
 

 

 

 
Силабус навчальної дисципліни 

«Вокал» 

освітньої програми: «Акторська майстерність» 

Спеціальність: 026 «Сценічне мистецтво» 

Галузь знань: 02 «Культура і мистецтво» 

 

Рівень вищої освіти Перший (бакалаврський) рівень вищої освіти 

Статус дисципліни 

відповідно до 

навчального плану 

Дисципліна за вільним вибором здобувача 

Курс 

Семестр 

II курс 

ІII - IV семестр 

Семестровий контроль диференційований залік 

Обсяг дисципліни: 

кредити ЄКТС/ 

кількість годин 

 

4 кредити ЄКТС/120 годин (60 практичні заняття., 60 самостійна 

робота) 

Мова викладання Українська мова 

Що буде вивчатися 

(предмет навчання) 

«Основи вокалу» є однією з фахових дисциплін для підготовки 

бакалаврів зі спеціальності «Сценічне мистецтво» спеціалізації 

«Режисура». Практикум з фаху «Основи вокалу» спрямований на 

формування та розвиток вокально-виконавських навичок, на 

поглиблене розуміння професійних питань сучасного сценічного 

простору та підвищення загальної музичної культури. Забезпечено 

умови формування і розвитку програмних компетентностей, що 

дозволять оволодіти основними знаннями, вміннями, навичками, 

необхідними для здійснення фахової діяльності у сфері сценічного 

мистецтва та викладання спеціальних дисциплін. Дисципліна 

«Основи вокалу» базується на знаннях, спільних для комплексів 

музично-історичних та музично-теоретичних дисциплін, курсів 

гуманітарних наук: історії світової та української культури. 

Чому це 

цікаво/потрібно 

вивчати  

(мета, завдання) 

Об’єктами вивчення – є голос актора-співака, повноцінний 

розвиток і вдосконалення вокальних і художньо-виконавських 

даних творчої особистості відповідно до професійної діяльності 

режисера.  

Мета дисципліни – надати фахово орієнтовані теоретичні та 

практичні знання, що розкривають голосові можливості, 

особливості цілісного музичного досвіду та передання цього 

досвіду в акторській та режисерської професійній діяльності.  

Завдання дисципліни – оволодіння теоретичними, практичними 

знаннями з вокалу відповідно до фахових компетентностей; 

засвоєння методів практичної доцільності використання 

музичних творів різних музичних стилів і специфіки їх 

інтерпретацій в професійній діяльності 



Пререквізити 

(попередні 

компетентності, 

необхідні для вивчення 

дисципліни) 

1. Здобувач вищої освіти має знати основні етапи розвитку 

загальної історії, історії музики, історії української музичної 

культури та основних закономірностей розвитку мистецтв. 

2. Здобувач вищої освіти має вміти: вивчати механізми 

взаємовпливу суспільства та культури на національному та 

інтернаціональному рівнях, аналізувати теоретичні і практичні 

питання української культури як царини міждисциплінарних 

досліджень. Володіти елементарними навичками літературної 

української мови для практичного застосування набутих знань з 

теорії та історії сценічного мистецтва. 

Пореквізити 

(компетентності, 

отримані після 

вивчення дисципліни)  

Здатність розв’язувати складні спеціалізовані завдання та 

практичні проблеми у галузі сценічної професійної діяльності або 

у процесі навчання, що передбачає застосування системи 

інтегрованих художньо-естетичних знань з теорії, історії музики і 

театру, інтегрувати практичні знання та навички творчої роботи, 

застосовувати традиційні і інноваційні науково-педагогічні 

технології в процесі наукової діяльності, музичної психології, 

педагогіки та виконавства, що характеризується комплексністю 

та невизначеністю умов згідно до компетентностей освітніх 

програм «Режисура» першого (бакалаврського) рівня вищої 

освіти спеціальності 026 «Сценічне мистецтво». 

ІНТ. Здатність розв’язувати складні спеціалізовані задачі у сфері 

сценічного мистецтва із застосуванням теорій та методів 

мистецтвознавства, театральної педагогіки, психології творчості, 

культурології. 

