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1. Загальна інформація 
Назва дисципліни Вокальне мистецтво в системі культури 
Викладач (-і)  Вишневська Світлана Валентинівна 
Контактний телефон 
викладача 

 
+380502306897 

E-mail викладача svitlana.vyshnevska@pnu.edu.ua 
Формат дисципліни очна, вечірня, заочна 
Обсяг дисципліни 90 год., 3 кредити ЄКТС 
Консультації Консультації проводяться згідно графіку, у т.ч. шляхом 

листування через електронну пошту та в індивідуальній 
формі онлайн  

2. Анотація до курсу 
1.1. Вокальна культура, як невід’ємна складова загального поняття культури, охоплює 
сукупність практичних, матеріальних і духовних надбань суспільства, які відображають 
його історично досягнутий рівень розвитку і втілюється в результатах продуктивної 
діяльності людини, зокрема в системі освіти, мистецтва та творчості. Модернізація системи 
сучасної освіти орієнтується на європейські стандарти, в зв’язку з чим особливу 
актуальність набуває досвід фахової підготовки майбутніх спеціалістів у сфері музичного 
мистецтва. Основними факторами, що вплинули на пріоритетні напрямки модернізації 
вітчизняної освіти є: входження України в європейський освітній простір із збереженням 
кращих надбань національної системи освіти, загальні процеси культурної глобалізації, яку 
загалом зумовлюють прискорені темпи розвитку сучасних інформаційних технологій. 
Якщо зміст духовної культури складають естетичні і моральні цінності суспільства, то 
музика, а саме вокальне мистецтво, є художньо-інтонаційним засобом вираження цих 
ціннісних орієнтацій.  

Навчальна дисципліна «Вокальне мистецтво в системі культури» розглядає історичний 
генезис вокальної культури та її різноманітні школи, аналізуються методологічні 
особливості головних напрямів розвитку сучасного світового та українського мистецтва 
співу. 

Зміст дисципліни полягає в ознайомленні здобувачів освіти з науково-теоретичними  
основами вокального мистецтва в системі культури, її науковим апаратом; систематизації  
знань; формуванні навичок до самостійної роботи з фаховою літературою, орієнтації в ній;  
формуванню широкого художнього кругозору майбутнього фахівця; виховуванні вміння  
самостійно мислити, критично аналізувати прочитану літературу; визначати методи  
самостійної роботи здобувачів освіти над навчальним матеріалам; навчити аспірантів 
складанню та виконанню практичних завдань.  
1.2. Тип 
Дисципліни вибіркової частини 
1.3. Термін навчання. 
ІІ рік, ІІІ семестр (другий курс аспірантури, третій семестр, 19 тижнів) 
1.4. Кількість кредитів. 
3,0 кредити, загальна кількість годин: 90 (30 – аудиторна робота, 60 – самостійна робота, 20  
лекцій, 10 семінарських) 
1.5. Викладацький склад. 
Вишневська С. В. – кандидат мистецтвознавства, доцент кафедри виконавського мистецтва.  

3. Мета та цілі курсу  
Мета вивчення історико-культурологічної частини курсу «Вокальне мистецтво в системі 
культури» зорієнтована на пізнання закономірностей розвитку вокального мистецтва, як 
частини світової культури, та дослідження взаємозв’язків та взаємовпливу розвитку 
європейських вокальних шкіл на українську вокальну школу і навпаки. 



