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ІІ Курс  

  

Назва курсу  Вокал  

Адреса викладання 

курсу  
м. Львів, вул. Валова, 18  

Факультет та кафедра, 

за якою закріплена 

дисципліна  

Факультет культури і мистецтв, кафедра театрознавства та акторської 

майстерності  

Галузь знань, шифр та 

назва спеціальності  

02 Культура і мистецтво, 026 Сценічне мистецтво (Актор драматичного 

театру і кіно)  

Викладачі курсу  Бень Галина Любомирівна, старший викладач кафедри музичного 

мистецтва, Дика Галина Василівна, асистент  кафедри музичного 

мистецтва.  

Контактна інформація 

викладачів  

http://kultart.lnu.edu.ua/employee/ben-halyna-lyubomyrivna,  

galben@ukr.net, м. Львів. http://kultart.lnu.edu.ua/employee/dyka-

halynavasylivna  

Консультації по курсу 

відбуваються  
(вул. Валова, 18, ауд. 38)   

Щосереди, 11.50-13.10 год. (вул. Валова, 18, ауд. 38)  

Сторінка курсу  http://kultart.lnu.edu.ua/course/vocal  

Інформація про курс  
  

  

Курс розроблено таким чином, щоб студент оволодів 

початковими елементами звукоутворення на доступному співацькому 

діапазоні, оволодів навичками співу легато, навчився користуватися 

нижньореберно-діафрагматичним диханням, м’язовими відчуттями 

опори дихання, правильною організацією вдиху і видиху. Щоб оволодів 

роботою мовно-артикуляційного апарату і на цій основі правильно 

формував голосні і приголосні у співі. Студент повинен вільно, 

невимушено поводитися на сцені під час співу, його поведінка мусить 

узгоджуватися з вимогами « вокальної психотехніки», техніки 

переживань і перевтілення, що координують і пов’язують його пластику 

з вокально-творчим завданням, тобто перебувають у гармонії зі 

створюваним образом. Навчальний репертуар добирається згідно з 

навчальною програмою відповідно до вокально-технічних та 

виконавських можливостей студента, індивідуальних особливостей його 

голосу, темпераменту й рівня інтелекту, з метою закріплення і 

вдосконалення навчально-виконавських навичок, оволодіння нормами 

сценічної культури. Поетапний контроль знань студентів здійснюється 

посеместрово, залік чи іспит у вигляді публічного виступу.   
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Коротка анотація 

курсу  
Одним з головних в системі виховання і підготовки високопрофесійного 

актора є предмет «Вокал», який, в контексті з іншими предметами, 

спрямований на формування неповторної особистості, придатної для 

роботи в сучасному театрі і кіно. Курс  «Вокал» є нормативною 

дисципліною зі спеціальності 026 Сценічне мистецтво (Акторське 

мистецтво драматичного театру і кіно) для  

 

 освітньої програми «Акторське мистецтво драматичного театру і кіно», 

другого курсу, викладається в І-ІІ семестрі в обсязі 3 кредитів (за 

Європейською Кредитно-Трансферною Системою ECTS).  

Мета та цілі курсу  Мета курсу – повноцінний розвиток голосових і художньовиконавських 

даних студентів, майбутніх високопрофесійних акторів театру і кіно. 

Вокально-технічне навчання органічно поєднується з художнім 

розвитком і ґрунтується на принципах поступовості, послідовності, 

науковості в оволодінні співацькою культурою. В результаті навчання 

студенти набувають теоретичні знання з даного предмета, вокально-

технічні навички, уміння аналізувати й корегувати звучання власного 

голосу, уміння різноманітними методами і прийомами розкривати зміст 

художнього образу.  

Література для 

вивчення дисципліни  
 Основна література:        

1. Аспелунд Д. Развитие и сохранение певческого голоса / Дмитрий 

Аспелунд. – М.: Музгиз, 1952.  

2. Бабич М.Д. Основи  культури  мовлення  / М.Д.Бабич. – Л.: 

Просвіта, 1990.   

3. Дмитриев Л.Б. Основы вокальной методики / Л.Б. Дмитриев. – М.: 

Музыка, 1968.       

4. Маслій К.С. Виховання голосу співака / К.С.Маслій // Навчальний 

посібник.- Рівне: „ ЛІСТА”, 1996.  

5. Морозов М.В.Тайны вокальной речи / М.В.Морозов -Л.: Наука, 

1977.  

6. Морозов  М.В.Вокальний  слух  і 

 голос/М.В.Морозов-М.:  

Музика,1965.  
7. Микиша М.В.Практичні основи вокального мистецтва/М.В. 

Микиша  

-К.:” Музична Україна”, 1985  

8. Юссон Р. Певческий голос / Р.Юссон -М.:Музыка,1974.  

9. Юцевич Ю.Е. Теорія і методика формування та розвитку 

співацького голосу / Ю.Е.Юцевич -К., 1998.  

10. Юшманов В.И. Вокальная техника и ее парадоксы/ В.И.Юшманов 

- 

Санкт- Петербург, 2001 .                                      

Додаткова література:   

1. Бень Г. Методика вокального виховання майбутнього актора 

драматичного театру/ Галина Бень // Науково – методичний збірник. – 

Львів : Видавничий центр Львівського національного університету Імені 

Івана Франка, 2016.   

2.Дорошенко  В.  Сольний  спів  як  засіб  виховання 

 актора: навч.метод.посіб. / В.Дорошенко.- Харків: Колегіум, 

2010.  

3.Кристин Линклэйтер Освобождение голоса / Кристин Линклєйтер //  



[перевод. Ларисы Соловьевой]. – 1994  
  

Тривалість курсу  270 год.   

Обсяг курсу  90 год.  

