
 

НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ КЕРІВНИХ КАДРІВ  

КУЛЬТУРИ І МИСТЕЦТВ 

 

Освітня програма «Режисура», «Акторська майстерність» 

Назва дисципліни Вокальний тренінг 

Рівень вищої 

освіти 
Перший (бакалаврський) 

Спеціальність 026 Сучасне мистецтво 

Тип і назва 

освітньої програми 

Освітньо-професійні програми :  «Режисура», «Акторська 

майстерність» 

Статус дисципліни Вибіркова 

Мова викладання Українська 

Кількість ЄКТС 

кредитів 
4 кредити/120 годин 

Структура 

дисципліни 

(розподіл  

за видами  

та годинами 

навчання) 

Лекції – 28 год. 

Практичні – 28 год. 

Модульний контроль – 8 год. 

Самостійна робота – 56 год. 

Форма 

підсумкового 

контролю 

Залік 

Графік (терміни) 

вивчення 

дисципліни 

3 курс, 5 семестр 

Програмні 

компетентності 

Загальні компетентності:  

ЗК1. 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. 

ЗК2. 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.  

ЗК3. Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях. 

ЗК4. Здатність спілкуватися державною мовою як усно, так і 

письмово.  

ЗК6. Здатність використовувати інформаційні і комунікаційні 

технології.  



ЗК9. 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 

Спеціальні компетентності: 

СК1. Здатність генерувати задум та здійснювати розробку 

нової художньої ідеї та її втілення у творі сценічного 

мистецтва.  

СК2. Здатність до творчого сприйняття світу та його 

відтворення у художніх сценічних образах.  

СК5. Здатність до публічної презентації результату своєї 

творчої (інтелектуальної) діяльності.  

СК6. Здатність до оперування специфічною системою 

виражальних засобів при створенні та виробництві сценічного 

твору.  

СК8. Здатність оперувати новітніми інформаційними й 

цифровими технологіями в процесі реалізації художньої ідеї, 

осмислення та популяризації творчого продукту.  

СК9. 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. 

Програмні 

результати 

навчання 

ПРН2. Мати концептуальні наукові та практичні знання у 

сфері сценічного мистецтва.  

ПРН3. Вільно спілкуватися з професійних питань державною 

та іноземною мовами усно і письмово. 

ПРН4. Здійснювати пошук необхідної інформації у 

професійній літературі, в мережі Інтернет та інших джерелах.  

ПРН5. Застосовувати сучасні цифрові технології та 

спеціалізоване програмне забезпечення до розв’язання 

відповідних задач професійної діяльності у сфері сценічного 

мистецтва.  

ПРН7. Генерувати та концептуалізувати художню ідею та 

твір.  

ПРН8. Обирати, аналізувати та інтерпретувати художній твір 

для показу (демонстрації), самостійно обирати критерії для 

його оцінки.  

ПРН9. Співвідносити мистецькі ідеї та твори із соціальним, 

культурним та історичним контекстом для глибшого їх 

розуміння.  

ПРН10. Обирати оптимальні художньо-виражальні та 



технічні засоби відтворення креативного задуму при 

реалізації сценічного твору (проекту).  

ПРН13. 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.  

ПРН15. 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.  

ПРН21. Презентувати результати професійної діяльності та 

проектів у сфері сценічного мистецтва, доносити до фахівців і 

нефахівців інформацію, ідеї, проблеми, рішення, 

аргументацію та власний досвід. 

Анотація (зміст) 

дисципліни 

1. Анотація. 

«Вокал» є важливою ланкою в ланцюгу фахових дисциплін для 

підготовки бакалаврів зі спеціальності «Сценічне мистецтво». 

Дисципліна спрямована на формування та розвиток вокально-

виконавських навичок, на поглиблене розуміння професійних 

питань сучасного сценічного простору та підвищення загальної 

музичної культури. Базується на знаннях спільних для 

комплексів музично-історичних та музично-теоретичних 

дисциплін, курсів гуманітарних наук: історії світової та 

української культури. 

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

розвиток і вдосконалення вокальних і художньо-виконавських 

даних творчої особистості відповідно до професійної 

діяльності. 

2. Мета: виявити, сформувати і реалізувати співацькі 

виконавські здібності у взаємозв’язку з опануванням 

теоретичними знаннями в сфері вокального мистецтва. Набуття 

практичного досвіду вокального співу, для майбутньої 

професійної акторської та викладацької діяльності відповідно 

до різноманітних стилів, жанрів, художніх напрямків. 

3. Завдання дисципліни – оволодіння теоретичними, 

практичними знаннями з вокалу відповідно до фахових 

компетентностей; засвоєння методів практичної доцільності 

використання музичних творів, специфіки їх інтерпретацій в 

професійній діяльності. 

4. Зміст дисципліни: 

Структура навчального курсу складається з восьми 

змістовних модулів, теоретичної і практичної частин, які 

завершуються контролем рівня засвоєння якості програмного 

матеріалу.  

Змістовий модуль 1: «Будова голосового апарату, співоче 

дихання» 



1.1. Голосовий апарат, фонація, імпеданс (2 год.)  

1.2. Народні пісні (практичне, 2 год) 

1.3. Типи співацького дихання.  Вправи на розвиток дихання 

(2 год.) 

