
 

НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ КЕРІВНИХ КАДРІВ  

КУЛЬТУРИ І МИСТЕЦТВ 

 

Освітньо-професійна програма «Сольний спів» 

Назва дисципліни Творча майстерня вокаліста 

Рівень вищої 

освіти 

Перший (бакалаврський)  

 

Спеціальність 025 «Музичне мистецтво»  

Тип і назва 

освітньої програми 

Освітньо-професійна програма «Сольний спів» 

 

Статус дисципліни Вибіркова  

Мова викладання Українська 

Кількість ЄКТС 

кредитів 
4 кредити ЄКТС  

Структура 

дисципліни 

(розподіл  

за видами  

та годинами 

навчання) 

Практичні – 56 год. 

Модульний контроль – 8 год. 

Самостійна робота – 56 год. 

 

Форма 

підсумкового 

контролю 

Залік 

Графік (терміни) 

вивчення 

дисципліни 

4 курс, 8 семестр  

Програмні 

компетентності 

– Загальні компетентності: 

ЗК 4. Вміння виявляти, ставити та вирішувати проблеми. 

ЗК 6. Навички міжособистісної взаємодії. 

ЗК 7. Здатність бути критичним і самокритичним. 

ЗК 8. Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях. 

ЗК 13. Здатність виявляти ініціативу та підприємливість. 

ЗК 15. Здатність генерувати нові ідеї (креативність). 

– Спеціальні (фахові, предметні) компетентності: 

СК 1. Здатність демонструвати достатньо високий рівень 

виконавської майстерності вокаліста. 

СК 2. Здатність створювати та реалізовувати власні художні 

концепції у виконавській діяльності артиста-вокаліста. 

СК 3. Здатність усвідомлювати художньо-естетичну природу 

музичного мистецтва. 

СК 4. Здатність усвідомлювати взаємозв’язки та 

взаємозалежності між теорією та практикою музичного 



мистецтва. 

СК 6. Здатність використовувати професійні знання та навички 

в процесі творчої діяльності артиста-вокаліста. 

СК 7. Здатність володіти науково-аналітичним апаратом та 

використовувати професійні знання у практичній діяльності. 

СК 8. Здатність здійснювати диригентську діяльність у 

вокальному ансамблі. 

СК 9. Здатність розуміти основні шляхи інтерпретації 

художнього образу у вокальній музиці. 

СК 12. Здатність збирати, аналізувати, синтезувати художню 

інформацію та застосовувати її в процесі практичної діяльності. 

СК 13. Здатність використовувати широкий спектр 

міждисциплінарних зв’язків. 

СК 15. Здатність здійснювати редакторську / менеджерську / 

продюсерську / аранжувальну діяльність в сфері музичного 

мистецтва. 

СК 17. Здатність застосовувати традиційні і альтернативні 

інноваційні технології вокально- виконавської, диригентської та 

педагогічної діяльності. 

СК 18. Здатність свідомо поєднувати інновації з усталеними 

вітчизняними та світовими 

традиціями у вокальному виконавстві та музичній педагогіці. 

Програмні 

результати 

навчання 

ПРН 1. Демонструвати артистизм, виконавську культуру та 

технічну майстерність володіння мистецтвом сольного співу на 

належному фаховому рівні під час виконавської діяльності 

артиста-вокаліста. 

ПРН 2. Володіти методами та навичками сольного та 

ансамблевого співу, репетиційної роботи та концертних 

виступів. 

ПРН 3. Демонструвати різні методики удосконалення 

виконавської діяльності. 

ПРН 4. Аналізувати музичні твори з виокремленням їх 

належності до певної доби, стилю, жанру, особливостей 

драматургії, форми та художнього змісту. 

ПРН 5. Відтворювати драматургічну концепцію музичного 

твору, створювати його художню інтерпретацію.  

ПРН 7. Володіти методами опрацювання музикознавчої 

літератури, узагальнення та аналізу музичного матеріалу, 

принципами формування наукової теми та розуміння 

подальших перспектив розвитку даної проблематики в різних 

дослідницьких жанрах.  

