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1. Анотація (опис) навчальної дисципліни (у т.ч. міждисциплінарні зв’язки): 
Навчальна дисципліна «Аналіз вокальних творів» є професійно орієнтованою 

дисципліною для підготовки фахівців освітнього рівня «Бакалавр», спеціальності 025 
«Музичне мистецтво».  Викладається на II-IV курсах (ІІІ-VІII семестри) в обсязі 12 
кредитів, 360 годин. Навчальний курс розглядає окремі складові процесу звукового 
втілення авторського задуму композитора на основі практичного виконання завдань та 
аналізування конкретних вокальних творів у відповідності до творчої індивідуальності 
митця, створеного ним неповторного, в той же час адресованого слухачеві глибоко 
обґрунтованого висловлення стилістики певної епохи в яскравій художній формі.  

Дисципліна забезпечує підготовку фахівців для сфери музичного мистецтва та 
спрямована на набуття студентами теоретичних знань і практичних навичок, необхідних 
для професійної діяльності виконавця-вокаліста, а також на розвиток у студента 
естетичного художнього смаку та формування професійного ставлення до мистецтва.  

Міждисциплінарні зв’язки: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. Мета дисципліни – розвиток музично-теоретичного мислення студентів, їх 
аналітичних і практичних здібностей у вимірі формування музично-аналітичних знань та 
умінь ціннісної орієнтації в музично-художньому спрямуванні. 

3. Завдання дисципліни: 
• формування в студента естетичного художнього смаку та професійного ставлення 

до музичного твору; 
• послідовне вивчення та засвоєння теоретичних підходів щодо аналізу вокальних 

творів; 
• розкриття формотворчої ролі засобів музичної виразності у їх композиційній 

взаємодії; 
•  створення об`єктивних і суб’єктивних умов для розвитку особистості студента, 

активізації процесу мислення, виховання естетичного смаку, формування навичок 
більш осмисленої й глибшої інтерпретації музичних творів; 

• розвиток розуміння жанрових, стильових особливостей вокальних  творів 
композиторів різноманітних історичних періодів 

• створення базової основи для самостійного вивчення різноманітних явищ 
музичного мистецтва. 
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4. Попередні вимоги до опанування або вибору навчальної дисципліни: 
1. Знати: основи гармонічних акордових зв’язків та голосоведення, в тому числі базові поняття 
естетичної складової (розуміння прекрасного, творчості, креативності) та головні складові 
жанрових ознак музичного твору (пісня, романс, опера, симфонія тощо); 
2. Вміти: застосовувати базові поняття аналізу музичних творів у зв’язку з теорією 
виконавської інтерпретації;  
3. Володіти навичками гармонічного аналізу, гармонізації та аранжування.  
                                                                                      

5. Результати навчання за дисципліною:  

Згідно з вимогами Стандарту вищої освіти дисципліна забезпечує набуття 
здобувачами вищої освіти компетентностей:  
 
інтегральна компетентність: здатність розв’язувати складні спеціалізовані задачі та 
практичні проблеми у професійної діяльності співака або у процесі навчання, що 
передбачає застосування теорій та методів музикознавчої науки і характеризується 
комплексністю та невизначеністю умов. 
 
Загальні:  
ЗК 2. Знання та розуміння предметної області та розуміння професійної діяльності.  
ЗК 3. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу.  
ЗК 5. Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел.  
ЗК 8. Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях.  
ЗК 15. Здатність генерувати нові ідеї (креативність).  
 
Спеціальні (фахові): 
 
СК3. Здатність усвідомлювати художньо-естетичну природу музичного мистецтва.  
СК4. Здатність усвідомлювати взаємозв’язки та взаємозалежності між теорією та 

практикою музичного мистецтва.  
СК5. Здатність використовувати знання про основні закономірності й сучасні досягнення 

у теорії, історії та методології музичного мистецтва.  
СК6. Здатність використовувати професійні знання та навички в процесі творчої 

діяльності.  
СК7. Здатність володіти науково-аналітичним апаратом та використовувати професійні 

знання у практичній діяльності.  
СК9. Здатність розуміти основні шляхи інтерпретації художнього образу.  
СК10. Здатність застосовувати базові знання провідних музично-теоретичних систем та 

концепцій.  
СК11. Здатність оперувати професійною термінологією.  
СК12. Здатність збирати, аналізувати, синтезувати художню інформацію та застосовувати 

її в процесі практичної діяльності.  
СК17. Здатність застосовувати традиційні і альтернативні інноваційні технології 

музикознавчої, виконавської, педагогічної діяльності.  
СК18. Здатність свідомо поєднувати інновації з усталеними вітчизняними та світовими 

традиціями у музикознавстві та музичній педагогіці. 
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6. Програмні результати навчання 
 
