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1. Опис навчальної дисципліни 

(Витяг з робочої програми навчальної дисципліни  

“Вокал”) 

 

Найменування 

показників  

Галузь знань, напрям 

підготовки, освітньо-

кваліфікаційний 

рівень 

Характеристика навчальної 

дисципліни 

денна форма 

навчання 

заочна форма 

навчання 

Кількість кредитів  – 4 

Галузь знань 

02 Культура і 

мистецтво 
(шифр, назва) 

Нормативна навчальна 

дисципліна 

 

Модулів – 2 

Напрям 

026 Сценічне 

мистецтво 
(шифр, назва) 

Рік підготовки: 

Змістових модулів – 2 

Актор драматичного 

театру і кіно  

 

 Семестр 

Загальна кількість годин 

– 120 

1–2 -й  

Індивідуальні заняття 

Тижневих годин для 

денної форми навчання: 2 

 

Освітньо-

кваліфікаційний 

рівень: Магістр 

 

32 год.  

 

  

Самостійна робота - 88 год. 

Вид контролю: іспит 

ІНДЗ: 

 

 

 

 

2. Мета та завдання навчальної дисципліни 
 

Мета викладання дисципліни – удосконалення та розвиток 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, вокально-технічні 

навички, уміння аналізувати й корегувати звучання власного голосу, уміння 

різноманітними методами і прийомами розкривати зміст художнього образу. 

Завдання  вивчення дисципліни полягає у вмінні включатись у 

творчий процес, розуміти і передавати внутрішній зміст музично-вокального 
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твору, вміти слухати себе на сцені, підтримувати цілковитий контакт з 

акомпаніатором, аудиторією.  

В результаті вивчення даного курсу студент повинен  

знати: стильові особливості  вокальних та театральних жанрів - народна 

пісня, пісня а капела, романс, сучасна естрадна пісня, мелодекламація, 

водевіль, мюзикл, музичні вистави.  

вміти:  

  добирати засоби виразності для передачі художнього замислу; 

  рухатись по сцені і співати, легко переходити від співу до 

мовлення і навпаки; 

  володіти технікою вокально-творчого спокою; 

 володіти трьома манерами звукоутворення; 

 усвідомлювати національні та стильові ознаки музичних творів; 

  співати  в ансамблі, дуеті,тріо; 

  виконати сучасний естрадний твір, твір з мюзиклу або водевілю,   

              кінофільму. 

Опанування курсом “Вокал” повинно  

забезпечувати необхідний рівень сформованості вмінь: 

  

Назва рівня 

сформованості вміння 

Зміст критерію рівня сформованості вміння 

1. Репродуктивний Вміння відтворювати знання, передбачені 

даною програмою. 

2. Алгоритмічний Вміння використовувати знання в практичній 

діяльності при розв’язуванні типових ситуацій. 

3. Творчий Вміння інтерпретувати вокальні твори, 

відповідно до отриманих вокально-технічних 

навичок.  
 

Перелік дисциплін, знання яких необхідні студенту для вивчення 

курсу: « Майстерність актора», «Сольфеджіо», «Сценічний рух», «Танець». 

  

3. Програма навчальної дисципліни. 
 

Вступ 

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 завершальною нормативною 

дисципліною зі спеціальності 026 Сценічне мистецтво (Акторське мистецтво 

драматичного театру і кіно) для освітньої програми «Акторське мистецтво 

драматичного театру і кіно», другого (магістерського) рівня освіти, 

викладається в І-ІІ семестрі в обсязі 4 кредитів (за Європейською Кредитно-

Трансферною Системою ECTS).  
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І семестр  

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ І.  

 

 ВДОСКОНАЛЕННЯ І ЗАКРІПЛЕННЯ ВОКАЛЬНО-

ТЕХНІЧНИХ НАВИЧОК 

 

16 год. – в семестрі 

1 год. в тиждень на одного студента,  індивідуальні заняття 
 
ТЕМА1. Особливості процесу звукоутворення.  

