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I. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ  

Відповідно до Стандарту вищої освіти другого (магістерського рівня) 

вищої освіти (Галузь знань 02 «Культура і мистецтво», спеціальність 025 

«Музичне мистецтво»), Освітньої програми 025.00.02 «Сольний спів» атестація 

здобувачів другого магістерського вищої освіти здійснюється у формі 

публічного захисту (демонстрації) творчого проєкту, яка має містити розв’язок 

складної задачі (проблеми) у сфері вокального виконавства.  

Підготовка творчого проєту здійснюється згідно з Положенням про 

організацію освітнього процесу (редакція 2020 року, зі змінами 2021р)  

відповідно до Наказу ректора Університету №793 від 17.12.2020 р. передбачено 

алгоритм дії щодо основних етапів підготовки та захисту (демонстрації) 

творчого проєкту. 

Демонстрація творчого проєкту зі спеціальності 025 «Музичне 

мистецтво», Освітньої програми 025.00.02 «Сольний спів» здійснюється у 

формі концертного виступу і має засвідчити здатність розв’язувати складні 

творчі задачі, пов’язані з виконанням музичних творів. 

Мета творчого проєкту: демонстрація рівня виконавської підготовки 

здобувача, практичних умінь і навичок з вокального мистецтва та сценічної 

майстерності. 

Завдання творчого проєкту: 

  виявити рівень засвоєння здобувачем набутих у процесі навчання 

практичних умінь та навичок з вокального виконавства (вокальна техніка, 

культура звуку, емоційно-динамічна виразність на основі професійної 

дихальної опори тощо); 

 розкрити ступінь сформованості індивідуальної вокально-виконавської 

манери; 

 виявити здатність розуміння драматургії та музичної форми 

виконуваного твору, здатність розкрити його художньо-образний зміст; 

 виявити здатність до творчої інтерпретації вокальних творів на основі 

https://kubg.edu.ua/images/stories/Departaments/vdd/documenty/rozdil_10/nakaz_817_15.12.17.pdf
https://kubg.edu.ua/images/stories/Departaments/vdd/documenty/rozdil_10/nakaz_817_15.12.17.pdf
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синтезу вокально-технічних навичок та сценічної майстерності; 

 продемонструвати сценічно-виконавську майстерність (акторську 

майстерність, навички сценічного руху, гриму і візажу); 

 продемонструвати готовність студента до концертно-виконавської 

діяльності та постановки концертних номерів; 

 виявити уміння працювати в команді (творчому колективі) та готовність 

виконувати функції організатора і керівника музично-творчого проєкту; 

 виявити уміння користування звукопідсилювальною апаратурою.  

  У процесі підготовки творчого проєкту у здобувачів освіти формуються: 

  Інтегральна компетентність: 

  Здатність розв’язувати складні і проблеми задачі у галузі музичної 

професійної діяльності або у процесі навчання, що передбачає проведення 

досліджень та або здійснення інновацій в теорії, історії музики, у педагогіці, 

виконавстві та характеризується невизначеністю умов і вимог. 

  Загальні компетентності: 

 Здатність спілкування іноземною мовою 

 Здатність використовувати інформаційні та комунікаційні технології. 

 Здатність до міжособистісної взаємодії. 

 Здатність працювати в міжнародному контексті. 

  Спеціальні компетентності: 

 Здатність розробляти і реалізовувати творчі проєкти по інтерпретації, 

створенню продуктів музично-виконавської творчості. 

 Здатність інтерпретувати художні образи у вокально-виконавській та 

музично-педагогічний діяльності.   

 Здатність взаємодіяти з аудиторією для донесення музичного матеріалу, 

вільно і впевнено репрезентувати свою художню інтерпретацію під час 

публічного виступу. 

 Результати навчання: 

РН-1 Володіти професійними навичками вокально-виконавської, творчої та 

музично-педагогічної діяльності. 
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РН-2 Володіти навичками ансамблевого музикування в групах різних складів у 

концертно-виконавському та репетиційному процесах. 

РН-3 Визначати стильові і жанрові ознаки музичного твору та самостійно 

знаходити переконливі шляхи втілення музичного образу у виконавстві. 

РН-5 Вибудовувати концепцію та драматургію музичного твору у виконавській 

діяльності, створювати його індивідуальну художню інтерпретацію.  

РН-6 Володіти музично-аналітичними навичками жанрово-стильової та 

образно-емоційної атрибуції музичного твору при створенні виконавських, 

музикознавчих та педагогічних інтерпретацій. 