ПРН 8. Демонструвати володіння музично-аналітичними 

навичками в процесі створення виконавських інтерпретацій.  

ПРН 9. Демонструвати володіння теоретичними та 

практичними основами інструментування, аранжування музики 

та композиції, вміння здійснювати переклад музичних творів 

для різних колективів (вокального ансамблю, хору).  

ПРН 10. Володіти базовими знаннями, практичними навичками 



організаційної та творчої роботи з ансамблевим колективом.  

ПРН 11. Застосовувати теоретичні знання та навички в 

практичній виконавській діяльності.  

ПРН 12. Володіти термінологією музичного мистецтва, його 

понятійно-категоріальним апаратом.  

ПРН 13. Вміти здійснювати педагогічну діяльність.  

ПРН 14. Використовувати на професійному рівні методи та 

прийоми викладання вокалу.  

ПРН 15. Демонструвати музично-теоретичні, культурно-

історичні знання з музичного мистецтва.  

ПРН 16. Виявляти розуміння фінансово-адміністративних 

принципів організації мистецьких заходів, закладів культури та 

музичної освіти.  

ПРН 17. Демонструвати аргументовані знання з особливостей 

музичних стилів різних епох.  

ПРН 18. Виявляти, генерувати і впроваджувати креативні ідеї в 

професійну діяльність. 

Анотація (зміст) 

дисципліни 

Анотація 

Навчальна дисципліна «Творча майстерня вокаліста» є 

професійно орієнтованою дисципліною для підготовки фахівців 

освітнього рівня «Бакалавр» спеціальності 025 «Музичне 

мистецтво».  

Дисципліна покликана надати відомості та сприяти засвоєнню 

теоретичних підходів та практичних умінь щодо багатогранних 

напрямків вокальних шкіл (видатних виконавців, історії 

розвитку, засобів вокальної виразності тощо) та вокально-

інструментального виконавства; виховати у здобувача навички 

аналітичного мислення для самостійної оцінки вокальних та 

вокально-інструментальних творів, власної інтерпретації, 

розуміння технічних труднощів виконання та формування 

власних творчих систем вокаліста-виконавця щодо їх 

подолання; оволодіння наполегливістю у досягненні високого 

рівня виконавської майстерності. 

Предметом вивчення навчальної дисципліни є діяльність 

вокаліста в різних напрямах означеної професії. 

Мета дисципліни – формування цілісного уявлення та 

розвиток практичних навичок роботи у професійній сфері 

вокаліста-виконавця в різних жанрах, на різних сценах, 

організаціях, установах. 

Змістовий модуль 1. Вокальна та вокально-

інструментальна виконавські техніки. 

1.1. Вступ до курсу «Творча майстерня вокаліста». Основні 

терміни і поняття. Комплекс музичних здібностей. Історична 

періодизація розвитку вокально-інструментального мистецтва. 

1.2. Формування звуку. Основні чинники, що впливають на 

формування звуку виконавцем. Фізіологічні, психологічні 

аспекти організації внутрішнього настрою вокаліста-виконавця. 

Регулювання внутрішніми відчуттями у співі. 



Модульний контроль за темою «Вокальна та вокально-

інструментальна виконавські техніки». 

Змістовий модуль 2. Художній образ як психологічна 

модель. 

2.1. Художньо-естетична природа музичного мистецтва. 

Психоаналіз вокальної діяльності. Засоби виразності, необхідні 

для створення художнього образу.  

2.2. Внутрішня психологічна модель, що відображає музичний 

образ на основі виконавського перевтілення. Розвиток 

емоційної сфери співака. Цілісність уявного образу та 

архітектурної форми музичного твору або концертної програми 

в цілому.  

Модульний контроль за темою «Художній образ як 

психологічна модель». 

Змістовий модуль 3. Виконавська інтерпретація та методи 

творчого процесу. 