ЗК01. Здатність реалізувати свої права і обов’язки як члена 

суспільства, усвідомлювати цінності громадянського (вільного 

демократичного) суспільства та необхідність його сталого 

розвитку, верховенства права, прав і свобод людини і громадянина 

в Україні. 

ЗК02. Здатність зберігати та примножувати моральні, культурні, 

наукові цінності і досягнення суспільства на основі розуміння 

історії та закономірностей розвитку предметної області, її місця у 

загальній системі знань про природу і суспільство та у розвитку 

суспільства, техніки і технологій. 

ЗК03. Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях. 

ЗК04. Здатність спілкуватися державною мовою як усно, так і 

письмово. 

ЗК06. Здатність використовувати інформаційні і комунікаційні 

технології. 

ЗК09. Здатність до абстрактного, критичного і образного мислення. 

ЗК10. Здатність виявляти національну свідомість, патріотизм, дбати 

про національно-культурний розвиток України. Плекати традиційні 

національні й загальнолюдські цінності. 

СК01. Здатність генерувати задум та здійснювати 

розробку нової художньої ідеї та її втілення у творі 

сценічного мистецтва. 

СК02. Здатність до творчого сприйняття світу та 

його відтворення у художніх сценічних образах. 



 

СК05. Здатність до публічної презентації результату 

своєї творчої (інтелектуальної) діяльності. 

СК06. Здатність до оперування специфічною 

системою виражальних засобів при створенні та 

виробництві сценічного твору. 

СК08. Здатність оперувати новітніми 

інформаційними й цифровими технологіями в 

процесі реалізації художньої ідеї, осмислення та 

популяризації творчого продукту. 

 СК09. Здатність співвідносити особисте розуміння художньої ідеї 

та твору із зовнішнім контекстом. 

СК10. Здатність до критичного аналізу, оцінки та синтезу нових складних 

ідей у творчо-виробничій сценічній діяльності 

СК14. Здатність аналізувати твори літератури і мистецтва на основі 

критичного осмислення теорій, принципів, методів і понять 

сценічного мистецтва. 

СК15. Здатність вільно орієнтуватися у напрямах, стилях, 

жанрах та видах сценічного мистецтва, 

творчій спадщині видатних майстрів. 

 
   

Чому можна навчитися  

(результати навчання) 

ПР02. Мати концептуальні наукові та практичні знання у сфері сценічного 

мистецтва. 

ПР03. Вільно спілкуватися з професійних питань державною та іноземною 

мовами усно і письмово. 

ПР04. Здійснювати пошук необхідної інформації у професійній літературі, 

в мережі Інтернет та інших джерелах. 

ПР05. Застосовувати сучасні цифрові технології та спеціалізоване 

програмне забезпечення до розв’язання відповідних задач професійної 

діяльності у сфері сценічного мистецтва.  

ПР07. Генерувати та концептуалізувати художню ідею та твір. 

ПР08. Обирати, аналізувати та інтерпретувати художній твір для показу 

(демонстрації), самостійно обирати критерії для його оцінки. 

ПР09. Співвідносити мистецькі ідеї та твори із соціальним, культурним та 

історичним контекстом для глибшого їх розуміння. 

ПР10. Обирати оптимальні художньо-виражальні та технічні засоби 

відтворення креативного задуму при реалізації сценічного твору 

(проєкту). 

ПР13. Знати основні етапи (епохи, стилі, напрямки) у розвитку театру, 

літератури, образотворчого мистецтва, музики, кіно; основні факти про 

видатних особистостей у сфері мистецтва; класифікувати види та жанри 

сценічного мистецтва.  

ПР15. Аналізувати та оцінювати досягнення художньої культури, твори 

літератури та мистецтва з урахуванням історичного контексту. 

Здійснювати аргументований критичний аналіз творів сценічного 



мистецтва. Виявляти тенденції розвитку сучасного мистецько-художнього 

процесу. 

ПР21. Презентувати результати професійної діяльності та проектів у сфері 

сценічного мистецтва, доносити до фахівців і нефахівців інформацію, ідеї, 

проблеми, рішення, аргументацію та власний досвід. 

 

Критерії оцінювання 

(екзаменаційна 

політика)  

 Форми контролю: 

1. Оцінювання роботи під час індивідуальних (практичних) 

занять – 30 балів / 18 балів. 