РН-9 Здійснювати ефективне управління мистецькими проєктами, зокрема, їх 

планування та ресурсне забезпечення. 

РН-10 Приймати ефективні рішення в галузі культури і мистецтва, аналізувати 

альтернативи та оцінювати ризики. 

У вимогах до творчого проєкту розглянуто алгоритм підготовки до 

процедури публічного захисту (демонстрації). Дані вимоги призначені для 

надання допомоги магістрантам у виконанні творчого проєкту, містять основні 

рекомендації, що висуваються до змісту, організації його виконання, порядку 

захисту та критеріїв оцінювання.  
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II. ТЕМАТИКА ТА ОРГАНІЗАЦІЯ 

ВИКОНАННЯ ТВОРЧОГО ПРОЄКТУ 

 

Етапи підготовки і захист (демонстрація) творчого проєкту висвітлено у 

Положенні про організацію освітнього процесу у Київському університеті імені 

Бориса Грінченка (редакція 2020 року, зі змінами 2021р) та Наказі ректора 

Університету №793 від 17.12.2020  р.  

 

1. ВИБІР ТЕМИ ТВОРЧОГО ПРОЄКТУ ТА ПРИЗНАЧЕННЯ 

КЕРІВНИКІВ 

Тематика творчих проєктів із визначенням керівників розробляється 

кафедрою академічного та естрадного вокалу та затверджується Вченою радою 

Інституту мистецтв. Затверджена тематика творчих проєктів та список 

керівників оприлюднюється на сайті Інституту мистецтв (у грудні першого 

року навчання здобувачів). Здобувачі знайомляться із запропонованим 

переліком тем із зазначенням відповідних керівників. Магістрант обирає тему 

творчого проєкту із запропонованих кафедрою, врахувуючи власні інтереси і 

здібності.  

Вибір теми здійснюється за особистою заявою здобувача у довільній формі 

на ім’я завідувача кафедри академічного та естрадного вокалу та погоджується 

відповідним керівником.  

Здобувачі можуть запропонувати власну тему творчого проєкту, яка 

відповідає напряму підготовки фахівця та змісту ОП «Сольний спів». 

Запропонована тема обов’язково обговорюється на засіданні кафедри і, за умови 

позитивного рішення, затверджується як тема творчого проєкту. За поданням 

завідувача кафедри директор Інституту мистецтв готує розпорядження про 

закріплення тем і призначення керівників творчих проєктів здобувачів. 

Керівники творчого проєкту призначаються з-поміж висококваліфікованих 

науково-педагогічних працівників кафедри. Керівник ставить перед 

магістрантом загальні завдання, окреслює коло проблемних питань, складає 

https://kubg.edu.ua/images/stories/Departaments/vdd/documenty/rozdil_10/nakaz_817_15.12.17.pdf
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розклад консультацій та здійснює контроль за дотриманням календарного 

плану виконання творчого проєкту. У разі суттєвих порушень, що можуть 

призвести до недотримання, він невідкладно інформує завідувача кафедри з 

метою прийняття відповідних рішень, зокрема й рішення про недопущення 

здобувача до захисту (демонстрації).  

Керівник здійснює контроль за дотриманням норм академічної 

доброчесності здобувачем вищої освіти при підготовці ним творчого проєкту 

відповідно до Положення про академічну доброчесність науково-педагогічних, 

наукових, педагогічних працівників та здобувачів вищої освіти Університету.  

На цьому етапі керівник допомагає здобувачу у складанні індивідуального 

плану щодо підготовки творчого проєкту; в організації індивідуального 

концерту; контролює виконання індивідуального календарного графіка щодо 

підготовки сольної програми та концертно-сценічної постановки одного 

вокального твору. 

2. ОСНОВНИЙ ЕТАП передбачає: 

підготовку концертної програми творчого проєкту, яка складається із 

виконання семи вокальних творів: 

1. шість творів сольної програми різних жанрів і стилів, один з яких 

реалізується з акторським та сценічним перевтіленням художнього образу 

твору, використанням сценічного костюму, реквізиту: 

 Естрадний спів: 

1) джазовий стандарт; 

2) пісня в стилі «ретро»; 

3) романс; 

4) світовий хіт; 

5) українська народна пісня; 

6) сучасна естрадна пісня. 