Мета теоретично-практичної частина курсу «Вокальне мистецтво в системі культури» 
передбачає розгляд концептуальних та методичних прийомів для вирішення проблеми 
формування вокально-концертного виконавця в рамках сучасних вимог світового 
вокального мистецтва. 
У результаті вивчення навчальної дисципліни аспіранти повинні знати: 

- основні вокально-виконавські принципи, їх історичний і концептуальний та 
методологічний зміст; 
 - основні понятійні категорії вокального мистецтва і вокального виконавства, 
концепції та їхній методологічний потенціал для вирішення проблемних питань у сфері 
музично-мистецьких досліджень та мистецтвознавчих наук; 
 - основні теорії розвитку світового вокального мистецтва та їх значення для аналізу 
конкретних наукових проблем; 
 - представників різних вокальних шкіл та сутність їх методичних принципів; 
вміти:  

- застосовувати концептуально-методологічні принципи для пізнання специфіки 
вокальної культури в музично-мистецтвознавчих галузях науки; 

- застосовувати знання з вокальної культури для пошуку методів і методології 
розв’язання конкретно-наукових проблем вокального виконавства;   

- аналізувати на основі знань вокальної культури сутність феномену вокального 
виконавства; 

- прогнозувати на основі знань вокальної культури можливий розвиток вокального 
виконавства як чинника культурної еволюції суспільства. 

4. Результати навчання (компетентності) 
У результаті вивчення дисципліни «Вокальне мистецтво в системі культури» в 

здобувачів наукового ступеня доктора філософії мають бути сформовані такі  
Загальні компетентності: 

ЗК2: здатність до пошуку, обробки та аналізу наукової теоретичної та фахової емпіричної 
інформації з різних джерел для узагальнення результатів; 
ЗК5: здатність написання українською та іноземною мовами власних наукових публікацій 
різного змісту та обсягу (наукова стаття, автореферат, тези конференцій, наукова доповідь, 
запит на науковий грант, договір про співпрацю, звіт з наукової роботи, дисертація, праці 
науково-методичного характеру); 
ФК1: здатність виконувати оригінальні дослідження, досягати наукових результатів, які 
створюють нові знання у Культурології та дотичних до неї міждисциплінарних напрямах в 
різних галузях гуманітарних наук;  
ФК8: здатність аналізувати й оцінювати матеріальну та духовну цінність музичного об’єкта 
в різних хронологічних межах та географічних ареалах, певному соціокультурному 
середовищі. 
Програмні результати навчання: 
ПРН1: орієнтація в актуальній проблематиці сучасного музикознавства, її використання в 
різних сферах власної дослідницької й аналітичної діяльності; 
ПРН5: знання і використання фахової термінології та поняттєво-категоріального апарату; 
ПРН8: уміння працювати з різними видами джерел та документів, у т. ч. нотних, 
текстологічних, аудіовізуальних, застосовуючи при цьому дослідницькі навички у процесі 
виконання власного наукового дослідження;  
ПРН10: вільно презентувати та обговорювати з фахівцями і нефахівцями результати 
досліджень, теоретичні та прикладні проблеми музичного мистецтва державною та 
іноземною мовами, кваліфіковано відображати результати досліджень у наукових 
публікаціях у провідних міжнародних наукових виданнях; 
ПРН11: володіти різними жанрами написання наукових текстів, вміти їх рецензувати, 
коментувати, анотувати, редагувати. 



5. Організація навчання курсу 
Обсяг курсу 

Вид заняття Загальна кількість годин 
лекції 20 
семінарські заняття / практичні / лабораторні 10 
самостійна робота 60 

Ознаки курсу 

Семестр Спеціальність Курс 
(рік навчання) 

Нормативний / 
вибірковий 

ІІІ 034 Культурологія ІІ вибірковий 
Тематика курсу 

Тема, план Форм
а 

занят
тя 

Література Завдання, 
год 

Вага 
оцінки 

Термін 
виконання 

 
Змістовий модуль 1. Основні поняття вокальної культури та її еволюція. 

Тема 1. 
 Вокальне 
мистецтво як 
складова 
світової 
культури. 
Мистецтво як 
складова 
духовної 
культури 
суспільства. 
Поняття та 
визначення 
«культури», 
«художньої 
культури», 
«мистецтва, 
«вокального 
мистецтва», 
«вокального 
виконавства». 
Соціокуль-
турна 
зумовленість 
функціонуванн
я вокально-
виконавсь-кого 
мистецтва. 
Взаємодія 
вокального 
мистецтва з 
іншими 
сферами 
культури. 