Практичні модулі:Правильний спосіб звукоутворення. Вдосконалення 

вокально-художньої виразності. Розвиток вокального слуху і контроль за 

звучанням власного голосу. 

Основні поняття: вокально-художній звук, вокальний апарат, вокально-

художня сценічна мова.  

Література: 

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. 
 

Модулі самостійної роботи: 

1.Вправи для закріплення розвитку мовно-артикуляційного апарату. 

         2.Вокально-технічні вправи для розвитку голосу.    

 
 

       ТЕМА 2.  Вокально - творчий спокій.  
 

   Практичні модулі: Дихалні вправи для розпруження  м’язів голосового 

апарату. 

    Вправи-емоції , розспівки в запропонованих обставинах. 

    Психологічні установки. 

Основні поняття: психологічні установки, типи дихання, розспівки 

Література: 

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. 

o Бень Г. Методика вокального виховання майбутнього актора 

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

Львів : Видавничий центр Львівського національного університету 

Імені Івана Франка, 2016. 

Модулі самостійної роботи: Дихальна гімнастика для відчуття 

роботи дихального апарату . Вправи-психологічні установки . 
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            ТЕМА 3:Акустичні якості звуку. 

 Практичні модулі: Резонатори голосового апарату, їх значення і практичне 

застосування в процесі співу. 

Оволодіння навичками опори дихання, дикції й артикуляції. 

Тембр, як якісна ознака голосу, акустико-фізіологічна суть його. 

Основні поняття: резонатори, дикція , артикуляція, тембр голосу. 

 

Література :  

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

    Морозов М.В.Тайны вокальной речи / М.В.Морозов -Л.: Наука, 1977 

 

  Модулі самостійної роботи: Вправи для відчуття головного та 

грудного резонаторів. Вироблення й удосконалення певної співацької 

форманти.  

 

           ТЕМА 4. Формування навичок співу з відчуттями грудного та 

головного резонаторів на доступній  для співу ділянці діапазону. 

  

 Практичні модулі: Атака звуку, види звукових атак у співі (м’яка, тверда, 

придихова) 

 Вправи для закріплення відчуття грудного та головного резонаторів. 

Основні поняття: атака звуку, голос, резонатор, звук.  

Література : 

Дмитриев Л.Б. Основы вокальной методики / Л.Б. Дмитриев. – М.: Музыка, 

1968.  

 Кристин Линклэйтер Освобождение голоса / Кристин Линклєйтер // 

[перевод. Ларисы Соловьевой]. – 1994.  

 

 Маслій К.С. Виховання голосу співака / К.С.Маслій // Навчальний посібник.- 

Рівне: „ ЛІСТА”, 1996. 

 

Модулі самостійної роботи: вправи на закріплення різних видів атаки 

звуку. 

 

Семестр 2.           ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ ІІ.  

 
 ТЕМА 5.  Правила орфоепії у співі. Культура мови у співі. 

 Практичні модулі: Типи дихання у співі. 

Розвиток вокальної майстерності. Перехід зі співу на мовлення і навпаки. 

Оволодіння декламаційною виразністю виконання, зберігаючи повноцінне 

звучання голосу. 
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Особливості мелодекламації. 
  

Основні поняття:  типи дихання, мелодекламація, логічні паузи. 

 Модулі самостійної роботи: Вправи для артикуляційної гімнастики, 

скоромовки . Самостійне слухання співаючих акторів. 

Література : 

Бабич М.Д. Основи  культури  мовлення  / М.Д.Бабич. – Л.: Просвіта, 

1990.  

Морозов М.В.Тайны вокальной речи / М.В.Морозов -Л.: Наука, 1977. 

 

 

ТЕМА 6.  Жанрова основа, стильові особливості  вокальних та 

театральних жанрів (народна пісня, сучасна естрадна пісня, 

мелодекламація, джаз, водевіль, мюзикл, музичні вистави). 

Практичні модулі:  Спів акторів у виставах музично-драматичного 

характеру підпорядковується законам драми і відрізняється особливою 

виконавською манерою. Різноманітні вокальні техніки і прийоми  

Мікрофон - один з важливих елементів роботи актора на театральній 

сцені. 