Очікувані результати 

навчання  
Після завершення цього курсу студент зможе:   

- розуміти предмет « Вокал» та його значення для актора театру;   

- набувати стійких вокальних уявлень про якість звучання власного 

голосу;   

- володіти навичками співу легато;  

- користуватися трьома видами атаки звуку;  

- засвоїти навички співацького дихання, опори звуку;  

- розвивати навички співу в ансамблі, дуеті;  

- знати особливості процесу звукоутворення, акустичні якості 

звуку;   

- правила орфоепії у співі;  

- берегти голосовий апарат від захворювань.  

Ключові слова  Вокал, вокальний апарат, атаки звуку, типи дихання, дикція та 

артикуляція,  спів легато, культура мови у співі.  

Формат курсу  Очний   

  Проведення індивідуальних занять  



Теми  ТЕМА1.Ознайомлення із будовою голосового апарату людини,  

акустичним утворенням звуку і його властивостями, функціями м’язово 

- нервової  системи в процесі співу.  

 ТЕМА 2.Типи співацького дихання (нижньореберно-діафрагматичне, 

ключичне, грудне);   

ТЕМА 3. Три види атаки звуку ( м’яка, тверда, придихова)..  

 ТЕМА4. Резонатори голосового апарату, їх значення і практичне 

застосування в процесі співу.  

ТЕМА 5. Дикція та артикуляція. Правила орфоепії у співі.  

ТЕМА 6. Профілактика захворювань голосового апарату, професійна  

гігієна  голосу.  

Підсумковий контроль, 

форма  

Заліки в 1 і 2 семестрах, усний 

(публічний виступ).  

Пререквізити  Для вивчення курсу студенти потребують базових навичок з музики та 

вокалу.  

Навчальні методи та 

техніки, які будуть  

використовуватися під 

час викладання курсу  

Емпіричний показ, слухання аудіо і відео матеріалів, майстер-класи 

провідних  театральних педагогів вокалу.  

Необхідне обладнання  Вивчення курсу потребує доступу до мережі Інтернет.  

Критерії оцінювання  

(окремо для кожного 

виду навчальної 

діяльності)  

Оцінювання проводиться за 100-бальною шкалою. Бали нараховуються 

за наступним співвідношенням:   

• практичні: 50% семестрової оцінки; максимальна кількість балів 

50;  

• іспит: 50% семестрової оцінки. Максимальна кількість балів 50. 

Підсумкова максимальна кількість балів 100.  

Відвідання занять є важливою складовою навчання. Очікується, що всі 

студенти відвідають усі заняття курсу. Студенти мають інформувати 

викладача про неможливість відвідати заняття. Студенти зобов’язані 

виконувати самостійні завдання: вивчати літературні тексти вокальних 

творів, самостійно робити артикуляційну гімнастику, дихальні вправи, 

вміти робити музичний аналіз репертуару. Література. Уся література, 

яку студенти не зможуть знайти самостійно, буде надана викладачем 

виключно в освітніх цілях без права її передачі третім особам. Студенти 

заохочуються до використання також й іншої літератури та джерел, яких 

немає серед рекомендованих.  

Політика виставлення балів. Враховуються бали набрані на 

поточному тестуванні, самостійній роботі та бали підсумкового виступу 

на сцені. При цьому обов’язково враховуються присутність на заняттях 

та активність студента під час індивідуальних занять; недопустимість 

пропусків та запізнень на заняття; користування мобільним телефоном, 

планшетом чи іншими мобільними пристроями під час заняття в цілях 

не пов’язаних з навчанням; несвоєчасне виконання поставленого 

завдання і т. ін.  

Питання до заліку  Виконання  народних пісень різних за характером, дуети.  

Опитування  Анкету-оцінку з метою оцінювання якості курсу буде надано по 

завершенню курсу.  

  

  



СХЕМА КУРСУ  
  

Тиж.  
/ 

дата  

/  

год.-  

Тема, план, короткі  

тези  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

ТЕМА1.Ознайомлен ня із 

будовою голосового апарату 

людини.  

1.Початковий  етап 

розвитку голосу.  

2.Функції м’язовонервової  

системи в процесі співу.  

  

ТЕМА2.Типи  

співацького дихання 

1.Нижньоребернодіафрагматичне, 

ключичне, грудне. 2.Дихання 

 як  засіб виразності.  

3.Дихальна гімнастика.  

  

  

  

ТЕМА 3. Три види атаки звуку.  

 1.М’яка,  тверда, придихова 

 атаки звуку.  

2.Використання трьох видів атаки 

звуку у різнохарактерних 

вокальних творах.  
  
  
  
  

Форма  

діяльності 

(заняття) 

(лекція, 

самостійна, 

дискусія, 

групова  

робота)   
  
  

Практичн 

а робота  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

Практичн 

а робота  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

Практичн 

а робота  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

Література. 

 Рес

урси  в  

інтернеті  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

Юцевич Ю.Е. 

Теорія і 

методика 

формування та 

розвитку 

співацького 

голосу / 

Ю.Е.Юцевич - 

К., 1998.  

Морозов 

М.В.Тайны 

вокальной речи / 

М.В.Морозов -

Л.: Наука, 1977.  
  
  

Микиша 

М.В.Практичні 

основи 

вокального 

мистецтва/М.В. 

Микиша -К.:” 

Музична 

Україна”, 1985.  

Бень Г. 

Методика 

вокального 

виховання 

майбутнього 

актора 

драматичного 

театру/ Галина 

Бень // Науково – 

методичний 

збірник. – Львів : 

Видавничий 

Завдання, 

год  

  
  
  
  
  
  
  
  
  

Артикуляці 

йна 

гімнастика,  

скоромовк 

и  

(10 год.)  
  