Лекці
я, 
семін
ар 

 
4; 9; 19; 25; 35; 42; 
52; 63 
з переліку 
рекомендованої 
літератури 

2 лекційних, 
2 практичних,  
 
 
6 самостійних 

10 балів  
Перший 
Другий 
тиждень 
 



Тема 2. 
Основні 
європейські 
вокальні 
школи та їх 
вклад у 
формування 
світових 
стандартів 
сучасного 
вокального 
виконавства. 
Поняття та 
визначення 
«вокальна 
школа», 
«вокальна 
музика», 
«вокальна 
техніка», 
«вокальна 
методика». 
Мистецтво 
старовинного 
італійського bel 
canto. Класичне 
bel canto (Дж. 
Паста, Дж. 
Рубіні). 
Утвердження 
веристсько-
вердіївського 
виконавського 
стилю (Е. 
Карузо, Т. 
Руффо). Стиль 
рококо та 
вокальне 
мистецтво 
Франції. 
Німецька 
вокальна 
школа та 
проблема 
примарного 
тону.    

Лекці
я 

6; 16; 18; 37; 63 
з переліку 
рекомендованої 
літератури 

2 лекційних, 
 
8 самостійних 

 Третій 
тиждень 

Тема 3. Ґенеза 
та еволюція 
оперного і 
концертно-
виконавськог
о вокального 

Лекці
я, 
семін
ар 

29; 30; 44; 62;63 
з переліку 
рекомендованої 
літератури 

2 лекційних, 
2 практичних,  
 
 
6 самостійних 

10 балів 
 

Четвертий - 
П’ятий 
тиждень 



мистецтва. 
Діяльність 
«флорентійськ
ого гуртка», та 
творчість Я. 
Пері. Оперна 
творчість Дж. 
Верді та 
«вердіївські 
співаки». 
Виконавський 
стиль артистів 
«ліричної 
трагедії» (Ж. Б. 
Люллі, Ж. Ф. 
Рамо). Велика 
французька 
опера та 
оперна 
реформа Х. В. 
Глюка. 
Новаторство Р. 
Вагнера. 
«Вагнерівські 
співаки». 
Музично-
драматична 
творчість 
композиторів 
України 
(С. Гулака-
Артемовського, 
П. 
Ніщинського, 
П. 
Сокальського, 
М. Лисенка). 
Вплив соціуму 
на розвиток 
вокально-
камерної 
композиторськ
ої творчості. 

Основні жанри 
та форми 
вокального 
концертно-



камерного 
виконавства.  
Тема 4. 
Феномен 
української 
вокальної 
культури. 
Джерела 
українського 
вокального 
мистецтва. 
Феномен 
українського 
кобзарства. 
Розвиток 
української 
вокальної 
школи та 
взаємовпливи 
європейських 
вокальних 
шкіл. 
Пасіонарна 
діяльність 
видатних 
українських 
співаків 
діаспори. 
Ейдос 
вокальності у 
композиторські
й школі. 
Сучасне 
українське 
вокальне 
виконавство. 

Лекці
я, 
семін
ар 

2; 8; 31; 32; 39 
з переліку 
рекомендованої 
літератури 

4 лекційних, 
 
 
 
2 практичних,  
 
 
10 
самостійних 

10 балів 
 

Шостий - 
восьмий 
тиждень 
 
Дев’ятий 
тиждень 
 

Змістовий модуль 2. Теоретичні та практичні проблеми вокальної культури 

 
Тема 5. 
Академізація 
сучасного 
вокального 
виконавства. 
Ґенеза 
професійного 
вокального 
мистецтва. 
Інтеретнічність 
професійної 
вокальної 

Лекці
я 

1; 3; 22; 45; 59; 64 
з переліку 
рекомендованої 
літератури 

2 лекційних, 
 
 
 