РН 1. Демонструвати артистизм, виконавську культуру та технічну майстерність 
володіння мистецтвом сольного співу на належному фаховому рівні під час виконавської 
діяльності артиста-вокаліста. 
РН 2. Володіти методами та навичками сольного та ансамблевого співу, репетиційної 
роботи та концертних виступів. 
РН 3. Демонструвати різні методики удосконалення виконавської діяльності. 
РН 4. Аналізувати музичні твори з виокремленням їх належності до певної доби, стилю, 
жанру, особливостей драматургії, форми та художнього змісту. 
РН 5. Відтворювати драматургічну концепцію музичного твору, створювати його 
художню інтерпретацію.  
РН 6. Демонструвати спроможність до самостійного дослідження наукової проблеми в 
галузі музичного мистецтва та написання роботи відповідно до вимог, готовність 
дискутувати і аргументувати власну позицію.  
РН 8. Демонструвати володіння музично-аналітичними навичками в процесі створення 
виконавських інтерпретацій.  
РН 9. Демонструвати володіння теоретичними та практичними основами 
інструментування, аранжування музики та композиції, вміння здійснювати переклад 
музичних творів для різних колективів (вокального ансамблю, хору).  
РН 11. Застосовувати теоретичні знання та навички в практичній виконавській діяльності.  
РН 12. Володіти термінологією музичного мистецтва, його понятійно-категоріальним 
апаратом.  
РН 13.  Вміти здійснювати педагогічну діяльність.  
РН 14. Використовувати на професійному рівні методи та прийоми викладання вокалу.  
РН 15.  Демонструвати музично-теоретичні, культурно-історичні знання з музичного 
мистецтва.  
РН 17.  Демонструвати аргументовані знання з особливостей музичних стилів різних епох.  
  
7.  Схема формування оцінки. (згідно  п.7 «Положення про організацію освітнього 
процессу в НАКККіМ» від 16 грудня 2015 р.) 
7.1 Форми оцінювання студентів:  
 

1. Самостійне завдання з тем  ( 3 творчі завдання) : —10 балів / 6 балів. 
2. Контрольна робота з тем  (тести): — 20 балів/ 12 балів. 
3. Оцінювання роботи під час практичних занять (ЗР5-6):  — 30 балів/ 18 балів 
4. Підсумкове оцінювання (диф. залік): — 20 балів/ 12 балів. 

- семестрове оцінювання: диф. залік 
 
  7.2 Організація оцінювання:  

Контроль за якістю навчання студента здійснюється за 100-бальною системою. 
Загальну кількість балів студента формують семестрові бали, отримані з усіх тем восьми 
змістових розділів (бали, отримані за контрольні роботи (у формі тестування), бали, 
отримані за виконання  самостійних завдань; бали, отримані за роботу на практичних 
заняттях), а також бали, які отримані за підсумкову роботу (екзамен).  

Зміст курсу поділений на вісім змістовних розділів. Кожний змістовий розділ 
включає в себе практичну та самостійну роботу студентів, які завершуються контролем 
рівня засвоєння якості програмного матеріалу відповідної частини курсу. Оцінка 
успішності знань студентів здійснюється в двох формах: семестрове оцінювання і 
підсумкове оцінювання (диф. залік, екзамен). Загальна сума балів – 100 балів. 
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ІІІ семестр 
ЗР 1 Поточний 

контроль (диф. 
залік) 

Сума 
40 залікових балів (максимум) 

Самостійна робота Практичні заняття Контрольна робота 
(тест) 20 100 

30 30 20 

ІV  семестр  
ЗР 1 Поточний 

контроль (диф. 
залік) 

Сума 
40 залікових балів (максимум) 

Самостійна робота Практичні заняття Контрольна робота 
(тест) 20 100 

30 30 20 

V  семестр 
ЗР 1 Поточний 

контроль (диф. 
залік) 

Сума 
40 залікових балів (максимум) 

Самостійна робота Практичні заняття Контрольна робота 
(тест) 20 100 

30 30 20 

VІ  семестр 
ЗР 1 Поточний 

контроль (диф. 
залік) 

Сума 
40 залікових балів (максимум) 

Самостійна робота Практичні заняття Контрольна робота 
(тест) 20 100 

30 30 20 

VІІ семестр 
ЗР 1 Поточний 

контроль (диф. 
залік) 

Сума 
40 залікових балів (максимум) 

Самостійна робота Практичні заняття Контрольна робота 
(тест) 20 100 

30 30 20 
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VІІІ семестр 
ЗР 1 Поточний 

контроль (диф. 
залік) 

Сума 
40 залікових балів (максимум) 

Самостійна робота Практичні заняття Контрольна робота 
(тест) 20 100 

30 30 20 

 
Умовою допуску до підсумкової роботи (диф. заліку) є отримання студентом під час 

семестрового оцінювання не менше ніж 48 балів.. При цьому обов’язковим є успішне 
складання контрольних робіт та виконання самостійних  робіт, передбачених робочою 
програмою навчальної дисципліни. 

 

 Семестрова 
кількість балів 

Підсумкова робота / диф. залік Підсумква 
оцінка 

Мінімум 48 12 60 

Максимум 80 20 100 
 
 
У випадку відсутності здобувача вищої освіти з поважних причин відпрацювання та 

перездачі контрольних робіт здійснюються у відповідності до «Положення про 
організацію освітнього процесу у НАКККіМ» від 16 грудня 2015 р. 