  
  
  
  
  

Дихальні 

прави, 

вправи- 

емоції  

  

(10 год.)  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

Вправи для 

фіксації 

трьох 

манер 

звукоутвор 

ення  

 ( 7 год.)  
  
  
  
  
  

Термін 

виконан 

ня  
  
  
  
  
  
  
  
  

Згідно розклад 

у ( 

5.09.10.10.09. 

19)  
  
  
  
  
  
  
  
  

Згідно розклад 

у 

(17.10.28.11.19 
)  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

Згідно розклад 

у  (05.12.1 

913.02.20 
)  
  
  
  
  
  



центр 

Львівського  

національного 

університету 

Імені Івана 

Франка, 2016.  

  

Юссон Р. 

Певческий голос 

/ Р.Юссон - 

М.:Музыка,1974. 

Дмитриев Л.Б. 

Основы 

вокальной 

методики /  

Л.Б. Дмитриев. – 

М.: Музыка, 

1968.    

  
  
  
  
  
  

 



 ТЕМА 4. Резонатори 

голосового апарату, 

їх значення і  

практичне  

застосування  в 

процесі співу.  

1.Вправи  для 

закріплення  відчуття 

грудного та головного 

резонаторів.  

2. Тембр, як якісна 

ознака  голосу, 

акустико-фізіологічна 

суть його.  

3.Формування  

навичок  співу  з 

відчуттям  грудного та 

головного резонаторів 

на  доступній   

 для співу 

 ділянці 

діапазону.  

  
  
  

ТЕМА 5. Дикція та 

артикуляція.  

Правила орфоепії у 

співі.  

1. Перехід зі співу на 

мовлення і навпаки. 

2.Оволодіння 

декламаційною 

виразністю виконання, 

зберігаючи 

повноцінне звучання 

голосу.  

3.Особливості 

мелодекламації.  

ТЕМА6. 

Профілактика 

захворювань 

голосового апарату, 

професійна  гігієна  

голосу.  

1.Особливості 

акторської професії.  

2.Хвороби голосового 

апарату  

Практичн 

а робота  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

Практичн 

а робота  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

Пктична  

робота  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 Маслій К.С. Виховання 

голосу співака / 

К.С.Маслій // 

Навчальний посібник.- 

Рівне: „ ЛІСТА”, 1996.  

Морозов М.В.Тайны 

вокальной речи / 

М.В.Морозов -Л.: Наука, 

1977.  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

Бабич М.Д. Основи  

культури  мовлення  /  

М.Д.Бабич.  –  Л.:  

Просвіта, 1990.   
  

Дорошенко В. Сольний 

спів як засіб виховання 

актора: навч.метод.посіб. 

/ В.Дорошенко.- Харків: 

Колегіум, 2010.  

  
  
  
  
  

Юшманов  В.И.  
Вокальная техника и ее 

парадоксы/  

В.И.Юшманов  -Санкт-  
Петербург, 2001 .                

https://studopedia.org/12- 
68013.html 

https://masterlev.com.ua/1 

2-pravil-gigiyeni-golosu/  

. Аспелунд Д. Развитие и 

сохранение певческого 

голоса / Дмитрий 

Аспелунд. – М.: Музгиз, 

1952.  

  

Вправи для 

закріпленн 

я відчуття 

грудного та 

головного 

резонаторі 

в, дихальна 

гімнастика 

( 8 год.)  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

Вправи- 

емоції, 

дихальна 

гімнастика 

(7год.)  

  
  

Вправи 

 в 

запропонов 

аних 

обставинах 

(9год.)  
  
  
  
  
  
  
  
  

Вправи для  

розпружен 

ня 

голосового 

апарату ( 

7год)  

  
  

Згідно 

розклад 

 у  (  
20.02- 

26.03.19 

)  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

Згідно 

розклад 

у (02.04  
- 

07.05.20 
)  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

Згідно 

розклад 

у( 14.05- 

28.05.20 

)  
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3.Техніка співу в 

економному режимі.  

  

  
  

    



 



   
  

  
    
  

  
  
  
  

   
  
  
   
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



      
  
  
  
  
  

 

     



ІІІ Курс  

Назва курсу  Вокал  

Адреса викладання 

курсу  
м. Львів, вул. Валова, 18  

Факультет та кафедра, 

за якою закріплена 

дисципліна  

Факультет культури і мистецтв, кафедра музичного мистецтва     

Галузь знань, шифр та 

назва спеціальності  
02 Культура і мистецтво, 026 Сценічне мистецтво (Актор  

драматичного театру і кіно)  

Викладачі курсу  Маковецька Ірина Георгіївна, Заслужена артистка України, асистент 

кафедри музичного мистецтва.   

Контактна інформація 

викладачів  

makovetskyy.r@gmail.com  

Консультації по курсу 

відбуваються  

щосереди, 11. 50 – 13. 10 год.( вул. Валова, 18 ауд. 38). Також 

можливі он-лайн консультації. Для цього слід писати на електронну 

пошту викладача.  

Сторінка курсу  http://kultart.lnu.edu./course/vocal  

Інформація про курс  
  

  

Курс «Вокал» для 3-го курсу викладається у 5-му 6-му семестрах, і 

є логічним продовженням вивчення цієї дисципліни у 3-му – 4 -му 

сем. Курс розроблений таким чином, щоб повторити, закріпити 

здобуті теоретичні і практичні вміння, одночасно ускладнюючи і 

поглиблюючи їх. Студент має навчитись вільно працювати у 

властивому йому діапазоні, користуватись нижньореберно- 

діафрагматичним диханням, співати на опорі, оволодіти дикцією та 

артикуляцією. Всебічно і наполегливо працювати над розвиткам 

музичного слуху, вміти аналізувати свою роботу і виправляти 

помилки. Навчальний репертуар добирається індивідуально, 

враховуючи можливості голосу, темпераменту та рівня підготовки 

студентів. Контроль за успішністю здійснюється посеместрово, і 

проявляється у вигляді публічних виступів – концертів. За виступ 

виставляється певна кількість балів за встановленою у  ВУЗах 

загальною  системою оцінювання.  