2. Самостійне робота  – 30 балів / 18 балів. 

3. Диференційований залік – 40 балів / 24 бали. 

Шкала оцінювання: 

За національною диференційованою шкалою – «відмінно», 

«добре», «задовільно», «незадовільно». 

За шкалою ECTS: A 90-100, B 82-89, C 74-81, D 64-73, E 60-63, 

FХ 35-59, F 1-34. 

Як можна 

користуватися 

набутими    знаннями і 

вміннями 

(компетентності) 

Демонструвати загальні компетентності: здатність до 

абстрактного мислення, аналізу та синтезу; здатність працювати 

в міжнародному контексті.  

Демонструвати спеціальні (фахові) компетентності: здатність 

створювати, реалізовувати і висловлювати свої власні художні 

концепції; здатність викладати спеціальні дисципліни в закладах 

освіти з урахуванням цілей навчання, вікових та індивідуальних 

особливостей здобувачів освіти; здатність аналізувати виконання 

музичних творів або, здійснювати порівняльний аналіз різних 

виконавських інтерпретацій, у тому числі з використанням 

можливостей радіо, телебачення, Інтернету; здатність 

взаємодіяти з аудиторією для донесення сенсу художнього твору, 

вільно і впевнено репрезентувати свої ідеї (художню 

інтерпретацію). 

Навчальна логістика Структура навчального курсу складається з 8 базових тем. 

Змістовий розділ включає в себе практичні заняття - 64, модулі - 4, 

самостійну роботу здобувачів – 71 год., які завершуються 

контролем рівня засвоєння якості програмного матеріалу 

відповідної частини курсу.  

Тематичний план навчальної дисципліни: 

Змістовий розділ 1: 

1. Голосовий апарат, фонація, імпеданс.  

Народні пісні (практичне) 

2. Типи співацького дихання. 

Вправи на розвиток дихання. Народні пісні (практичне) 

3. Три види атаки звуку.  

Вправи на атаку звуку. Романс (практичне) 

4. Резонаторна система. Резонансний спів. 

Вправи. Романс (практичне) 

Змістовий розділ 2: 

5. Дикція та артикуляція. 

Вправи на розвиток співочої дикції. Дуетний спів (практичне) 

6. Профілактика захворювань голосового апарату, професійна 

гігієна голосу.  

Вокальні вправи, дикційні, спів (практичне) 



7. Культура мови у співі. Правила орфоепії.  

Вокальні вправи, дикційні, спів (практичне) 

8. Кантиленна манера співу. 

Вокальні вправи, дикційні, спів ансамблевий (практичне) 

(На кожну тему відведено 8 годин)  

Форма контролю: диференційований залік  

Види занять:  

Лекційні, практичні заняття, самостійна робота. 

Методи навчання:  

– вербальний метод (лекція, дискусія, співбесіда тощо); 

– практичний метод (практичні заняття); 

– наочний метод (ілюстративний та демонстративний); 

– самостійна робота з навчально-методичною літературою 

(конспектування, тезування, анотування); 

– інформаційні методи  новітніх комп‘ютерних технологій 

(дистанційні, мультимедійні, веб-, віртуально орієнтовані 

тощо); 

– проблемний метод (розв’язання завдань);  

– проектний метод (індивідуальна творча робота) 

Форми навчання:  

Очна, заочна, дистанційна. 

Інформаційне 

забезпечення 

з фонду та репозиторію 

НАКККІМ 

Рекомендована література та інформаційні ресурси 

Література:  

1. Антонюк В. Постановка голосу: навч. посібник для студ. 

вищих муз. навч. Закладів. Київ: Укр. ідея, 2000. 

2. Булгакова О. Голос как культурный феномен. Москва: 

Новое литературное обозрение, 2015. 567 с.  

Режим доступу: https://klex.ru/pwt. 

3. Гринь А. О. Вокальний голос як професійний інструмент 

актора музично-драматичного театру. Наукові записки 

Тернопільського національного пед. університету 

ім. Володимира Гнатюка. Серія: Педагогіка, 2013. № 4. 

С. 54-59. Режим доступу: http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin 

4. Дмитриев Д.Б. Основы вокальной методики: учеб. пособие. 