 
Присутність всіх  здобувачів  вищої освіти на екзамені є  обов'язковим. 

 
 
  7.3 Шкала відповідності оцінок: 

 

Оцінка за шкалою 
НАКККіМ (бали) 

Оцінка за 
чотирибальною 

шкалою 

Оцінка за шкалою  
ЄКТС 

90-100 Відмінно А 
82-89 Добре В 
74-81 С 
64-73 Задовільно Д 
60-63 Е 
35-59 Незадовільно FX 
1-34 F 
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8. Структура  навчальної  дисципліни. Тематичний  план:  

№ 
п/п Номер і назва  теми* Кількість годин 

Практичні Самостійна робота 
ІІІ семестр 

Змістовний розділ 1 «Загальні принципи розвитку і формотворення в музиці» 
1 Аналіз музичних творів як галузь музикознавства. 8 8 
2 Типи аналізу музичних творів 8 8 
3 Формування методів аналізу вокальних творів 8 8 
4 Музична форма як структура.  8 8 
5 Класифікація вокальних  форм.  8 8 
6 Основні елементи музичної форми 8 8 
7 Головні засоби музичної виразності у вокальній музиці 8 8 
8 Взаємодія тексту та музики у вокальних формах 8 8 

Всього 64 64 
ІV семестр 

Змістовний розділ 2 «Історичні стилі у вокальній музиці» 
9 Вокальні форми епохи Відродження 10 10 

10 Вокальні форми епохи Бароко 10 10 
11 Вокальні форми епохи Класицизму 10 10 
12 Вокальні форми епохи Романтизму 10 10 
13 Вокальні форми  академічної музики ХХ століття 10 10 
14 Вокальні форми в масовій музичній культурі 14 14 

Всього 64 64 
V семестр 

Змістовний розділ 3 «Прості форми у вокальній музиці» 
15 Форма періоду у вокальній музиці 6 6 
16 Проста двочастинна вокальна форма 6 8 
17 Проста тричастинна вокальна форма 8 8 
18 Наскрізна вокальна форма 6 6 
19 Вільні вокальні форми 6 6 

Всього 32 34 
VІ семестр 

Змістовний розділ 4 «Куплетна форма» 
20 Особливості куплетної форми 2 4 
21 Куплетна форма та її різновиди 4 6 
22 Композиційні особливості куплетної форми 4 6 
23 Блюзовий квадрат 6 6 
24 Блюзові форми 6 6 
25 Різновиди куплетної форми у естрадній музиці 6 6 

 Всього 28 34 
VІІ семестр 

Змістовний розділ 5 «Складні форми у вокальній музиці» 
26 Складна двочастинна вокальна форма 4 4 
27 Складна тричастинна вокальна форма 8 8 
28 Форма рондо у вокальній музиці 8 8 
29 Варіації у вокальній музиці 8 8 
30 Концентрична вокальна  форма 2 2 
31 Інші складні вокальні форми  2 4 

 Всього 32 34 
VІІІ семестр 

Змістовний розділ 6 «Музично-сценічні форми» 
32 Опера 6 9 
33 Оперетта 6 9 
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34 Мюзикл 6 9 
35 Рок-опера 6 9 

Всього 24 36 
           Форма оцінювання – консультація, екзамен                            

ВСЬОГО 244  266  

Загальний обсяг – 510 год., в тому числі: 
Практичні заняття – 244 год. 
Самостійна робота – 266 год. 
 

   9. Рекомендовані джерела: 

 
Основна  
 
1. Шип С. В. Музична форма від звуку до стилю : навч. посіб. Київ: Заповіт, 1998.  367 с. 
2. Якубяк Я. Аналіз музичних творів: Музичні форми.Ч.І. Тернопіль : Знання, 1999. 
 
 
Додаткова  
 
1. Антонюк В. Г. Формування індивідуального виконавського стилю : культурно-

антропологічний аспект : наукове дослідження. Київ: КНУКіМ,1999. 24 с. 
2. Горюхіна Н.О. Еволюція періоду.Киів: Музична Україна, 1975. 308 с. 
3. Горюхина Н. Очерки по вопросам музыкального стиля и формы. Киів: Муз. Украина, 1985. 

112 c. 
4. Гребенюк Н. Є. Вокально-виконавська творчість: психолого-педагогічний та 

мистецтвознавчий аспекти: монографія. Київ: НМАУ ім. П.І. Чайковського, 1999. 269 с. 
5. Москаленко В. Г. Творческие аспекты музыкальной интерпретации.Київ 1994. 156 с. 
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Інформаційні ресурси  
www.musicfancy.net - Теорія музики, історія музики, аналіз музики. 
http://term.in.ua/ - Словник-довідник музичних термінів 
www.all-2music.com/ - Музиканти про класичну музику та джаз 
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