Коротка анотація 

курсу  
Дисципліна «Вокал» є одною з базових в системі підготовки 

акторів, придатних для роботи в кіно та драматичних театрах. 

Засвоєння програми курсу дає змогу студентам впевнено 

використовувати елементи вокальної техніки. Курс «Вокал» є 

нормативною дисципліною зі спеціальності 026 Сценічне 

мистецтво (Акторське мистецтво драматичного театру і кіно) для 

освітньої програми «Акторське мистецтво драматичного театру і 

кіно»  для третього курсу. Викладається в 5-му-6-му семестрах в 

обсязі трьох (3-х) кредитів,(за Європейською Кредитно – 

Трансферною Системою ЕCTS) /.  

Мета та цілі курсу  Метою вивчення курсу є розвиток голосу, засвоєння  інших 

елементів художньої виразності, для яскравої подачі образу та 

характеру творів, що виконуються. Напрацювання  вміння .вільно 

поєднувати вокально-технічні навички з технікою акторської 

майстерності та танцю. У подальшому впевнено почувати себе під 

час виконання вокальних творів у запропонованих обставинах, 

зберігаючи індивідуальність та неповторність особистості..   



Література для 

вивчення дисципліни  
 Основна література:  

 1. Аспелунд Д.Развитие и сохранение печеского голоса/ Д. 

Аспелунд.- М.:Музгиз, 1952.  

2.Бандрівська О. К. Особливості виконання камерних творів/  

Одарка Бандрівська, науково-методичні праці, рецензії. Упор Р.  

 

 Мисько-Пасічник.-Львів: Апріорі.2002.-147 с.    

3.Диагностика и  развитие одарённости: сб. науч. труд. , ред. Е. Е. 

Юлчин Н. В., Рождественская.  Л. ЛГИТМИР, 1986. 154 Л.:  

4.Дмитриев Л. Б. Основы вокальной методики/Л. Б. Дмитртев-2 е. 

изд.- М.: Музыка, 1996.-368 с.   

5.Дейша- Сионицкая  М. А. Пение в ощущениях/М. А. Дейша- 

Сионицкая,-М.: Музгиз, 1926.-31 с.   

6.Морозов М. В.  Тайны вокальной речи/ М. В. Морозов,- Л.: Наука, 

1977. 7.Микиша М. Практичні основи вокального мистецтва. – Київ 

1985.-80 с.  8.Сгібнєва С. С. Вокальна творчість актора 

драматичного театру : мистцтвознавчий та психолого-педагогічний 

аспекти : дисерт.канд. мист. Харків, держ. Акад. культури.2009.201 

с.   

9.Чайка В. П. Мистецтво творити голосом. Роль психологічного 

стану студента у розвитку його вокальної майстерності : поради 

педагога./ Володимира Чайка, - Львів.:  Місіонер, 2008, 102 с.  

10.Юссон Р.  Певческий голос / Р. Юссон – М.: Музыка   

  
  
  
  
  
  
    
    
    
    
    
    
    
    
    

Тривалість курсу  90 год.   

Обсяг курсу  32 годин індивідуальних занять та 58 годин самостійної роботи  

Очікувані результати 

навчання  
Після завершення цього курсу студент буде :   

1.мати стійкі поняття про основні елементи вокальної техніки: 

правильне співацьке дихання, опора звуку, види атаки, дикція та 

артикуляція;   

2.мати навички правильного звуковедення;  

3.здобувати та розвивати навички співу у дуетах та тріо;  

4.вміти плавно, без шкоди для дихання, переходити зі співу на 

танець, і навпаки;   



5.знати  про  хвороби  голосового  апарату 

 (професійні  та інфекційні), та вміти дбати про гігієну та 

охорону голосу.   

  

Ключові слова  Вокал, голосовий апарат, дикція атака звуку, інтонація, ансамбль, 

звуковедення.  

Формат курсу  Очний  

  Проведення індивідуальних занять.  

Теми  ТЕМА 1. Співацьке дихання. Будова дихального апарату. Типи дихання.  

ТЕМА 2.Атака звуку. Види атаки. Особливості застосування.   

ТЕМА 3. Дикція та артикуляція. Правила орфоепії у співі.  

 ТЕМА 4. Значення резонаторів у співі. Види резонаторів людини.  

ТЕМА 5. Розвиток та розширення діапазону.  

ТЕМА 6.Режим та гігієна голосу співаючого актора.  
  

Підсумковий контроль, 

форма  
Залік в 1 і 2 семестрах, усний ( публічний виступ).   

Пререквізити  Для вивчення курсу студенти потребують базових навичок з музики 

та вокалу.  

Навчальні методи та 

техніки, які будуть  

використовуватися під 

час викладання курсу  

Емпіричний показ, слухання аудіо та відео матеріалів, майстеркласи 

провідних педагогів академічного та театрального вокалу.  

Необхідне обладнання  Вивчення курсу потребує використання загально вживаних програм 

і операційних систем, доступу до мережі Інтранет.  



Критерії оцінювання  
(окремо для кожного 

виду навчальної 

діяльності)  

Оцінювання проводиться за 100-бальною шкалою. Бали 

нараховуються за наступним співідношенням:   

• практичні50 % семестрової оцінки; максимальна кількість  

балів50;  

• іспит: 50% семестрової оцінки. Максимальна кількість балів 

50. Підсумкова максимальна кількість балів 100.  

