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ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 

 
 

Програма комплексного кваліфікаційного екзамену із сольного співу є 

нормативним документом Київського університету імені Бориса Грінченка, 

який розроблено на основі освітньо-професійної програми підготовки 

бакалаврів галузі знань 02 «Культура і мистецтво», спеціальності 025 Музичне 

мистецтво (Сольний спів). 

Мета комплексного кваліфікаційного екзамену: перевірка 

практичних умінь та навичок з вокального виконавства, набутих здобувачами 

в процесі навчання. 

Завдання комплексного кваліфікаційного екзамену: 

- виявити рівень оволодіння прийомами вокальної техніки, емоційно-

динамічною виразністю співацького звуку на основі професійної 

дихальної опори; 

- виявити розуміння музичної форми вокального твору, розвитку та 

завершеності окремих фраз, логіки розвитку кульмінації тощо; 

- виявити вміння осмислено виконувати вокальні твори в синтезі 

музики та слова; 

- виявити вміння професійно контактувати зі слухачем; 

- виявити вміння професійно користуватися звукопідсилювальною 

апаратурою (естрадний вокал); 

- виявити художньо-виконавський смак, вихований на кращих зразках 

світової музики. 

Комплексний кваліфікаційний екзамен із сольного співу має виявити 

якість навчально-виконавської підготовки здобувачів освіти та вміння 

практичного використання набутих знань та вмінь у подальшій виконавській 

діяльності. 

На комплексному кваліфікаційному екзамені здобувачі повинні 

продемонструвати практичні вміння з вокального виконавства, розвинене 
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творче мислення та художній смак, на яких базується професійна діяльність 

співака. 

Програма комплексного кваліфікаційного екзамену складається із 

сольного виступу здобувача – виконання трьох вокальних творів.  

На комплексному екзамені студенти мають виконати  вокальні твори 

різних жанрів за вибором: 

академічний спів: 

1) старовинну арію композиторів XVII-XVIII століття, 

2) оперну арію композиторів XIX-XX століття, 

3) романс зарубіжних композиторів, 

4) романс українських композиторів, 

5) українську народну пісню. 

естрадний спів: 

1) джазовий стандарт, 

2) романс,  

3) світовий хіт, 

4) сучасну естрадну пісню,  

5) українську народну пісню. 

На комплексному кваліфікаційному екзамені з сольного співу здобувачі 

освіти мають продемонструвати отримані програмні результати навчання: 

РН-1 Демонструвати артистизм, виконавську культуру та технічну 

майстерність володіння голосом на належному фаховому рівні під час 

виконавської та диригентської діяльності. 

РН-2 Володіти методами та навичками ансамблевого співу, репетиційної 

роботи та концертних виступів. 

РН-3 Демонструвати різні методики удосконалення виконавської діяльності. 

РН-5 Відтворювати драматургічну концепцію музичного твору, створювати 

його художню інтерпретацію. 

РН-7 Володіти методами опрацювання музикознавчої літератури, 

узагальнення та аналізу музичного матеріалу, принципами формування 
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наукової теми та розуміння подальших перспектив розвитку даної 

проблематики в різних дослідницьких жанрах. 

РН-8 Демонструвати володіння музично-аналітичними навичками в процесі 

створення виконавських, музикознавчих та педагогічних інтерпретацій. 

РН-9 Демонструвати володіння теоретичними та практичними основами 

аранжування музики та композиції, вміння здійснювати переклад музичних 

творів для різних колективів (оркестру, ансамблю, хору). 

РН-11 Застосовувати теоретичні знання та навички в менеджерській 

практичній діяльності. 

У випадку дистанційної форми навчання комплексний кваліфікаційний 

екзамен із сольного співу буде проходити на платформі Google Meet. 

 

КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ СТУДЕНТІВ  

                                                                                                                       Таблиця  
 

Рейтингова 

Оцінка 

Оцінка за 

стобальною  

шкалою 

 

Зміст оцінки 

А 90 - 100 Здобувач досконало володіє всіма можливостями 

голосу, який звучить збагачено та рівно в головному 

та грудному регістрах, має широкий діапазон і 

яскраве тембральне забарвлення; професійно 

володіє кантиленою та співацьким диханням; 

упевнено, майстерно розкриває глибину 

авторського задуму творів. 

