
 

НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ КЕРІВНИХ КАДРІВ  

КУЛЬТУРИ І МИСТЕЦТВ 

 

Освітня програма «Акторська майстерність», «Режисура» 

Назва дисципліни Вокал 

Рівень вищої 

освіти 
Перший (бакалаврський) 

Спеціальність 026 Сценічне мистецтво 

Тип і назва 

освітньої програми 
Освітні програми: «Акторська майстерність», «Режисура» 

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 

4 курс, 8 семестр 

Програмні 

компетентності 

Загальні компетентності:  

ЗК1. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу.  

ЗК2. Здатність генерувати ідеї (креативність).  

ЗК3. Вміння виявити, ставити та розв'язувати проблеми.  

ЗК4. Здатність мотивувати людей та рухатись до спільної 

мети.  

ЗК5. Здатність спілкуватись з представниками інших 

професійних груп різного рівня (з експертами з інших галузей 

знань / видів економічної діяльності). 

ЗК6. Здатність працювати в міжнародному середовищі. 

ЗК7. Знатність роздробляти та керувати проектами.  

ЗК8. Здатність діяти соціально відповідальна та свідомо. 

ЗК9. Здатність підтримувати належний рівень фізичної 

підготовки для забезпечення повноцінної та професійної 

діяльності. 

 



Спеціальні компетентності: 

СК6. Здатність володіти сучасними принципами та методами 

постановочної сценічної діяльності та технологіями створення 

звукового простору видовищних сценічних творів.  

СК7. Здатність володіти методикою аналізу драматургії 

сценічних творів, застосовувати у практиці сценічної 

діяльності можливості мистецьких засобів (вербальних, 

візуальних, аудіовізуальних, образотворчих, пластичних) 

СК14.  Здатність до прогнозування вальне володіння 

технологіями щодо створення сценічного художнього образу 

у мистецьких творах; 

СК15. Здатність генерувати задум та здійснювати розробку 

нової художньої ідеї та ii втілення у творі сценічного 

мистецтва. 

СК17. Здатність до використання професiйно-профiльованих 

знань при здійсненні постановки синтетичного за своєю 

природою сценічного твору, участі у складі творчої групи в 

процесі його підготовки. 

СК19. Здатність до застосування знань з теорії драми, історії 

театру, історії матеріальної культури, костюму та побуту, 

фольклору та етнографії історії музики та образотворчого 

мистецтва, кіно та телемистецтва, інших видовищних 

мистецтв для творчої та виробничої сценічної діяльності. 

Програмні 

результати 

навчання 

ПРН1. Концептуальні знання, включаючи певні знання 

сучасних досягнень в сценічному мистецтві та виробництві.  

ПРН2. Набути знання, які дозволять орієнтуватись у 

культурних процесах, мистецькому житті, сценічний 

діяльності актора. 

ПРН3. Оволодіти культурою сценічного мислення, знаннями 

для узагальнення, аналізу i синтезу в професійний діяльності.  

ПРН5. Знати: зміст, принципи та методи роботи різних 

театральних шкіл; теоретичні основи акторської майстерності 

та сценічної мови; основи вокального мистецтва, видів та 

жанрів, стилістичних особливостей хореографічного 

мистецтва, лексичної мови класичних та бальних танців; 

основних законів сценічного руху.  

ПРН7. Умiти використовувати отримані знання пiд час 

професійної мистецької сценічної діяльності в якості творчого 

працівника.  

ПРН9. Володіти виконавськими уміннями й навичками 

професії, елементами внутрішньої i зовнішньої техніки.  

ПРН11. Умити самостійно працювати над сценічним 

втіленням різних за жанрами літературних і музичних творів 

засобами сценічного мовлення; застосовувати грим для 

підкреслення характеру сценічного героя згідно із засвоєними 

теоретичними знаннями; умити професійна володіти своїм 

тілом, рухами та пластикою.  

ПРН13. Умити зрозуміло доносити власні думки та творчі 



ідеї, висновки, знання та ix обґрунтування до осіб, які е 

творчими працівниками, чи тих, хто навчається сценічному 

мистецтву. ПРН14. Розуміти значення культури як форми 

людського існування, цінувати різноманіття та 

мультикультурність, керуватися у своїй діяльності сучасними 

принципами толерантності, діалогу i співробітництва. 

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, з теоретичної і практичної частин, які 

завершуються контролем рівня засвоєння якості програмного 

матеріалу.  

Змістовий модуль 1: «Будова голосового апарату» (7 год) 

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

1.2. Народні пісні (2 год) 

1.3. Типи співацького дихання. Вправи на розвиток 

дихання (2 год.) 

1.4. Народні пісні (1 год) 

Змістовний модуль 2: «Початок (характер) утворення 

вокального звуку» (7 год) 

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

2.2. Романс (2 год) 

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



2.4. Романс (практичне, 2 год) 

      Змістовий модуль 3: «Вокальна дикція, імпеданс» (7 год) 

3.1. Дикція та артикуляція. 

Вправи на розвиток співочої дикції (2 год) 

3.2. Ансамблевий спів (2 год) 

3.3. Профілактика захворювань голосового апарату, імпеданс. 

Професійна гігієна голосу (2 год)  

3.4. Вокальні вправи, дикційні; сольний спів  

(1 год) 

Змістовний модуль 4: «Мовлення у співі. Кантилена» 

(cantilena) (7год) 

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: 

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  

на платформі 

Google-classroom 

https://classroom.google.com/c/NTYxNzk1MzI5NzA3 

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. 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 

7. 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 

8. 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. 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 

забезпечення 

дисципліни 

Ауд. № 105, корпус № 14. 

Навчально-методична документація, аудіо та відео матеріали, 

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

мережа Інтернет. 

Кафедра 
Кафедра режисури та акторської майстерності імені 

народної артистки України Лариси Хоролець 

http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin


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 
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