лекції конспектувались
фрагментарно. Для одержання кредиту потрібне
доопрацювання.
Студент майже не виконує завдання аудиторної та
самостійної роботи. При теоретичному опитуванні
F
студент не відповідає на жодне питання.
Відсутній робочий зошит та конспекти з дисципліни
«Охорона та гігієна голосу». Необхідне повторне
вивчення дисципліни.

А
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2. Л. Дмитриев Голосовой аппарат певца. Наглядное пособие, М.:-Музика, 2004. 35 с.
3. Дмитриев Л. Б., Кильчевская А.Д., Чаплин В.Л., Ярославсцева Л.К.
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5. Євтушенко В. Роздуми про голос. – Київ: Муз. Україна, 1979.–55 с.
6. Егоров А. Гигиена голоса и его физиологические основы / А. Егоров. – М.: Гос.
Муз. Изд., 1982. – 171 с.
7. Ермолаев В. Г., Морозов В. П.. Лебедева Н. Ф. Руководство по фониатрии. –Л.:
Медицина. - 1970. – 270 с.
8. Зарицкий Л. А., Тринос В. А., Тринос Л. А. Практическая фониатрия. Учебное
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17. М. В. Фоміна. Профіфлактика і лікування порушень голосу у осіб
голосоречевих професій: Методичні вказівки. 2004.
18. Юссон Р. Певческий голос / Рауль Юссон. – М. : «Музыка», 1974. – 262с.
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Інформаційні ресурси
1. http://www.audiovoice.kiev.ua/interest_08.shtml (анатомія голосу).
2. https://www.youtube.com/watch?v=P2pLJfWUjc8 (робота голосових зв'язок).
3. https://www.youtube.com/watch?v=nyGsXWuipFU (голос людини та його
властивості).
4. https://www.youtube.com/watch?v=kO8JD9AAcp4 (хвороби голосового
апарату).
5. http://www.audiovoice.kiev.ua/equipment.shtml (обладнання).
6. http://www.audiovoice.kiev.ua/publication_ru.shtml (публікації з питань
отоларінгології).
7. http://www.audiovoice.kiev.ua/video_ru_06.shtml (лор-огляд).
8. http://www.audiovoice.kiev.ua/video_ru_11.shtml (спектральний аналіз
голосового сигналу).
9. http://medbib.in.ua/profilaktika-narusheniy-golosa-lits-41197.html (профілактика
порушень голосу).
10. http://www.audiovoice.kiev.ua/video_07.shtml (акустична імпедансометрія).
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