Режим доступу: notes.tarakanov.net 

5. Єрошенко О. В. Фізіологічні механізми емоцій і творчість 

актора-співака. Проблеми взаємодії мистецтва, педагогіки та 

теорії і практики освіти: зб. наук. пр. Вип. 17. Харк. держ 

універ. мистец. Харків, 2006. С. 48–59 

6. Морозов В. П. Искусство резонансного пения. Основы 

резонансной теории и техники. Издательство: Моск. 

Консерв., ИП РАН, Центр «Искусство и наука» Ред.-изд. отд, 

Изд. Отд. Института психологии РАН, 2002. 496 с. 

7. Немеровський А. Б. Пластическая выразительность актера: 

Учеб. пособие. Москва: Российский университет 

театрального искусства ГИТИС, 2013. 256 с. 

8. Словник-довідник співака. Уманський держ. пед. 

університет ім. Павла Тичини. Режим доступу: 

https://dspace.udpu.edu.ua/bitstream/6789/3665/1/Slovnyk_dovi

dnyk_spivaka. 

Інформаційні ресурси:  

1. http://library.nakkkim.edu.ua/ – електронний каталог 

http://library.nakkkim.edu.ua/


Національної академії керівних    кадрів культури і мистецтв 

2. http://www.nbuv.gov.ua/ – Національна бібліотека України імені 

В. І. Вернадського 

3. http://www.info-library.com.ua/ - Електронна бібліотека – 

підручники 

Локація та 

матеріально- технічне 

забезпечення 

Проведення лекційних та практичних занять з дисципліни 

«Основи вокалу» забезпечується матеріально-технічною базою 

(спеціалізована аудиторія № 107, корп.14), навчально-методичною 

документацією, аудіо матеріалами.  

Кафедра Кафедра режисури та акторської майстерності (корпус №7). 

Інститут Інститут сучасного мистецтва 

Інформація про 

науково-педагогічного 

працівника 

 

Вежневець Ірина Леонідівна кандидат мистецтвознавства (2020), 

доцент кафедри академічного і естрадного співу та 

звукорежисури. Освіта: державна консерваторія 

ім. П. І. Чайковського (Москва, 1987) за спеціальністю «Сольний 

спів», Національна академія керівних кадрів культури і мистецтв 

(Київ, 2019). Оперна, концертна співачка, викладач академічного 

вокалу та теоретичних дисциплін. 

 

e-mail: i.vezhnevets@dakkkim.edu.ua  

tel.: (093) 408-74-26 

 

Інша інформація на сайті кафедри:  

https://nakkkim.edu.ua/instituti/institut-suchasnogo-

mistetstva/kafedra-estradnogo-vikonavstva 

Оригінальність 

навчальної дисципліни 

(при наявності). 

Навчальна дисципліна «Основи вокалу» розроблена на основі 

наукового і практичного досвіду провідних вітчизняних 

музикознавців, театрознавців, педагогів – музикантів, є цілісним 

http://www.nbuv.gov.ua/
http://www.info-library.com.ua/


елементом багатогранного комплексного пiд*оду щодо
особистiсного розвитку у закладах вищот освiти.
Bci учасники навчаJIьного процесу зобов'язанi дотримуватись
полiтикИ доброчесНостi i сприяти функцiонуванню Ъбективноi
системи запобiгання та виявлення академiчного плагiату,
Google classroom:
https://classroom.google,com/r/1 /c/MzkxNzA 1 NjUOMj м4

розробник: Вежневець I.л., кандидат мистецтвознавства, доцент кhфелри академiчного i
естрадного вокалу та звукорежисури

обговорено на засiданнi групи забезпечення освiтньо-професiйнот програми кАкторська
майстернiсть>.

Гарант ocBhHboi програми: о. д. Шлемко, кандидат мистецтвознавства, доцецт,
zfdPHocTi

(пiдпис)

Затверджено:

Завiдувач кафелри режисури та акторськоТ майстерностi, професор Хоролеuь Л.I,

!иректор Iнституту сучасного мистецтва Кулиняк М.А.

fIол iTllKa аlсадепri.r rroi
лоброчесllос,l,i

Лilllс lla дисциплilly