Основні поняття:   Жанр і стиль, водевіль, мюзикл, музична вистава.  

Література : 

Бень Г. Методика вокального виховання майбутнього актора драматичного 

театру/ Галина Бень // Науково – методичний збірник. – Львів : Видавничий 

центр Львівського національного університету Імені Івана Франка, 2016. 

Дорошенко В. Сольний спів як засіб виховання актора: навч.метод.посіб. / 

В.Дорошенко.- Харків: Колегіум, 2010. 

Модулі самостійної роботи:Ознайомлення зі жанрово-стилістичними 

особливостями вокальних та театральних жанрів. 

 

   ТЕМА 7.  Три манери звукоутворення (академічна, естрадна, народна  

манери співу). 

Практичні модулі: Різноманітні вокальні техніки і прийоми . Спів у 

мовній позиції. Неповторність голосу. Імпеданс. Робота над навичками 

переходу від співу до мовлення і навпаки. 

Основні поняття:  імпеданс, манери звукоутворення,технічні 

прийоми.  

Модулі самостійної роботи: Вправи для закріплення співу у мовній 

позиції, вправи-емоції . 

Література : 

Освобождение голоса / Кристин Линклєйтер // [перевод. Ларисы 

Соловьевой]. – 1994.  
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   Прохорова Л.Українська естрадна вокальна школа : Навчальний 

посібник для студентів вищих навчальних закладів культури і мистецтв 

III-IV рівнів акредитації / Л. В. Прохорова. – Вид. 2-е. – Вінниця : Нова 

книга, 2006.  

 

     Тема 8. Профілактика захворювань голосового апарату, професійна  

гігієна  голосу. 

Практичні модулі: Особливості акторської професії. Захворювання 

голосового апарату. Раціональне ставлення до можливостей свого голосового 

апарату. Техніка співу в економному режимі. 

Основні поняття:  профілактика захворювань голосового апарату, 

економний режим співу. 

Література : Юшманов В.И. Вокальная техника и ее парадоксы/ 

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

Кристин Линклэйтер Освобождение голоса / Кристин Линклєйтер // [перевод. 

Ларисы Соловьевой]. – 1994.  

Модулі самостійної роботи: Вправи для закріплення співу в економному 

режимі, вправи для розпруження шиї, дихальна гімнастика, заняття спортом, 

загартовування організму. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.Структура навчальної дисципліни 

 

ТЕМА 

Кількість годин відведених на: 

Лекції 

Семінарські 

та практичні 

заняття 

Самост. 

роб. 

Індивід. 

роб. 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ І. ВДОСКОНАЛЕННЯ І ЗАКРІПЛЕННЯ ВОКАЛЬНО-

ТЕХНІЧНИХ НАВИЧОК 

 
    

ТЕМА 1 . Особливості процесу    10 4 
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звукоутворення 

ТЕМА 2 Вокально - творчий спокій   10 4 
ТЕМА 3 Акустичні якості звуку 

 
  7 4 

ТЕМА 4 Формування навичок співу з 

відчуттями грудного та головного 

резонаторів на доступній  для співу 

ділянці діапазону 

 

  10 4 

Всього    16 

 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ ІІ.   Правила орфоепії у співі. Культура мови у співі. 

 
ТЕМА 5. Правила орфоепії у співі. 

Культура мови у співі 

 
  10 4 

ТЕМА 6. Жанрова основа, стильові 

особливості  вокальних та театральних 

жанрів (народна пісня, сучасна естрадна 

пісня, мелодекламація, джаз, водевіль, 

мюзикл, музичні вистави) 

 

  10 5 

ТЕМА 7. Три манери звукоутворення 

(академічна, естрадна, народна  манери 

співу) 

 

  7 4 

ТЕМА 8. Профілактика захворювань 

голосового апарату, професійна  гігієна  

голосу 

 

  4 3 

Всього      

Всього годин:    16 
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5. Самостійна  робота 
 

№ 

з/п 

Назва теми Кількість 

годин 

1 Вправи для закріплення розвитку мовно-артикуляційногоапарату. 