3.1. Методи побудови логічних моделей виконавської 

інтерпретації щодо структурної організації художнього цілого в 

просторово-часовій моделі. Фонетичний метод навчання співу. 

Навички об’ємного мислення у сфері національного 

виконавства, усвідомлення філософсько-поетичного сенсу буття 

та жанрового спрямування творчості. 

3.2. Оволодіння методами колективної творчості, 

моделювання перспектив ансамблевого виконавства. 

Оволодіння методами розвитку внутрішнього слуху та пам’яті 

на основі принципу бачу – чую – виконую. Лінгво-культурна 

теорія співу. 

Модульний контроль за темою «Виконавська інтерпретація та 

методи творчого процесу» (Самостійна робота над вокальним 

твором). 

Змістовий модуль 4. Особистість співака, образне мислення 

та міжпредметні зв’язки творчої майстерні вокаліста 

4.1. Взаємозв’язок вокально-інструментальної техніки 

виконання та внутрішньої установки. Образне мислення. 

Синтезування різних напрямків творчості у художню форму  

сценічного або концертного спрямування: вокальне, 

інструментальне виконавство, диригування, сценічне 

мистецтво. 

4.2. Формування технічної вправності виконавського апарату. 

Оволодіння методами систематизації та поступовості у набутті 

технічної вправності (етапи роботи над твором). Використання 

набутих знань для подолання сценічного хвилювання. 

Модульний контроль за темою «Особистість співака, образне 

мислення та міжпредметні зв’язки творчої майстерні вокаліста» 

Система 

оцінювання 

Форми контролю: 

1. Оцінювання роботи під час практичних занять – 45  балів  

(від 0 до 3 балів за кожне практичне). 

2. Оцінювання роботи під час семінарських занять – 9  балів  



(від 0 до 3 балів за кожне семінарське). 

2. 3. Модульний контроль – 8 балів 

(від 0 до 2 балів за кожний модуль). 

4. Самостійна робота – 28 бали (від 0 до 1 балів за кожну 

самостійну). 

5. Залік  – 10 балів. 

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. 

Якість  

освітнього процесу 

Всі учасники освітнього процесу дотримуються політики 

доброчесності і сприяють функціонуванню ефективної системи 

запобігання та виявлення академічного плагіату.   

Сторінка курсу  

на платформі 

Google-classroom 

https://classroom.google.com/c/NDY2ODUxMjQ5Mjg1?cjc=6blss3

s 

Література 

Публікації науково-педагогічного працівника за темою 

дисципліни:  

1. Садовенко С.М. Особливості вокально-виконавської 

діяльності 

здобувачів мистецьких закладів вищої освіти (Peculiarities of 

vocal and performing activity Applicants for art institutions of 

higher education) // Діяльність продюсера в культурно-

мистецькому просторі ХХІ століття: розмаїття, взаємодія, 

єдність. Зб. наукових праць / Упор., наук. ред., відп. за вип. : С. 

Садовенко. Київ : НАКККіМ, 2021. 336 с. С. 233–240. 

2. Садовенко С.М. Використання українського фольклору у 

формуванні вокально-слухових умінь учнів // Українська 

культура: дискурси і дискусії ХХІ століття: монографія / Наук. 

ред. В.Д. Шульгіна, С.М. Садовенко; відп. за вип. І.В. 

Кузнєцова: Національна академія керівних кадрів культури і 

мистецтв; Український центр культурних досліджень. Київ: 

НАКККіМ, 2012. 264 с. С. 210–219. 

3. Садовенко С. М. Формування вокально-слухових умінь 

засобами 

музичного фольклору // Х Культурологічні читання пам’яті 

Володимира Подкопаєва «Українська культура: виклики 

сьогодення»: збірник матеріалів Міжнародної науково-

практичної конференції [упор., наук. ред. С.М. Садовенко], 

Київ, 31 травня – 1 червня 2012 р. Київ: НАКККіМ, 2012. 688 с. 

С. 569-576. 