В 82 - 89 Здобувач належно володіє всіма можливостями 

голосу, не припустився суттєвих помилок: відносна 

рівність його звучання в головному та грудному 

регістрах; професійно володіє кантиленою та 

співацьким диханням, широким діапазоном; 

емоційно виразно розкриває авторський задум e 

творах. 

C 75 - 81 Здобувач на належному рівні володіє голосовими 

можливостями, проте з деякими виявленими 

помилками (форсованим звуком чи горловими 

відтінками, іноді неточне інтонування тощо); 

емоційно виразно розкриває авторський задум. 

D 69 - 74 Здобувач на задовільному рівні володіє голосовими 

можливостями (слабка дихальна опора, недостатньо 

висока співацька позиція, спостерігається 

тембральна та регістрова нерівність, метроритмічна 
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нестабільність, неточна інтонація); не досить 

емоційно виразно розкриває авторський задум. 

Е  60 - 68 Здобувач посередньо володіє вокально-технічними 

навичками припустившись суттєвих помилок у 

звуковеденні, виявив ритмічну нестабільність у 

передачі музичної форми вокального твору, 

частково дотримується фразування;  частково співає 

на опорі, не дотримується злагодженості регістрів 

(переходу з головного регістру в грудний). 

FX 0 - 59 Студент незадовільно володіє вокально-технічними 

навичками з допущенням суттєвих помилок (у 

звуковеденні, ритмічна нестабільність, не 

дотримання фразування, відсутність стабільності у 

передачі музичної форми вокального твору, спів не 

на опорі, не дотримання злагодженості регістрів 

(переходу з головного регістру в грудний), 

відсутність артикуляції та дикція під час співу, не 

розкриття авторського задуму. 

 

 

РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА 

 

Основна: 
 

1. Антонюк А. Постановка голосу: навчальний посібник для студентів 

вищих навчальних закладів. – К.: Українська ідея, 2000. 

2. Антонюк В. Г. Вокальна педагогіка (сольний спів):  підручник – К.: ЗАТ 

«Віпол», 2007. – 174 с. 

3. Голос людини та вокальна робота з ним : [монографія] / [Г. Є. Стасько, 

О. Д. Шуляр, М. Ю. Сливоцький, М. П. Стефанюк, О. Р. Молодій, 

М. В. Попелюк, І. І. Жеребецька]. – Івано-Франківськ: Вид-во 

Прикарпатського нац. ун-ту ім. В. Стефаника, 2010. –336 с. 

4. Овчаренко О. А. Основи вокальної методики : наук.-метод. посіб. 

Криворіз. держ. пед. ун-т. – Кривий Ріг : Вид. дім, 2006. – 116 с. 

5. Оганезова-Григоренко О. В. Теорія і практика формування 

професійного менталітету вокалістів у процесі фахової підготовки : 

[монографія]. – Одеса : Астропринт, 2011. – 128 с. – Бібліотека Київського 

університету імені Бориса Грінченка (бульвар І. Шамо, 18/2; 1 примірник). 

6. Хоменко А. Б. Постановка голосу: навч.-метод. посіб. для студ. вищ. 

навч. закл. і вчителів музики шкіл різного типу. – Ніжин : НДУ ім. М. Гоголя, 

2011. – 128 с. – Бібліотека Київського університету імені Бориса Грінченка 

(бульвар І. Шамо, 18/2; 1 примірник). 

 

Додаткова:  

1. Микиша М. М. Практичні основи вокального мистецтва. Київ :  Музична 

Україна, 1971. 91 с. 
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2. Можайкіна Н. С. Методика викладання вокалу / Хрестоматія: 

навчальний посібник. – К.: Видавництво Ліра-К, 2016. – 216 с. – Бібліотека 

Київського університету імені Бориса Грінченка (бульвар І. Шамо, 18/2; 

3 примірники). 