1.4.Народні пісні (практичне, 1 год) 

 

Змістовний модуль 2: «Початок (характер) утворення 

вокального звуку. Резонансний спів» 

2.1. Три види атаки звуку. Вправи на атаки звуку (1 год) 

2.2. Романс (практичне, 2 год) 

2.3. Резонаторна система. Резонансний спів. (2 год)  

2.4. Романс (практичне, 2 год) 

 

Змістовний модуль 3:  

 «Вокальна дикція. Охорона і гігієна голосу» 

3.1. Дикція та артикуляція. Вправи на розвиток співочої 

дикції (2 год) 

3.2. Ансамблевий спів (практичне, 2 год) 

3.3. Профілактика захворювань голосового апарату, 

професійна гігієна голосу (2 год)  

3.4. Вокальні вправи, дикційні; сольний спів (1 год) 

Змістовний модуль 4: «Мовлення у співі. Кантилена 

(cantilena)» 

4.1. Культура мови у співі. Правила орфоепії (1 год) 

4.2. Вокальні вправи, дикційні; ансамблевий спів  

(2 год) 

4.3.  Кантиленна манера співу (2 год) 

4.4. Вокальні вправи, дикційні; ансамблевий спів 2 год) 

Система 

оцінювання 

Форми контролю: 

1. Оцінювання роботи під час практичних занять – 40 балів 

(від 0 до 10 балів за кожний модуль) 

2. Самостійна робота – 36 балів (від 0 до 9 балів за кожний 

модуль). 

3. Модульний контроль – 8 балів (від 0 до 2 балів за кожний 

модуль) 

3. Диференційований залік – 16 балів (максимум). 

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. 

За національною диференційованою шкалою: 

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

Якість  

освітнього процесу 

Всі учасники освітнього процесу дотримуються політики 

доброчесності і сприяють функціонуванню ефективної системи 

запобігання та виявлення академічного плагіату.   

Сторінка курсу  https://classroom.google.com/c/NTcwMzUwNzE3NDIy 



на платформі 

Google-classroom 

Література 

Публікації науково-педагогічного працівника за темою 

дисципліни: 

1. Ірина Вежневець «Музичні портрети» в творчості Франсіса 

Пуленка»: монографія. Київ: НАКККіМ, 2020. 192 с. 

2. Вежневець І. Л. Інтерпретація художніх текстів у 

інтермедіальному вимірі. Франсіс Пуленк «Заручини 

жартома». Вісник Національної академії керівних кадрів 

культури і мистецтв : наук. журнал. 2020. № 3. С. 193-199 

3. Вежневець І.Л. Інтермедіальність і проблеми інтерпретації 

вокального циклу «Коротка соломинка» Ф. Пуленка. Мист. 

записки: зб. наук. праць. 2021. Вип 39. С.101-106 

Основна: 

1. Антонюк В. Г. Постановка голосу [посібник для музичних 

вузів]. Київ: Українська ідея, 2000. 68 с. 

2. Березан О. І. Органи мовлення: анатомо-фізіологічні та 

клінічні аспекти. Полтава: РА «Бойко», 2005. 92 с. 

3. Боярчук О. Д. Анатомія, фізіологія и патологія органів слуху 

та мови: навчальний посібник для студентів вищих навчальних 

закладів. Луганськ: Альма-матер, 2008. 175 с. 

4. Герсамия И. Е. К проблеме психологии творчества певца. 

Тбилиси: Мецниереба, 1985. 164 с. 
5. Гнидь Б. П. Історія вокального мистецтва: підручник. Київ: 
НМАУ, 1997. 320 с. 

6. Комісаров О. В. Початкове навчання співу на фонетичній 

основі української мови. Київ : ІСДО, 1995. 88 с. 

7. Корній Л. П., Сюта Б. О. Українська музична культура. 

Погляд крізь віки. Київ: Музична Україна, 2014. 592 с. 

8. Люш Д. Розвиток і охорона співацького голосу. Київ: 

Музична Україна, 1988. 138 с. 

9. Маслій М. Золотий вік української естради (1960–1980-ті р.). 

Чернівці: Букрек, 2016. Кн. 1. 400 с. Кн. 2. 416 с. Кн. 3. 400 с. 
10. Самая Т. Вокальне мистецтво естради: український 
контекст: монографія. Київ: Четверта хвиля, 2019. 152 с. 
11. Шуляр О. Д. Історія вокального мистецтва: монографія. 
Ч. І. 2-е видання, перероблене та доповнене; Івано-Франківськ, 
2014. 391 с. Ч. ІІ. Івано-Франківськ, 2013. 360 с. 

Додаткова: 

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

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 

Матеріально-

технічне, 

лабораторне, 

програмне 

Ауд. № 105, корпус № 14. 

Навчально-методична документація, аудіо та відео матеріали, 

ноутбук, комп’ютер, монітор, проектор, інше обладнання, 

мережа Інтернет. 



забезпечення 

дисципліни 

Кафедра 

Кафедра режисури та акторської майстерності імені 

народної артистки України Лариси Хоролець 

Телефон кафедри: +38(044)280-11-17 

Сторінка кафедри на сайті Академії:  

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

mistetstva/kafedra-rezhysury-ta-aktorskoi-maisternosti-imeni-

narodnoi-artystky-ukrainy-larysy-khorolets 

Викладач 

 

ПІБ викладача: Вежневець  

Ірина Леонідівна 

Посада: доцент кафедри академічного 

і естрадного вокалу та звукорежисури 

Науковий ступінь: кандидат 

мистецтвознавства 

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

Штатний працівник 

 

 

mailto:i.vezhnevets@dakkkim.edu.ua

