
АНОТАЦІЯ НА ВИБІРКОВУ ДИСЦИПЛІНУ 
«ІСТОРІЯ ТА ТЕОРІЯ ВОКАЛЬНОГО МИСТЕЦТВА» 

Мета курсу – вивчити історичні шляхи розвитку та виявити закономірності еволюції співу в 
музичній культурі Європи та світу від найдавнішої доби до сучасності. Визначити теоретичні 
та термінологічні засади вокального мистецтва.  
Міжпредметні зв’язки. Дисципліна пов’язана та формує засади для вивчення студентом 
таких предметів: «Сольфеджіо»; «Інструментознавство»; «Теорія музики»; «Етнографія»; 
«Фах»; «Музична педагогіка»; «Історія зарубіжної музики»; «Аналіз музичних творів»; 
«Гармонія та основи поліфонії». 
Процес вивчення дисципліни спрямований на формування таких компетентностей: 
здатність демонструвати достатньо високий рівень виконавської майстерності; здатність 
створювати та реалізовувати власні художні концепції у виконавській діяльності; здатність 
усвідомлювати художньо-естетичну природу музичного мистецтва; здатність усвідомлювати 
взаємозв’язки та взаємозалежності між теорією та практикою музичного мистецтва; 
здатність використовувати професійні знання та навички в процесі творчої діяльності; 
здатність володіти науково-аналітичним апаратом та використовувати професійні знання у 
практичній діяльності; здатність розуміти основні шляхи інтерпретації художнього образу; 
здатність оперувати професійною термінологією; здатність збирати, аналізувати, синтезувати 
художню інформацію та застосовувати її в процесі практичної діяльності; здатність 
використовувати широкий спектр міждисциплінарних зв’язків; здатність демонструвати 
базові навички ділових комунікацій; здатність застосовувати традиційні і альтернативні 
інноваційні технології музикознавчої, виконавської, композиторської, диригентської, 
педагогічної діяльності. 
Програмні результати навчання (ПРН):  
знати: характерні риси мистецтва співу в добу від найдавніших часів до початку ХVІІ ст.; 
основні етапи формування та розвитку мистецтва вокального виконавства в країнах Західної 
Європи (Італії, Франції,  Німеччині); специфіку формування і розвитку мистецтва вокального  
виконавства в жанрах оперети та мюзиклу в західноєвропейських країнах і США; основні 
етапи формування та розвитку мистецтва вокального виконавства в Україні; етапи 
формування та становлення естрадного вокального виконавства; історіографію мистецтва 
вокального виконавства, його основні персоналії; характерні риси провідних вокальних 
стилів; провідні історичні національні вокальні школи; визначення базових термінів 
історичної сфери вокального мистецтва. 
уміти: самостійно та вільно орієнтуватися в історико-теоретичних положеннях вокального 
мистецтва; обґрунтовувати власну думку щодо дискусійних проблем історичної царини 
вокального мистецтва; класифікувати співацькі голоси за рядом ознак; визначати основні 
риси провідних історичних вокальних стилів; застосовувати базову термінологію історичної 
сфери вокального мистецтва; визначати основні риси історичних національних вокальних 
шкіл; проводити історико-теоретичний аналіз вокального художньо-виконавського 
матеріалу; застосовувати базові історико-теоретичні знання з питань вокального 
виконавства.  
володіти: визначення творчого внеску видатних співаків у розвиток вокального мистецтва та 
інституціоналізацію вокальної педагогіки як науки; з’ясування значення творчості видатних 
вокалістів минулого для становлення та розвитку естрадного музичного мистецтва;  
критичної оцінки сучасних концептуальних положень та теорій вокального виконавства; 
обґрунтування власного предмета дослідження в галузі історії вокального мистецтва; 
класифікації співацького голосу за рядом ознак; визначення основних рис провідних 
вокальних стилів; визначення основних рис історичних національних вокальних шкіл; 
проведення історико-теоретичного аналізу вокального художньо-виконавського матеріалу; 
застосування базової термінології історичної сфери вокального мистецтва. 

Зміст навчальної дисципліни: 
Історичний огляд розвитку вокального виконавства в країнах Західної Європи від 
найдавніших часів до початку ХVІІ ст. Мистецтво вокального виконавства в Італії. 
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Мистецтво вокального виконавства у Франції. Мистецтво вокального виконавства в 
Німеччині. Розвиток вокального виконавства в жанрах оперети та мюзиклу в 
західноєвропейських країнах. Формування та розвиток естрадного вокального виконавства в 
західноєвропейських країнах у ХІХ – на початку ХХ ст. Музично-сценічне та пісенне 
мистецтво США. Американський мюзикл. 
Історичний огляд розвитку мистецтва співу в Україні від найдавніших часів до 
середини ХVІІ ст. Розвиток мистецтва вокального виконавства в «Новий період» в Україні. 
Мистецтво вокального виконавства першої половини ХІХ ст. Розвиток вокальної та музично-
театральної культури в Україні в другій половині ХІХ ст. Розквіт вокального мистецтва на 
початку ХХ ст. Розвиток українського вокального виконавства радянського періоду (1917–
1991 рр.). Досягнення вокального мистецтва в Незалежній Україні. Формування та 
становлення сучасного естрадного вокального виконавства. 
Загальний обсяг дисципліни становить 3 кредити ЄКТС (90 год.), з яких 36 годин – 
аудиторні заняття (6 год. – лекції, 30 год. – практичні) та 54 години – самостійна робота 
студента.  
Форма семестрового контролю: залік – 5 семестр. 
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