3. Пляченко Т. М. Методика викладання вокалу. Навчально-методичний 

посібник для студентів мистецького факультету (Спеціальність «Музична 

педагогіка і виховання»). – Кіровоград: КДПУ, 2005. – 80 с. 

4. Словник-довідник співака : Навчальний посібник [Інформаційно-

довідкове видання] / Уклад. Д. І. Балдинюк, Н. А. Балдинюк, видання друге. – 

Умань : РВЦ «Софія», 2015. – 108 с. – Електронна база кафедри академічного 

та естрадного вокалу Київського університету імені Бориса Грінченка 

(бульвар І. Шамо, 18/2). 

5.  Юцевич Ю. Є. Теорія і методика формування та розвитку співацького 

голосу. – Київ, 1998. – 79 с. 

6. Юцевич Ю. Є. Музика. Словник-довідник. – Тернопіль: Навчальна книга 

– Богдан, 2003. – 352 с. 

 

 

Програми виступів на комплексному кваліфікаційному екзамені із 

сольного співу 

 

Група ММб-2-18-4.0д 

 

1. Адарченко Дарина Євгенівна (клас викладача Мирошниченка В.М., 

концертмейстер Мельничук О. Б.) 

1.Лемківська народна пісня в обробці Христини Соловій – «Як ішов Я» 

2. Tierney Sutton «Show me»; 

3. Сл. та муз. групи Тонка «Плач».  

  

2. Атаманюк Лоліта Антонівна (клас старшого викладача Петрикової 

О.П., концертмейстер Кунаєва О.О.) 

1. Муз. Артура Шварца, сл. Ховарда Дітца «Alone together»; 

2. Муз. Миколи Мозгового, сл. Юрія Рибчинського «Минає день, минає ніч»; 

3.Українська народна пісня у обробці Андрія Бондаренко «Летіла зозуля через 

мою хату». 

  

3. Бабак Катерина Володимирівна (клас викладача Мирошниченка В.М., 

концертмейстер Мельничук О. Б.) 

1. Сл. та муз. Irving Berlin «Cheek to cheek»; 

2. Лемківська народна пісня «Світить місяць»;  

3. Сл. та муз. Джамала «Чому квіти мають очі». 

  

4. Болгова Ангеліна Євгенівна (клас викладача Мирошниченка В.М., 
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концертмейстер Мельничук О. Б.) 

1. James Weldon Johnson второй Bobby Timmons «Lift every voice and 

sing&moanin»; 

2.Українска народна пісня «Летів пташок понад воду»; 

3. Муз. Жан-Пьер Пило, Оливье Шультез; сл.: Дов Аттья, Франсуа Шоке «Bim 

bam boum (mozart opera rock)».  

  

5. Брайлян Микита Миколайович (клас старшого викладача Ланіної 

Т.О., концертмейстер Гаркавенко Д.В.) 

1.Mus. & w.  by Frederick G. Koller / John Hiatt «Angel Eyes»; 

2.Муз. та сл. О. Пономарьов «Чому»; 

3.Mus. & w.  by Dominic Miller / Gordon Sumner «Shape Of My Heart». 

  

6. Бугридзе Натія Зурабівна (клас старшого викладача Гмиріної С.В., 

концертмейстер Мельничук О. Б.) 

1. Сл. Йип Харбург, муз. Гарольд Арлен «Somewhere over the rainbow»; 

2. l.& m. Lady Gaga «Look what I found»;  

3. Сл. і муз. Марія Опанасюк «Тримай мене».   

  

7. Ковальова Катерина Вікторівна (клас старшого викладача Гмиріної 

С.В., концертмейстер Мельничук О. Б.) 

1. сл. Айра Гершвін, муз. Джордж Гершвін «S'wonderful» 

2. Українська народна пісня «Журавлі»;  

3. l. & m. 4 Non blonds «What's up».  

  

8. Красюк Поліна Євгенівна (клас старшого викладача Ланіної Т.О., 

концертмейстер Гаркавенко Д.В.) 

1.Українська народна пісня «Ти до мене не ходи»; 

2.Муз. та сл. М. Чайковської «Останній танець»; 

3.Mus. & w.  by Bianca Morales “General Strike». 