Академічний спів1: 

1) старовинна арія; 

2) арія українського композитора; 

                                                        
1 Можливе виконання твору з акторським і сценічним перевтіленням художнього образу із використанням 



 

 

9

 

9 

3) арія зарубіжного композитора; 

4) романс зарубіжного композитора; 

5) романс українського композитора; 

6) українська народна пісня. 

2. один твір виконується в формі дуету, тріо, ансамблю. 

Керівник надає практичну допомогу при виконанні усіх етапів роботи; 

надає рекомендації щодо форм оприлюднення результатів (виконання 

індивідуального сольного концерту (відділу концерту) здобувачем). Проводить 

систематичні консультації, визначені графіком, перевіряє виконання творів 

концертної програми творчого проєкту і пише відгук на нього.  

Кафедральний контроль. Згідно з індивідуальним планом підготовки 

творчого проєкту здобувачами освіти здійснюється поточний кафедральний 

контроль методом обговорення на засіданнях кафедри академічного та 

естрадного вокалу етапів підготовки здобувачами творчого проєкту, які 

потребують доопрацювання або коригування. Кафедрою визначаються 

контрольні терміни звітування магістранта щодо виконання творчого проєкту 

(поточний контроль і попередній захист). 

3. ПРОЦЕДУРА ПРОХОДЖЕННЯ ПОПЕРЕДНЬОГО ЗАХИСТУ 

Підставою допуску до захисту (демонстрації) творчого проєкту є 

передзахист, який включає виконання студентом сольного концерту (відділу 

концерту) в Інституті мистецтв, в іншому культурно-мистецькому або 

культурно-освітньому закладі (1 курс, 2 семестр) та виконання семи творів 

концертної програми (2 курс, 3 семестр) за місяць до Атестації. 

Участь магістранта в індивідуальному сольному концерті (відділу 

концерту) має засвідчувати афіша, програмка, фото та відео файл на USB 

накопичувачі, довідка з місця його проведення.  

У випадку дистанційного навчання індивідуальний сольний концерт може 

відбуватися у вигляді онлайн-виступу,  відеозапис якого завантажується до 

теки кожного студента на гугл-диск із вищезазначеними матеріалами  

передзахисту. 

                                                                                                                                                                                

звукопідсилювальної апаратури. 
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4. ПУБЛІЧНИЙ ЗАХИСТ (ДЕМОНСТРАЦІЯ) ТВОРЧОГО ПРОЄКТУ  

 Виконання шести вокальних творів концертної програми, один з яких 

здійснюється зі сценічним та акторським перевтіленням; 

 Виконання одного твору в дуеті, тріо, ансамблі; 

 Надання афіші, програмки, фото та відео файлу на USB накопичувачі, 

довідки з місця проведення індивідуального сольного концерту (відділу 

концерту).   

Публічна демонстрація творчого проєкту здійснюється у формі концертного 

виступу, який включає виконання вокальних творів, передбачених 

вищезазначеними вимогами. 
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III. СТРУКТУРА ТА ЗМІСТ ТВОРЧОГО ПРОЄКТУ 

Структура та зміст творчого проєкту повинні відповідати очікуваним 

результатам навчання. У процесі підготовки і реалізації проєкту перед 

здобувачем постають ряд виконавських, організаційних, творчих завдань, які 

вирішуються поетапно.  

І етап «Співак-артист» 

- обрати вокальні твори для сольної програми і постановочного номеру 

відповідно до прописаних у вимогах до програми жанрах (РН-3);  

- створити власну художню інтерпретацію творів сольної програми, 

вибудовувати їх концепцію та драматургію (РН-5); 

- проявити себе як артист-вокаліст, інтерпретатор вокальних творів, 

продемонструвати навички роботи з мікрофоном (РН-1);  

- втілити художні образи вокальних творів з фонограмою-мінус, у тандемі з 

концертмейстером, в ансамблях малих форм (РН-2); 

- створити завершений сценічний образ за допомогою гриму, візажу, костюму. 

ІІ етап «Режисер-постановник» 

- розробити ідею творчого проєкту, завдання до його реалізації, етапи їх 

виконання; 

- обрати назву свого проєкту, який відповідає художньому змісту творів сольної 

програми; 

- продумати порядок творів відповідно їх драматургії, жанрам, тональному 

плану, рівня складності (РН-6). 