 Відвідання занять є важливою складовою навчання. Очікується, 

що всі студенти відвідають усі практичні заняття курсу. Студенти 

мають інформувати викладача про неможливість відвідати заняття. 

Студенти зобов’язані виконувати самостійні завдання: вивчати 

літературні тексти вокальних творів, самостійно робити дихальні 

вправи, артикуляційну гімнастику, вміти робити аналіз помилок та 

шляхи їх виправлення.  

Література.  

 Уся література, яку студенти не зможуть знайти самостійно, буде 

надана викладачем виключно в освітніх цілях,  без права її передачі 

третім особам. Студенти заохочуються до використання також й 

іншої літератури та джерел, яких немає серед рекомендованих.  

  

Політика виставлення балів. Враховуються бали набрані на 

поточному тестуванні, самостійній роботі та бали підсумкового 

тестування. При цьому обов’язково враховуються присутність на 

заняттях та активність студента під час індивідуального заняття; 

недопустимість пропусків та запізнень на заняття; користування 

мобільним телефоном, планшетом чи іншими мобільними 

пристроями під час заняття в цілях,  не пов’язаних з навчанням; 

несвоєчасне виконання поставленого завдання і т. ін.  
  
  

Питання до іспиту.  Виконання двох зразків українського романсу, сучасної любовної 

лірики, дуетів, тріо.  

      
    
  
    
  
    

Опитування  Анкету-оцінку з метою оцінювання якості курсу буде надано по 

завершенню курсу.  

  

  

СХЕМА КУРСУ  
  



Тиж 

. 

 

/ дата  

/  

год.-  

Тема, план, короткі тези  Форма  

діяльності 

(заняття) 

(лекція, 

самостій- 

на, 

дискусія, 

групова 

робота)   

Література.  Ресурси  в  

інтернеті  

Завдання, год  Термін виконан 

ня  

1  

тиж 

день / 

 

1  

год  

Тема 1. Предмет курсу 

«Вокал».  

Співацьке  дихання, 

анатомічна  бідова, 

розуміння  процесу, 

типи дихання.  

2.Особливості 

застосування.   

Практичн 

а робота  

1.Бандрівська О. К. 

Особливості виконання 

камерних вокальних 

творів. Розділ про 

співацьке дихання  

Одарка  Бандрівська  

//Науково-методичні 

статті, праці, рецензії.  

2.Аспелунд Д. Развитие 

певца и его голоса./ 

Аспелунд, под ред. М. Н. 

Львова.-М.: Музгиз,  

1956.   
  

Вправи на 

розвиток м’язів 

грудної клітини. 

Дихальні вправи.  

( 10 ) год.  

Згідно розклад 

у(06.09.27.09.20 
19)  

  Тема 2.Атака звуку. 

1.Види,особливості 

застосування. 

2.Значення співацького 

дихання під час технікі 

виконання.  

Практична 

робота   
1.Григорьев А. А. 

Осознанное пение; 

постановка голоса по 

системе А. Ф. Мишуги и 

М. В. Микиши.- 2-е  

издание/А. А. 

ГригорьевМ.6ГИТИС,2003.  

Парадоксал ьне 

дихання по  
А.   

Стрельніко вій.  

( 10 ) год.  

Згідно розклад 

у (04. – 25. 

 10.  
2019)  

  Тема 3.  

1.Дикція  та 

артикуляція.  

2. Правила орфоепії 

у вокалі.  

3. Мелодекламація..  
  

Практичн 

а робота  

1.Знаменська  О  В.  

Культура мови у співі. 

Київ,1959.  

2. Морозов М. В. Тайны 

вокальной речи/ М. В. 

Морозов- Л.:Наука, 1977.  

3.Базиликут Б. О. 

Орфоепія в співі. Львів 

2001.   

  
  

Вправи на  
розігрів мовного 

апарату, 

скоромовк 

и.  

( 9 ) год.  

Згідно розклад 

у (01.11  - 

20.12.  

2019 )   

  Тема 4.  

1.Резонатори людини. 

Види,  будова, значення.  

2. Поняття тембру 

голосу. Його акустико 

– фізіологічна суть.  

Практичн 

а робота  

1.Дейша – Сионицкая М.  

А. Пение в ощущениях/  

М. А. Дейша – 

Сионицкая.- М.: Музгиз, 

1926.  

2.Дмитриев Л. Б. Основы 

вокальной методики/ Л.  

Б. Дмитриев. 2-е изд.-  

М.: Музыка, 1996.  

Вправи для 

розігріву  

м'язів мовного 

апарату, 

звільнення 

нижньої щелепи, 

відчуття грудного  

Згідно 

розклад у (07-

28.  

02.2020) 
.  



    резонатора. 10 

год.  

 

  Тема 5.  

1.Розвиток  та 

розширення діапазону.  

2.Особливості 

виконання вокальних 

ансамблів.  

3.Робота  над 

чистотою інтонування.  

Практичн 

а робота  

1.Асафьев Б. Камерный 

вокальный ансамбль. – 

Л.: Музыка, 1979.  

2. Сгібнева С. С. Вокальна 

творчість актора 

драматичного театру: 

музикознавчий та 

психолого – педагогічний 

аспекти: дисерт.канд. 

мист. Харків, держ. акад. 

культури. 2009.  

Напрацюва ння 

відчуття партнера 

у дуетах, 

синхронна вимова 

складів.  

Вправи  – 

емоції.  

Слухання 

аудіозаписі 

в  у 

виконанні 

високопрофесійни 

х співаків.  

10 год.  

Згідно розклад 

у (06.03 -03.04.  
2020).  

  Тема 6.  