         Вокально-технічні вправи для розвитку голосу    

 

10 год. 

2. Дихальна гімнастика для відчуття роботи дихального апарату 

. Вправи-психологічні установки  

 

10 год. 

3. Вправи для відчуття головного та грудного резонаторів. 

Вироблення й удосконалення певної співацької форманти.  

 

7 год. 

4.  Вправи на закріплення різних видів атаки звуку 

 

10 год. 

5. Вправи для артикуляційної гімнастики, скоромовки . Самостійне 

слухання співаючих акторів 
10 год. 

6. Ознайомлення зі жанрово-стильовими особливостями вокальних та 

театральних жанрів 
10 год. 

7. Вправи для закріплення співу у мовній позиції, вправи-емоції . 

 

7 год. 

8. Вправи для закріпленн співу в економному режимі, вправи для 

розпруження шиї, дихальна гімнастика, заняття спортом, 

загартовування організму 

4год. 

 Разом  68 год. 
 

6. Методи контролю 
З метою закріплення навчально-виконавських умінь, оволодіння 

нормами сценічної культури, поетапний контроль студентів здійснюється у 

формі відкритого іспиту посеместрово. При оцінюванні виступу 

враховується: 

- якість засвоєння основних вокально-технічних навичок на конкретний 

період навчання; 

- розуміння стилю, форми твору, розкриття його змісту; 

- образно - емоційний аспект (культура вокального слова, інтонаційна 

виразність, фразування); 

 - вокально - технічна майстерність (вміння володіти кантиленою звука, 

динамічними нюансами); 

- артистизм і емоційність виконання твору; 

- відповідність програмним вимогам. 

 

Методи навчання: бесіди, емпіричний показ, лекції-дискусії, лекції-

діалоги.  

                                                                                

 Розподіл балів, що присвоюється студентам 
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Розподілу балів, які отримують студенти (для екзамену) 

Поточне тестування та самостійна робота Підсумковий 

контроль  

(екзамен) 

Сума 

Змістовий модуль 1   

Т1 Т2 Т3 Т4 Т5 Т6 Т7 Т8   

6 6 6 6 6 6 7 7 50 100 

Т1, Т2 ... Т8 – теми змістових модулів 

 

 

 

Оцінювання знань студента здійснюється за 100-бальною шкалою (для 

екзаменів і заліків). 

 максимальна кількість балів при оцінюванні знань студентів з 

дисципліни, яка завершується екзаменом, становить за поточну успішність 50 

балів, на екзамені – 50 балів; 

 при оформленні документів за екзаменаційну сесію використовується 

таблиця відповідності оцінювання знань студентів за різними системами. 

 

Критерії успішності навчання. Результати складання іспитів 

(публічний виступ) оцінюються за шкалою балів, еквівалентною 

чотирибальній шкалі (“відмінно”, “добре”, “задовільно”, “незадовільно”). 

Оцінка еквівалентна «відмінно» - переконливе виконання твору з 

використанням вокально-технічних навичок, набутих на певному етапі 

навчання, розуміння стилю, побудова вокального образу, емоційність, 

артистизм, добір засобів виразності для передачі художнього замислу. 

Оцінка еквівалентна «дуже добре» - коли твір виконано професійно, 

але з незначними помилкам поетичного тексту, з деякими проблемами 

вокально - технічного характеру, артистично і емоційно. 

Оцінка еквівалентна «добре»- коли твір в цілому виконано з певною 

кількістю помилок, що стосується поетичного і музичного тексту, студент 

відчуває стиль, але не завжди може переконливо донести до слухача образ 

твору, недостатньо емоційно виконує твір. 

Оцінка еквівалентна «задовільно»- недостатнє володіння вокально-

технічними навичками, емоційно не переконливе виконання і поверхнева 

передача художнього образу вокального твору. 