ІІІ етап «Менеджер-організатор» 

- спланувати своєчасне та ефективне виконання завдань творчого проєкту  та 

поетапне ресурсне забезпечення концертного виступу (РН-9); 

- створити тайменги для всіх учасників концертного номеру, своєчасно 

попередити про проведення репетицій та концертного виступу; 

- підібрати сценічний костюм та реквізит для точної передачі художнього 

образу вокального твору (РН-9); 

- організувати співпрацю і достатню кількість репетицій з іншими учасниками 
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концертного виcтупу: концертмейстером, звукорежисером, освітлювачем, 

балетом, ансамблістами (РН-9); 

- за потреби, залучити для допомоги у втіленні творчих образів режисера, 

хореографа-постановника, художника-сценографа, художника по костюмах, 

дресирувальника тварин тощо; 

- забезпечити готовність сценічних костюмів, наявність необхідних 

інструментів,  реквізиту на репетиціях та концерті; 

- передбачити можливі ризики у втіленні проєкту, продумати альтернативні 

плани виконання поточних завдань (РН-10).  

 

ІV. АПРОБАЦІЯ РЕЗУЛЬТАТІВ ТВОРЧОГО ПРОЄКТУ 

Для здобувача обов’язковою є апробація результатів творчого проєкту у 

вигляді проведення індивідуального сольного концерту (відділу концерту) та 

його оприлюднення у відкритому доступі на YouTube каналі, розміщення афіші 

та фото виконання у соціальних мережах.  

 

V. ПІДГОТОВКА ДО ЗАХИСТУ (ДЕМОНСТРАЦІЇ) ТВОРЧОГО 

ПРОЄТУ 

Не пізніше ніж за місяць до початку роботи ЕК проводиться попередній 

захист творчого проєкту випусковою кафедрою академічного та естрадного 

вокалу за участю гаранта освітньої програми. Дата та процедура проведення 

попереднього захисту доводяться до відома здобувачів завчасно. 

На перездахисті творчого проєкту здобувач зобов’язаний виконати 

концертну програму з семи творів та надати матеріали (афішу, програмку, фото 

та відео файлу на CD або DVD диску, довідку) проведення індивідуального 

сольного концерту (відділу концерту). 

Керівник готує відгук на творчий проєкт із характеристикою діяльності 

здобувача під час виконання сольного концерту (відділу концерту) і концертної 

програми та несе відповідальність за об’єктивність відгуку. Зразок відгуку 

наукового керівника наведено у Додатку А.  
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 Обговорення передзахисту творчого проєкту здобувачами відбувається на 

відкритому засіданні випускової кафедри з урахуванням відгуку керівника. Під 

час обговорення творчого проєкту члени випускової кафедри висловлюють 

здобувачу свої зауваження і пропозиції щодо подальшого доопрацювання та 

рекомендують / не рекомендують до захисту (демонстрації), засвідчуючи це у 

протоколі засідання кафедри. 

Висновок випускової кафедри  про допуск (недопущення) до публічного 

захисту (демонстрації) творчого проєкту, представленого здобувачем 

оформлюється протоколом її засіданням.  

У випадку надання негативного відгуку керівником творчого проєкту 

остаточне рішення про допуск (недопущення) творчого проєкту до захисту 

приймає випускова кафедра. Рішення оформлюється протоколом її засідання. 

3добувач повинен ознайомитися зi змістом відгуку керівника та 

підготувати у разі необхідності аргументовані відповіді на висловлені 

зауваження під час проходження процедури демонстрації проєкту в ЕК. 

VI. ЗАХИСТ ТВОРЧОГО ПРОЄКТУ 

Атестація здобувачів освітньої програми 025.00.02 «Сольний спів» другого 

магістерського вищої освіти здійснюється у формі публічного захисту 

(демонстрації) творчого проєкту. Атестація здійснюється відкрито і 

публічно. 

 До захисту допускаються магістранти, які: 

а) рекомендовані випусковою кафедрою до захисту; 

б) мають позитивний відгук керівника на творчий проєкт. 

Публічний захист (демонстрація) творчого проєкту включає: 

1) оголошення секретарем ЕК інформації про концертну програму, що 

представлена до захисту (демонстрації), а саме: прізвище та імʼя здобувача і 

назву творів, що виконуються; 

2) виконання концертної програми магістрантом (тривалість 30 

хвилин); 
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3) оголошення секретарем ЕК наявності матеріалів (афіши, 

програмки, фото та відео файлу на CD або DVD диску, довідки) проведення 

індивідуального сольного концерту (відділу концерту); 

4) оголошення секретарем ЕК відгуку керівника із стислою 

характеристикою роботи здобувача в процесі підготовки творчого проєкту (до 

2-х хвилин);  

5) оголошення голови ЕК про закінчення захисту. 