4. Садовенко С.М. Вокальні жанри і стилі: види, специфічні 

риси, 

порівняльний аналіз, приклади (Vocal genres and styles: types, 

specific features, comparative analysis, examples) // Діяльність 

продюсера в культурно-мистецькому просторі ХХІ століття: 

розмаїття, взаємодія, єдність. Зб. наукових праць / Упор., наук. 

https://classroom.google.com/c/NDY2ODUxMjQ5Mjg1?cjc=6blss3s
https://classroom.google.com/c/NDY2ODUxMjQ5Mjg1?cjc=6blss3s


ред., відп. за вип. : С. Садовенко. Київ : НАКККіМ, 2021. 336 с. 

С. 185–190. 

5. Садовенко С. М. Інтеграційний зв’язок навчальних дисциплін 

як чинник формування суб’єктно-творчої активності студентів 

вокальної підготовки // Трансформаційні процеси в мистецькій 

освіті та культурі України ХХІ століття: Зб. матеріалів Міжн. 

наук.-творч. конф., Одеса, Київ, Варшава, 25-26 квітня 2017 р. 

Київ: НАКККіМ, 2017. 300 с. С. 44–48. 

6. Садовенко С. М. Творчий діалог та перехресні взаємовпливи 

у співпраці естрадного артиста вокаліста і 

звукорежисера/саунд-дизайнера в сучасних умовах 

соціокультурної реальності // Мистецтвознавчі записки: зб. 

наук. праць. Вип. 37. Київ: ІДЕЯ ПРИНТ, 2020. С. 234–241. 

Режим доступу : 

https://nakkkim.edu.ua/images/vidannya/Mystetstvoznavchi_zapysk

y/Z_37.pdf  

7. Садовенко С. М. Українське народне хорове мистецтво як 

динамічний соціокультурний феномен: культурологічні аспекти 

концептуалізації. Вісник Національної академії керівних кадрів 

культури і мистецтв : наук. журнал. 2022. № 2. С. 40–47. 

1. Садовенко С. М. Хорове мистецтво України як 

багаторівневий соціокультурний феномен в контексті 

історичного процесу. Культура і сучасність : альманах. 2022. 

№ 1. С. 48–55. 

 

Основна: 

2. Антонюк В. Г. Вокальна педагогіка (сольний спів): 

підручник / видання третє, доповнене та перероблене. Київ: 

Видавець Бихун В. Ю., 2017. 

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

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

4. Антонюк В. Г. Сantare con poco fiato в теорії співу М. Гарсії 

та сучасних дослідженнях. Українське музикознавство. 2011. 

Вип. 37. С. 343-356. 

5. Вежневець І. Л. «Музичні портрети» в творчості Франсіса 

Пуленка»: монографія. Київ : НАКККіМ, 2020. 192 с. 
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імені В. І. Вернадського 

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

підручників 

Матеріально-

технічне, 

лабораторне, 

програмне 

забезпечення 

дисципліни 

Аудиторія 206, корпус 14. 

Ноутбук, веб-камера, мережа інтернет, колонки, фортепіано, 

синтезатор, мікрофон, звукорежисерська апаратура.  

Музичні класи навчального корпусу №14 облаштовані 

мультимедійним та звуковим обладнанням (мікрофони, 

акустичні системи, музичні центри, мікшерні пульти, 

програвачі міні дисків, комп’ютери тощо), музичні інструменти 

– фортепіано і цифрові інструменти. В Академії і гуртожитку 

(вул. Ярославська) розташовані студії звукозапису.  

Для проведення концертів, іспитів, заліків, концертної практики 

– Камерний зал корпусу № 14, Червона зала корпусу № 7. 

Великі загально-академічні концерти відбуваються на сценах 

Національної опери України, Національного драматичного 

театру ім. І. Франка, НМАУ ім. П.І. Чайковського, функціонує 

відкрита сцена на площі НАКККіМ. Для самопідготовки – 

Наукова бібліотека і читальні зали. 
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