1.Охорона співацького 

голосу. 2.Профілактика  

захворювань  

професійного  та  

інфекційного  

(застудного)  типу. 

3.Режим сну та гігієна 

голосу.   

  
   

Практична 

робота  

1.Старовойтова О. Е. деякі 

поради з охорони голосу 

співаків естрадного 

напрямку/О. Е. 

Старовойтова. Збірник  

наукових 

праць.Луганськ:Вид-во 

АНУ ім. Т.Шевченка, 2009.  

Здоровий спосіб 

життя,  

Режим сну, 

відсутність 

шкідливих 

звичок. 

Загартовув ання 

організму. 

Дихальні 

гімнастики.  

Постійно.  

Згідно розклад 

у (10.04 -29.05.  
2020).  

            

  

  

  

    

ІV Курс  

  

Назва курсу  Вокал  

Адреса викладання 

курсу  
м. Львів, вул. Валова, 18  

Факультет та кафедра, 

за якою закріплена 

дисципліна  

Факультет культури і мистецтв, кафедра театрознавства та акторської 

майстерності  

Галузь знань, шифр та 

назва спеціальності  

02 Культура і мистецтво, 026 Сценічне мистецтво (Актор драматичного 

театру і кіно)  

Викладачі курсу  Бень Галина Любомирівна, старший викладач кафедри музичного 

мистецтва, Дика Галина Василівна асистент  кафедри музичного 

мистецтва.  



Контактна інформація 

викладачів  
http://kultart.lnu.edu.ua/employee/ben-halyna-lyubomyrivna,  
galben@ukr.net, м. Львів. http://kultart.lnu.edu.ua/employee/dyka-

halynavasylivna  

Консультації по курсу 

відбуваються  
(вул. Валова, 18, ауд. 38)   

Щосереди, 11.50-13.10 год. (вул. Валова, 18, ауд. 38)  

Сторінка курсу  http://kultart.lnu.edu.ua/course/vocal  

Інформація про курс  
  

  

Курс розроблено таким чином, щоб студент вдосконалив і 

закріпив вокально-технічні навички,  користувався трьома типами 

диханням, та трьома типами атаки звуку, мав міцні  м’язові відчуття 

опори дихання, правильну організацію вдиху і видиху. Щоб володів 

культурою мови та правилами орфоепії  в співі. Студент повинен 

володіти засобами вокально-художньої виразності, мати розвинений 

вокальний слух, володіти навичками контролю власного голосу. 

Розуміти жанрово-стильові особливості виконуваних творів, вміти 

створювати психоемоційну установку для відтворення художнього 

образу твору. Поетапний контроль знань студентів здійснюється 

посеместрово , залік чи іспит у вигляді публічного виступу.   

  

Коротка анотація 

курсу  

Одним з головних в системі виховання і підготовки високопрофесійного 

актора є предмет «Вокал», який, в контексті з іншими предметами, 

спрямований на формування неповторної особистості, придатної для 

роботи в сучасному театрі і кіно. Курс  «Вокал» нормативною 

дисципліною зі спеціальності 026 Сценічне мистецтво (Акторське 

мистецтво драматичного театру і кіно) для освітньої програми 

«Акторське мистецтво драматичного театру і кіно», четвертого курсу, 

викладається в І-ІІ семестрі в обсязі 3 кредитів (за Європейською 

Кредитно-Трансферною Системою ECTS).  

Мета та цілі курсу  Мета курсу – закріплення голосових і художньо-виконавських даних 

студентів, майбутніх високопрофесійних акторів театру і кіно. 

Вокально-технічне навчання органічно поєднується з художнім 

розвитком і ґрунтується на принципах поступовості, послідовності, 

науковості в оволодінні співацькою культурою. В результаті навчання 

студенти набувають теоретичні знання з даного предмета, 

вокальнотехнічні навички, уміння аналізувати й корегувати звучання 

власного голосу, уміння різноманітними методами і прийомами 

розкривати зміст  
 

 художнього образу.  

http://kultart.lnu.edu.ua/employee/ben-halyna-lyubomyrivna
http://kultart.lnu.edu.ua/employee/ben-halyna-lyubomyrivna
http://kultart.lnu.edu.ua/employee/ben-halyna-lyubomyrivna
http://kultart.lnu.edu.ua/employee/ben-halyna-lyubomyrivna
http://kultart.lnu.edu.ua/employee/ben-halyna-lyubomyrivna
http://kultart.lnu.edu.ua/employee/ben-halyna-lyubomyrivna
http://kultart.lnu.edu.ua/employee/dyka-halyna-vasylivna
http://kultart.lnu.edu.ua/employee/dyka-halyna-vasylivna
http://kultart.lnu.edu.ua/employee/dyka-halyna-vasylivna
http://kultart.lnu.edu.ua/employee/dyka-halyna-vasylivna
http://kultart.lnu.edu.ua/employee/dyka-halyna-vasylivna
http://kultart.lnu.edu.ua/employee/dyka-halyna-vasylivna
http://kultart.lnu.edu.ua/course/vocal
http://kultart.lnu.edu.ua/course/vocal


Література для 

вивчення дисципліни  
 Основна література:        

1. Аспелунд Д. Развитие и сохранение певческого голоса / Дмитрий 

Аспелунд. – М.: Музгиз, 1952.  

2. Бабич М.Д. Основи  культури  мовлення  / М.Д.Бабич. – Л.: 

Просвіта, 1990.   

3. Дмитриев Л.Б. Основы вокальной методики / Л.Б. Дмитриев. – М.: 

Музыка, 1968.       

4. Маслій К.С. Виховання голосу співака / К.С.Маслій // Навчальний 

посібник.- Рівне: „ ЛІСТА”, 1996.  