При проведенні захисту творчого проєкту кожний член ЕК оцінює якість 

концертного виступу згідно з критеріми оцінювання. 

Під час захисту творчого проєкту здобувачам варто 

дотримуватись основних вимог публічного виступу: 

 впевнено відчувати себе на сцені та вільно рухатись; 

 вокальна техніка виконання та культура звуку повинні бути на високому 

рівні; 

 вміти користуватися мікрофоном; 

 виконання має бути артистичним та емоційним; 

 відчувати жанрову, стильову атрибуцію творів та епохи; 

 виконавська інтерпретація має бути переконливою; 

 текст виконання творів має бути зрозумілим широкій аудиторії  

слухачів; 

 постановка концертного номеру повинна бути образною, оригінальною, 

видовищною з використанням усіх виразних засобів, якщо вони доречні;  

 вміти ансамблювати у виконанні дуету, тріо, ансамблів. 
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VІІ.  КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ  

Представлення спільного випускового творчого проєкту здобувачів  

проводиться прилюдно перед Екзаменаційною комісією (ЕК). 

Захист творчого проєкту включає творчо-практичний етап. 

Виконання сольної концертної програми здобувача з фаху.  

1. У процесі виступу здобувач має продемонструвати здатність до 

володіння вокальною технікою: 

 професійною дихальною опорою; 

 високою співацькою позицією; 

 рівним звучанням голосу у головному та грудному регістрах; 

 чистотою інтонування; 

 природним тембром; 

 інтонаційно-художньою виразністю. 

2. Проявити здатність розкрити художньо-образний зміст вокальних 

творів, застосовуючи навички акторської майстерності. 

3. Виявити рівень технічної складності сольної концертної програми. 

4. Продемонструвати уміння професійного використання 

звукопідсилювальної апаратури. 

5. Виявити художній смак у здатності підібрати сценічний костюм та 

відповідний імідж.  

Виконання студентом одного вокального твору зі сценічним втіленням 

художнього образу героя твору, де студент має продемонструвати: 

1. володіння акторською майстерністю, культурою співу та усного 

мовлення; 

2. здатність вірного і глибокого розкриття авторського задуму, ідеї і змісту 

вокального твору; 

3. здатність відтворення відповідного акторського образу в залежності від 

жанру твору; 

4. уміння використовувати різні засоби виразності (міміку, жести, 

інтонацію, сценічний рух та мовлення) для розкриття авторського задуму 
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твору; 

5. здатність володіння прийомами створення сценічного образу за 

допомогою гриму і візажу; 

6. уміння самостійного підбору сценічного костюму та реквізиту для точної 

передачі художнього образу вокального твору. 

Виконання студентом одного вокального твору у формі дуету, тріо, 

ансамблю, де студент має засвідчити: 

1. володіння навичками ансамблювання  та чистого інтонування; 

2. здатність володіння злагодженого співу під час ансамблевого 

музикування;  

3. здатність працювати в колективі. 

На закритому засіданні Екзаменаційної комісії визначається оцінка проєкту 

за 100-бальною шкалою, яка враховує загальну професійну підготовку 

випускника, його музично-теоретичну та теоретико-методичну підготовку, 

загальну творчу активність. 

У випадку дистанційної форми навчання захист магістерського проєкту 

буде проходити на платформі Google Meet.  
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Таблиця критеріїв оцінювання  

Оцінка за 

рейтинговою 

шкалою 

Оцінка у 

балах 

 

Зміст оцінки 

А 90 – 100 Здобувач на високому рівні виконує сольну концертну 
програму, складність якої відповідає репертуарним 
вимогам. Здобувач володіє всіма можливостями 
співацького 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; яскраво реалізує 
артистичний потенціал. Здобувач на високому рівні 
володіє сценічною та акторською майстерністю. Здобувач  
володіє навичками ансамблевого музикування в дуеті, 
тріо, ансамблі. 

В 82 – 89 Здобувач на високому рівні виконує сольну концертну 
програму, складність якої відповідає репертуарним 
вимогам. Здобувач володіє всіма можливостями голосу, не 
припустившись суттєвих помилок: відносна рівність його 
звучання в головному та грудному регістрах; професійне 
володіння кантиленою та співацьким диханням, широким 
діапазоном; вияв емоційної виразності у процесі розкриття 
авторського задуму в творах, розуміння їх стилю й 
жанровості. Здобувач володіє сценічною та акторською 
майстерністю, але припускається деяких огріхів під час 
виконання вокальних творів. Здобувач на високому рівні  
володіє навичками ансамблевого музикування в дуеті, 
тріо, ансамблі. 

