
 

 

Київський університет імені Бориса Грінченка 

Кафедра Академічного та естрадного вокалу 

Програма екзамену з дисципліни Вокальний клас 

Курс ІV 

Галузь знань: 02 «Культура і мистецтво» 

Спеціальність: 025 «Музичне мистецтво» 

Освітній рівень: перший (бакалаврський) 

                                                                 Освітньої програми: 025.00.03 Інструментальне 

виконавство (фортепіано), 

025.00.04 Інструментальне виконавство 

(оркестрові, струнні, народні, духові та ударні інструменти) 

Форма проведення Практична 

Навчальні платформи Google Meet 

Тривалість проведення 0,33 год. / студент 

Максимальна кількість балів 40 

Вимоги до екзаменаційної програми На екзамені студенти мають виконати один вокальний твір (на вибір: арію, 

романс, українську народну пісню тощо). 

Критерії оцінювання 10 балів – ставиться за представлення підібраного зі смаком та досконало 
вивченого вокального твору.  
10 балів – ставиться за демонстрування високого рівня вокально-технічної 
майстерності: безшумного вдиху, раціонального розподілу дихання 
впродовж вокальної фрази, високої співацької позиції, м’якої атаки звуку, 
навичок кантиленного співу, округленого формування голосних та чіткої 
дикції, точного інтонування, майстерного використання динамічних 
відтінків. 

10 балів – ставиться за глибоке осмислення й розкриття ідейно-художнього 
змісту виконуваного твору. 
10 балів – ставиться за яскраву самобутність та сценічну культуру. 

Перелік допоміжних матеріалів Технічні засоби навчання, ноти. 

Орієнтовна програма для виконання Класичні твори: 
1. К. Глюк. Арія Орфея з опери «Орфей і Еврідіка» 
2. Е. Гріг «У човні», «Хатинка», пісня Сольвейг із музики до драми 

Г. Ібсена «Пер Гюнт» 
3. С. Гулак-Артемовський. Романс Оксани, арія Андрія з опери 

«Запорожець за Дунаєм» 
4. В. Заремба «Не тополю високую» 

5. М. Лисенко «Садок вишневий коло хати», пісня Наталки з опери 
«Наталка Полтавка» 

6. Ф. Ліст «Freudvoll und leidvoll» 
7. В. А. Моцарт «Alleluja» з мотету «Exsultate, jubilate» 
8. Дж. Пуччіні. Арія Мімі з опери «Богема» 
9. А. Скарлатті «La violette» 
10. Я. Степовий «Утоптала стежечку», «Не беріть із зеленого лугу верби» 
11. Р. Шуман «Die Lotosblume» 

 

Українські народні пісні: 

1. «Зелененький барвіночку» в обр. П. Бойченка 
2. «Хусточко ж моя…» в обр. А. Єдлічки 
3. «Спать мені не хочеться» в обр. Л. Кауфмана 
4. «Вилітали орли з-за крутої гори», «Ой і не стелися, хрещатий 

барвінку…», «Дощик, дощик», «Там, де Ятрань круто в’ється» в обр. 
М. Лисенка 

5. «Коло млина, коло броду» в обр. Г. Майбороди 
6. «Чи я в лузі не калина була» в обр. О. Сандлера 

7. «Ой кум до куми залицявся» в обр. Я. Степового 

 

Екзаменатори          

 

Завідувач кафедри           

                 (підпис) 

 

Макарова Е.В., Яковенко В.Г. 

 

 

 

Олена ЗАВЕРУХА 