6 самостійних 

 Десятий 
тиждень 



освіти. 
Міжгалузеві 
проблеми 
вокальної 
творчості. 
Основні 
дидактичні 
аспекти 
вокальної 
освіти. Сучасні 
принципи 
синергетики 
вокальної 
педагогіки та 
виконавства.   
Тема 6. 
Порівняльний 
аналіз 
народної, 
академічної та 
естрадної 
форм 
вокального 
виконавства. 
Особливості 
вокальної 
техніки різних 
форм 
вокального 
виконавства. 
Специфіка 
вокального 
імпедансу 
академічної, 
народної та 
естрадної форм 
співу. 
Особливості 
дикції та 
вокально-
мовної 
фонетики для 
народної, 
академічної та 
естрадної форм 
вокального 
виконавства. 
Аспекти 
мовної 
культури 

Лекці
я, 
семін
ар 

5; 7; 10; 14; 20; 24; 
28; 43; 46; 51: 54; 61 
з переліку 
рекомендованої 
літератури 

2 лекційних, 
 
1 практичних,  
 
 
6 самостійних 

10 балів 
 

Одинадцятий 
 
Дванадцятий 
тиждень  
 



вокалістів. 
Проблеми 
впливу 
зовнішніх 
чинників на 
вокальне 
виконання.  
Тема 7. 
Специфіка 
вокального 
виконавства в 
системі 
музичного 
мистецтва. 
Види та форми 
сучасного 
вокального 
виконавства. 
Інновації 
оперного 
мистецтва 
(рок-опери, 
фольк-опери). 
Технічна база 
сучасного 
вокально-
естрадного 
виконавства.   

Лекці
я 
семін
ар 

12; 13; 15; 23; 40; 
48; 49; 50 
з переліку 
рекомендованої 
літератури 

2 лекційних, 
1 практичних 
 
 
 
6 самостійних 

 Тринадцятий 
Чотирнадцят
ий 
тиждень  

  
 

Тема 8. 
Проблеми 
формування 
навиків 
вокально-
сценічного 
виконавства.  
Виразність 
вокального 
виконавства: 
художні та 
природні 
чинники. 
Бінарність 
відносин 
“актор – 
режисер” у 
моноспектаклі 
концертного 
виступу. 
Основні 
проблеми 
формування 
сценічного 

Лекці
я 
семін
ар 

17; 21; 27; 34; 36;  
55; 56; 60 
з переліку 
рекомендованої 
літератури 

2 лекційних, 
 
1 практичних 
 
 
6 самостійних 

 П’ятнадцяти
й тиждень 
Шістнадцяти
й  
тиждень 
 



образу. 
Моделювання 
«проблемних 
моментів» 
концертного 
виступу. 
Принципи 
виховання 
вокально-
виконавської 
надійності у 
співаків.  
Тема 9. 
Полістилізм 
сучасного 
вокально-
естрадного 
виконавства. 
Основні стилі, 
напрямки та 
жанри сучасної 
вокально-
естрадної 
музики. 
Проблеми 
«екстремальног
о вокалу» 
сучасного 
естрадного 
виконавства.  

Лекці
я, 
семін
ар 

11; 33; 41;58 
з переліку 
рекомендованої 
літератури 

2 лекційних, 
1 практичних,  
 
 
6 самостійних 

10 балів 
 

Сімнадцятий, 
Вісімнадцяти
й тиждень 
 

Підсумковий 
контроль 
 

залік   50 балів Дев’ятнадцят
ий 
тиждень 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