C 75 – 81 Здобувач на належному рівні виконує сольну концертну 
програму, складність якої відповідає репертуарним 
вимогам, володіє голосовими можливостями, проте з 
деякими виявленими помилками (форсованим звуком чи 
горловими відтінками, іноді неточне інтонування тощо); 
емоційно виразно розкриває авторський задум; розуміє їх 
стиль й жанровість, але недостатньо виявляє акторські 
здібності. Здобувач володіє сценічною майстерністю, але 
припускається незначних помилок під час виконання 
вокальних творів. володіє навичками ансамблювання в 
дуеті, тріо, ансамблі. Здобувач на належному рівні володіє 
навичками ансамблевого музикування, виконуючи твори в 
дуеті, тріо, ансамблі. 

D 69 – 74 Здобувач на задовільному рівні виконує сольну концертну 
програму, складність якої частково відповідає 
репертуарним вимогам, а також володіє голосовими 
можливостями (слабка дихальна опора, недостатньо 
висока співацька позиція, спостерігається тембральна та 
регістрова нерівність, метроритмічна нестабільність, 
артикуляція та дикція – недостатньо чіткі). Здобувач на 
задовільному рівні володіє сценічною майстерністю, але 
припускається значних помилок під час виконання 
вокальних творів; акторська робота на сцені – невиразна. 
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Здобувач задовільно володіє навичками ансамблевого 
музикування виконуючи твори в дуеті, тріо, ансамблі. 

Е  60 – 68 Здобувач посередньо виконує сольну концертну програму, 
складність якої полегшена щодо відповідності  
репертуарним вимогам; володіє вокально-технічними 
навичками припустившись суттєвих помилок у 
звуковеденні, виявляє ритмічну нестабільність, частково 
дотримується фразування у передачі музичної форми 
вокального твору, час від часу співає не на опорі, не 
дотримується злагодженості регістрів (переходу з 
головного регістру в грудний), у нього нечіткі артикуляція 
та дикція. Здобувач на посередньому рівні володіє 
сценічною майстерністю, припускається значних та 
грубих помилок під час виконання вокальних творів. 
Здобувач  посередньо володіє навичками ансамблевого 
музиккування виконуючи твори в дуеті, тріо, ансамблі. 

 

FX  

 

0 - 59 

Здобувач незадовільно виконує сольну концертну 
програму, складність якої не відповідає  репертуарним 
вимогам; на низькому рівні володіє вокально-технічними 
навичками, співає 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. Здобувач на 
недостатньому рівні володіє сценічною та акторською 
майстерністю, припускається великої кількості значних та 
грубих помилок під час виконання вокальних творів. 
Здобувач не володіє навичками ансамблювання 
виконуючи твори в дуеті, тріо, ансамблі. 
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ДОДАТКИ 

Додаток А 

Орієнтовні теми творчих проєктів 

 (Вокальне виконавство) 

1. Жанрове розмаїття вокальної музики. 

2. Хай в серці кожного живе любов. 

3. І в серці знов – твоя любов. 

4. В душі – то пісня солов'їна/ 

5.  Про все, що я в душі ховав. 

6. До тебе я в думках лечу. 

7. Та пісня, мов кохання навесні. 

8. Пісенне намисто. 

9. Пісні, що в серці маю. 

10. Птахи-пісні злітають в синю вись. 

11. Я від тебе до тебе іду. 

12. Ці пісні чую я душею. 

13. І цілий світ ми надихаєм піснею. 

14. Всесвіт під назвою пісня. 
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Додаток Б 

зразок 

ВІДГУК 

на творчий проєкт магістранта 

_ _   
(прізвище, ім'я та по батькові) 

Інституту мистецтв Київського університету імені Бориса Грінченка 

 

 

1. Тема проєкту. 

2. Структура та зміст творчого проєкту. 

3. Етапи роботи над творчим проєктом. 

4. Наявність проведення індивідуального сольного концерту (відділу 

концерту).  

5. Недоліки. 

6. Загальний висновок: рекомендується чи не рекомендується творчий 

проєкт до захисту. 

 

 

 

 

 

 

 

Керівник: 

Викладач (старший викладач, доцент) кафедри     

Прізвище, ініціали 

 

" " 202__ р. 
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