5. Морозов М.В.Тайны вокальной речи / М.В.Морозов -Л.: Наука, 

1977.  

6. Морозов  М.В.Вокальний  слух  і 

 голос/М.В.Морозов-М.:  

Музика,1965.  

7. Микиша М.В.Практичні основи вокального мистецтва/М.В. 

Микиша  

-К.:” Музична Україна”, 1985  

8. Юссон Р. Певческий голос / Р.Юссон -М.:Музыка,1974.  

9. Юцевич Ю.Е. Теорія і методика формування та розвитку 

співацького голосу / Ю.Е.Юцевич -К., 1998.  

10. Юшманов В.И. Вокальная техника и ее парадоксы/ В.И.Юшманов 

- 

Санкт- Петербург, 2001 .                                      

Додаткова література:   

1. Бень Г. Методика вокального виховання майбутнього актора 

драматичного театру/ Галина Бень // Науково – методичний збірник. – 

Львів : Видавничий центр Львівського національного університету Імені 

Івана Франка, 2016.   

2.Дорошенко  В.  Сольний  спів  як  засіб  виховання 

 актора: навч.метод.посіб. / В.Дорошенко.- Харків: Колегіум, 

2010.  

3.Кристин Линклэйтер Освобождение голоса / Кристин Линклєйтер //  

[перевод. Ларисы Соловьевой]. – 1994  
  

Тривалість курсу  270 год.   

Обсяг курсу  90 год.  



Очікувані результати 

навчання  
Після завершення цього курсу студент зможе:   

- володіти навичками виконавської майстерності, необхідними для  

розкриття змісту і художнього образу вокального твору;  

- володіти різноманітними засобами художньої виразності в співі; - 

самостійно працювати над власним голосом і вокальним твором;   

- мати стійкі вокальні уявлення про якість звучання власного 

голосу;   

- мати активний вокальний слух, музикальність, вокальну ерудицію 

(стосовно вокального репертуару) та вміти її доцільно використовувати в 

театрі чи на естраді;  

- робити виконавський аналіз твору, жанрову основу, стиль ( 

романс, естрадна пісня, джаз, водевіль, мюзикл, музична вистава);  

- володіти  технікою вокально-творчого спокою (тобто, бути 

впевненим у своїх силах і можливостях, впевненим в успішному 

виконанні будьякого технічного і творчого завдання, будучи в стані 

творчого збудження і захоплення, не мати відчуття напруженості, 

скутості, нервозності);  

 -  володіти  навичками співу в ансамблі, дуеті; - 

берегти голосовий апарат від захворювань.  

Ключові слова   вокальний апарат, атаки звуку, типи дихання, дикція та артикуляція, 

жанрово-стильові особливості, художній образ, вокально-художній 

звук, культура мови у співі.  

Формат курсу  Очний   

  Проведення індивідуальних занять  

Теми  ТЕМА1.Вдосконалення і закріплення вокально-технічних навичок.  

ТЕМА 2. Вокально-художня виразність.  

ТЕМА 3.Вокальний слух і контроль за звучанням власного голосу.  

 ТЕМА 4.Вокально-творчий спокій.  

ТЕМА 5. Стильові особливості вокальних та театральних жанрів.  

ТЕМА 6. Профілактика захворювань голосового апарату, професійна  

гігієна  голосу.  

Підсумковий контроль, 

форма  

Іспити в 1 і 2 семестрах, усний 

(публічний виступ).  

Пререквізити  Для вивчення курсу студенти потребують базових навичок з музики та 

вокалу.  

Навчальні методи та 

техніки, які будуть  

використовуватися під 

час викладання курсу  

Емпіричний показ, слухання аудіо і відео матеріалів, майстер-класи 

провідних  театральних педагогів вокалу.  

Необхідне обладнання  Вивчення курсу потребує доступу до мережі Інтернет.  



Критерії оцінювання  
(окремо для кожного 

виду навчальної 

діяльності)  

Оцінювання проводиться за 100-бальною шкалою. Бали нараховуються 

за наступним співвідношенням:   

• практичні: 50% семестрової оцінки; максимальна кількість балів 

50;  

• іспит: 50% семестрової оцінки. Максимальна кількість балів 50. 

Підсумкова максимальна кількість балів 100.  

Відвідання занять є важливою складовою навчання. Очікується, що всі 

студенти відвідають усі заняття курсу. Студенти мають інформувати 

викладача про неможливість відвідати заняття. Студенти зобов’язані 

виконувати самостійні завдання: вивчати літературні тексти вокальних 

творів, самостійно робити артикуляційну гімнастику, дихальні вправи, 

вміти робити музичний аналіз репертуару. Література. Уся література, 

яку студенти не зможуть знайти самостійно, буде надана викладачем 

виключно в освітніх цілях без права її передачі третім особам. Студенти 

заохочуються до використання також й іншої літератури та джерел, яких 

немає серед рекомендованих.  

Політика виставлення балів. Враховуються бали набрані на 

поточному тестуванні, самостійній роботі та бали підсумкового виступу 

на сцені. При цьому обов’язково враховуються присутність на заняттях 

та активність студента під час індивідуальних занять; недопустимість 

пропусків та запізнень на заняття; користування мобільним телефоном, 

планшетом чи іншими мобільними пристроями під час заняття в цілях 

не пов’язаних з навчанням; несвоєчасне виконання поставленого 

завдання і т. ін.  

Питання до заліку  Виконання  сучасних естрадних пісень, творів з мюзиклів, водевілів, 

музичних вистав, дуети, тріо.  

Опитування  Анкету-оцінку з метою оцінювання якості курсу буде надано по 

завершенню курсу.  

  

СХЕМА КУРСУ  
  



Тиж.  