  

9. Лисенко Вікторія Анатоліївна (клас старшого викладача Ланіної Т.О., 

концертмейстер Гаркавенко Д.В.) 

1.Українська народна пісня «Вже сонце низенько»; 

2.Mus. & w.  by Bianca Morales «Where the Jazz is Hot»; 

3.Mus. & w.  by Benny Blanco and Ryan Tedder «Why try» 

  

10. Маслова Маріанна Миколаївна (клас старшого викладача Киченко 

Т.О., концертмейстер Юдзіонок Н.М.) 

1. Jiulio Caccini, «Amarilli mia bella»; 
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2. A. Ponchielli, La «Jioconda», arie «Voce di donna» (А. Понкіеллі, Романс 

Сліпої з опери «Джоконда»); 

3. Claude Debussy, Paul Bourjet «Beau soir» (Клод Дебюссі на вірші Поля Бурже 

«Прекрасний вечір»). 

  

11. Найда Анна Миколаївна (клас старшого викладача Гмиріної С. В., 

концертмейстер Мельничук О Б.) 

1. Сл. і музика Сем Кослоу «Mr. Paganini»; 

2. Муз. Аріеля Раміреса, сл. Фелікса Луни «Alfonsina y el mar»; 

3. Українська народна пісня «Шуміла ліщина». 

  

12. Остапенко Гліб Вадимович (клас старшого викладача Гмиріної С. В., 

концертмейстер Мельничук О.Б.) 

1. l. & m. Eden Ahbez «Nature boy»;  

2. l. & m. Leon Russel «A song for you»;  

3. Українська народна пісня «В кінці греблі».  

  

  

13. Покрищенко Аліна Андріївна (клас старшого викладача Петрикової 

О.П., концертмейстер Кунаєва О.О.) 

1.Муз. Фіннеас Берд О'Коннелл, сл. Біллі Айліш «I dont wanna be you 

anymore»; 

2. Муз. І. Шамо, сл. Д. Луценка «Києве мій»; 

3. Укр. народна пісня «Ой ти, місяцю». 

  

14. Смаглюк Тимофій Геннадійович (клас старшого викладача Ланіної 

Т.О., концертмейстер Гаркавенко Д.В.) 

1.Mus. & w.  by Gregory Porter «No Love Dying»; 

2.Mus. & w.  by Robert Jr. McFerrin «Don't Worry Be Happy»; 

3. Сл. та муз. С. Вакарчук «Він чекає на неї». 

  

15. Степанюк Марія Олександрівна (клас викладача Москви O. М. 

концертмейстер Овчаренко О.С.) 

1. Українська народна пісня «Вербовая дощечка»; 

2. One Republic «Сome home»; 

3. Сл. В. Морайс, муз. А. Жобин «The girl from Ipanema».  

 

16. Турко Людмила Сергіївна (клас старшого викладача Касянчук М.С., 

концертмейстер Харламов І.С.) 

1. W. & mus. Ryan Benjamin Tedder «Halo»; 

2. Українська народна пісня «Під облачком»; 
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3. W.&mus. Duke Ellington «Take the a train». 

  

17. Філь Катерина Геннадіївна (клас старшого викладача Румянцевої 

С.В., концертмейстер Хадкевич П.С.) 

1. Diana Krall «Charmed Life»; 

2. Сл. та муз. Tom Odell «Another Love»;  

3. Вікторія Дочич «Відчувати». 

  

18. Чуприна Вікторія Сергіївна (клас викладача Точкової С.С., 

концертмейстер Овчаренко О.С.) 

1. Nikki Yanofsky «I Got rhythm»; 

2. Океан Ельзи «Стріляй»; 

3. Aerosmith «I Don’t want to miss a thing». 

  

19. Шумська Крістіна Русланівна (клас викладача Локтіонової-Ойцюсь 

О.О., концертмейстер Роженцева Є.В.) 

1. Сл. В. Гнатюка, муз. І. Кдирової «Зійди і йди»;  

2. Сл. і муз. Percy Mayfield «Hit the Road Jack»; 

3. Сл. Joya Sherril, муз. Billy Strayhorn «Take the a train». 
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