6. Система оцінювання курсу 
Загальна система 
оцінювання курсу 

90-100 балів (А «Зараховано») отримує аспірант, який виконав 
всі види самостійної роботи, практичні заняття, дав повні 
відповіді на запитання на екзамені, опрацював рекомендовану 
літературу.  
80–89 балів (В «Зараховано») отримує аспірант, який виконав всі 
види самостійної роботи, практичні заняття, дав відповіді на 
запитання на екзамені, опрацював більшість рекомендованої 
літератури. 
 70–79 балів (С «Зараховано») отримує аспірант, який виконав 
більшу частину видів самостійної роботи, практичні заняття, дав 
відповіді на запитання на екзамені, опрацював значну кількість 
рекомендованої літератури.  
60–69 балів (D «Зараховано») отримує аспірант, який виконав 
половину видів самостійної роботи, практичних занять, дав 
неповні відповіді на запитання на екзамені, опрацював половину 
рекомендованої літератури. 
 50–59 балів (Е «Зараховано») отримує аспірант, який виконав 
третину видів самостійної роботи, практичних занять, дав 
неповні відповіді на запитання на екзамені, опрацював третину 
рекомендованої літератури.  
26–49 балів (FX не зараховано з можливістю повторного 
складання) отримує аспірант, який виконав хоч якусь частину 
видів самостійної роботи, практичних занять, не дав відповіді на 
запитання на екзамені, опрацював малу кількість рекомендованої 
літератури.  
0-25 балів (F не зараховано з обов’язковим повторним вивченням 
дисципліни) отримує аспірант, який не виконав жодного виду 
самостійної роботи, практичних занять, не може дати відповіді 
на запитання на екзамені, не опрацював рекомендованої 
літератури. 
Розподіл балів, які отримують аспіранти:  
1) Практичні (семінарські) заняття – 50 балів.  
2) Залік – 50 балів. 

Умови допуску до 
підсумкового контролю 

Порядок та організація контролю знань здобувачів освіти, 
зокрема, умови допуску до підсумкового контролю визначаються 
відповідно до Положення про організацію освітнього процесу та 
розробку основних документів з організації освітнього процесу в 
Державному вищому навчальному закладі «Прикарпатський 
національний університет імені Василя Стефаника» (Нова 
редакція) URL :  https://nmv.pnu.edu.ua/wp-
content/uploads/sites/118/2021/01/Polozennia-pro-OOP-
25_12_2020-1.pdf 

7. Політика курсу 
Відповідно до вимог Національної рамки кваліфікацій для кваліфікаційного рівня «доктор 
філософії» програмні вимоги навчальної дисципліни спрямовані на досягнення восьмого 
(8) кваліфікаційного рівня (Постанова Кабінету Міністрів України від 12 червня 2019 року 
№ 509 «Про внесення змін у додаток до постанови Кабінету Міністрів України від 23 
листопада 2011 р. № 1341: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/509-2019-%D0%BF#n5), за 
яким особа, яка завершила навчання на ОНП третього рівня вищої освіти повинна мати 
здатність демонструвати значну авторитетність, інноваційність, високий ступінь 
самостійності, академічну та професійну доброчесність, послідовну відданість розвитку 

https://nmv.pnu.edu.ua/wp-content/uploads/sites/118/2021/01/Polozennia-pro-OOP-25_12_2020-1.pdf
https://nmv.pnu.edu.ua/wp-content/uploads/sites/118/2021/01/Polozennia-pro-OOP-25_12_2020-1.pdf
https://nmv.pnu.edu.ua/wp-content/uploads/sites/118/2021/01/Polozennia-pro-OOP-25_12_2020-1.pdf


нових ідей або процесів у передових контекстах професійної та наукової діяльності. 
Результатом навчання повинна бути здатність до безперервного саморозвитку та 
самовдосконалення. 
Академічна доброчесність: очікується, що здобувачі наукового ступеня доктора філософії 
будуть дотримуватися принципів академічної доброчесності, усвідомлюючи наслідки її 
порушення, що визначається Положенням про запобігання академічного плагіату у ДВНЗ 
«Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника» 
https://pnu.edu.ua/положення-про-запобігання-плагіату/ 
Відвідування занять: відвідання занять є важливою складовою навчання. Очікується, що всі 
здобувачі освіти відвідають аудиторні заняття курсу. Пропуски аудиторних занять 
відпрацьовуються в обов’язковому порядку. 
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