/ дата  

/  

год.-  

Тема, план, короткі  

тези  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

ТЕМА1.  

Вдосконалення  і  

закріплення 

вокально-технічних 

навичок.  

1.Три типи дихання.  

2.Три типи звукової 

атаки.  

  
  
  

ТЕМА2. 

Вокальнохудожня 

виразність.   

1.Артистизм  і 

емоційність 

виконання твору.  

2.Вокально- технічна 

майстерність.  

Кантилена  звуку, 

динамічні нюанси.  

  

  

ТЕМА 3. 

Вокальний слух і 

контроль за 

звучанням 

власного голосу.  

1.Культура 

вокального слова. 

2.Інтонаційна 

виразність, 

фразування.  

  
  

Форма  

діяльності 

(заняття) 

(лекція, 

самостій- 

на, 

дискусія, 

групова  

робота)   
  
  

Практичн 

а робота  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

Практичн 

а робота  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

Практичн 

а робота  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

Практичн 

Література.  Ресурси 

 в  

інтернеті  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

Юцевич Ю.Е. Теорія і 

методика формування 

та розвитку 

співацького голосу / 

Ю.Е.Юцевич - 

К., 1998.  

Морозов М.В.Тайны 

вокальной речи / 

М.В.Морозов -Л.: 

Наука, 1977.  
  
  

Микиша 

М.В.Практичні 

основи вокального 

мистецтва/М.В. 

Микиша -К.:” 

Музична Україна”, 

1985.  

Бень Г. Методика 

вокального виховання 

майбутнього актора 

драматичного театру/ 

Галина Бень // 

Науково – 

методичний збірник. – 

Львів : Видавничий 

центр Львівського  

національного 

університету Імені 

Івана Франка, 2016.  

  

Юссон Р. Певческий 

голос / Р.Юссон - 

М.:Музыка,1974. 

Дмитриев Л.Б. 

Основы вокальной 

методики /  

Л.Б. Дмитриев. – М.: 

Музыка, 1968.    

Завдання, 

год  

  
  
  
  
  
  
  
  
  

Артикуляці 

йна 

гімнастика,  

скоромовк 

и  

(12 год.)  
  
  
  
  
  
  

Дихальні 

прави, 

вправи- 

емоції  

  

(10 год.)  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

Вправи для 

фіксації 

трьох 

манер 

звукоутвор 

ення  

 ( 8 год.)  
  
  
  
  
  
  

Термін 

виконан 

ня  
  
  
  
  
  
  
  
  

Згідно розклад 
у ( 

4.09.23.10.09. 

19)  
  
  
  
  
  
  
  
  

Згідно розклад 

у 

(30.10.18.12.19 
)  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

Згідно розклад 

у  (12.02.2 

011.03.20 
)  
  
  
  
  
  

Згідно  



  
  
  
  

  
  
  
  
  
  

 Маслій К.С. 

Виховання  

 



 ТЕМА 4. 

Вокальнотворчий 

спокій.  

1.Дихалні вправи для 

розпруження  м’язів 

голосового апарату.  

2.Вправи-емоції  

(розспівки в 

запропонованих 

обставинах).  

3.Психологічні 

установки.  

    

 ТЕМА  5  Стильові  

особливості  

вокальних та 

театральних жанрів.  

  

1. Народна пісня, 

сучасна естрадна  
пісня,  

мелодекламація, джаз, 

водевіль, мюзикл, 

музичні вистав).  

Перехід зі співу на 

мовлення і навпаки. 

2.Особливості 

мелодекламації.  

3.Три  манери 

звукоутворення  ( 

академічна,  народна, 

естрадна).  

  

ТЕМА6. 

Профілактика 

захворювань 

голосового апарату, 

професійна  гігієна  

голосу.  

1.Особливості 

акторської професії.  

2.Хвороби голосового 

апарату  

3.Техніка співу в 

економному режимі.  

  

  
  
  

а робота  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

Практичн 

а робота  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

Практичн 

а робота  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

голосу співака / 

К.С.Маслій // 

Навчальний посібник.- 

Рівне: „ ЛІСТА”, 1996.  

Морозов М.В.Тайны 

вокальной речи / 

М.В.Морозов -Л.: Наука, 

1977.  

  
  
  
  
  
  

Бабич М.Д. Основи  

культури  мовлення  /  

М.Д.Бабич.  –  Л.:  

Просвіта, 1990.   
  

Дорошенко В. Сольний 

спів як засіб виховання 

актора: навч.метод.посіб. 

/ В.Дорошенко.- Харків: 

Колегіум, 2010.  

  
  
  
  
  

Юшманов  В.И.  

Вокальная техника и ее 

парадоксы/  

В.И.Юшманов  -Санкт-  
Петербург, 2001 .                

https://studopedia.org/12- 
68013.html  
https://masterlev.com.ua/1 

2-pravil-gigiyeni-golosu/  

. Аспелунд Д. Развитие и 

сохранение певческого 

голоса / Дмитрий 

Аспелунд. – М.: Музгиз, 

1952.  
  

Вправи для 

закріпленн 

я відчуття 

грудного та 

головного 

резонаторі 

в, дихальна 

гімнастика  

( 10 год.)  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

Вправи- 

емоції, 

дихальна 

гімнастика  

(10год.)  
  
  

Вправи 

 в 

запропонов 

аних 

обставинах  

(5год.)  
  
  
  
  
  
  
  
  

Вправи для  

розпружен 

ня 

голосового 

апарату  

( 5год)  
  
  
  

розклад 

 у  (  
18.03- 

08.04.20 
)  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

Згідно 

розклад 

у (15.04  

- 
06.05.20 

)  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

Згідно 

розклад 

у( 

13.05.20 

)  
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