Оцінка еквівалентна «достатньо» - коли студент демонструє 

недостатнє знання твору, та епізодичне використання вокально-технічних 

навичок, не емоційне виконання. 

Оцінка еквівалентна “незадовільно” - коли студент не володіє 

вокально-технічними навичками, виявляє цілковите незнання музичного 

тексту. 

Діагностика успішності навчання з навчальної дисципліни 

здійснюється у формі відкритих екзаменів. 
 

Шкала оцінювання: вузу, національна та ECTS 
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Оцінка  

ECTS 

Оцінка в 

балах 

За національною шкалою 

Екзаменаційна оцінка, оцінка 

з диференційованого заліку 

 

Залік 

А 90 – 100 5 Відмінно  

 

Зараховано 

В 81-89 
4 

Дуже добре  

С 71-80 Добре 

D 61-70 
3 

Задовільно  

Е  51-60 Достатньо 

 

 

 

 

 

7.  Рекомендована методична 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. Бень Г. Методика вокального виховання майбутнього актора 

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

Видавничий центр Львівського національного університету Імені Івана 

Франка, 2016.  

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

Музыка, 1968. 

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

посібник.- Рівне: „ ЛІСТА”, 1996. 

6. Морозов М.В.Тайны вокальной речи / М.В.Морозов -Л.: Наука, 1977. 

7. Морозов М.В.Вокальний слух і голос/М.В.Морозов-М.: 

Музика,1965. 

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

-К.:” Музична Україна”, 1985 
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9. Рудницька О.П. Музика і культура особистості: проблеми сучасної 

педагогічної освіти. Навч. посібник  / О.П Рудницька. –  К.: ІЗМН, 1998.  

10. Стахевич А. Г. Професійно- технічна подготовка в мистецтві співу / 

А.Г. Стахевич - Суми, 1991. 

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

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

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

 13. Юцевич Ю.Е. Нові експерементальні дані про розвиток дитячого 

співацького голосу/ Ю.Е.Юцевич // Педагогічна наука –перебудові школи.-

К.: М-во нар.освіти України , 1990.   

 14. Юшманов В.И. Вокальная техника и ее парадоксы/ В.И.Юшманов -

Санкт- Петербург, 2001 .                                     

 

 

8. Рекомендований вокальний репертуар   
 

               Головним  фактором формування навичок вокального виконавства  є 

підбір навчального репертуару з метою  підготовки студентів  до 

професійного вирішення різноманітних вокально - сценічних завдань.  

Правильно підібраний вокальний репертуар дає можливість  не тільки 

працювати над голосом, а й виробляти  вокально-мовні навички,  музичний 

смак,  долучати  студентів до цінностей вокального мистецтва. 

              Протягом  навчання доцільно включати в репертуар найбільш 

поширені вокальні жанри  за принципом  послідовності  й поступовості. В 

результаті, студент навчиться  діяти на сцені за допомогою співу. А 

допоможуть йому в цьому різноманітні  засоби вокальної виразності, що 

активізують емоційно-психічну природу актора. 

                Специфіка співу драматичного актора вимагає,  щоб репертуарні 

твори  сприяли  виробленню  навичок  роботи  над основами музично -

сценічного образу. Тому бажано пропонувати студентам вокальні твори, в 

яких яскраво виражені конкретні виконавські завдання. 

               Виховання творчих здібностей студента – це досить складний 

процес. Щоб уникнути випадковостей  у виборі репертуару, треба керуватися 

доцільністю,  враховуючи  рівень підготовки  студента, і вміло скеровувати  

його до подолання тих чи інших вокальних труднощів. 

                 Репертуар може складатися з вокальних творів різних жанрів. 

Народна пісня, український  і зарубіжний романс, естрадна пісня, циганський 

романс, фольклорна пісня входять в обов'язкову програму першого року 
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навчання вокалу. Далі студенти закономірно переходять у жанри  театральної 

музики - окремі номери з водевілю, мюзиклу, музичної комедії, а також різні 

фрагменти з оперет, зонг- або рок-опер і т.д.  Іноді при сприятливих 

обставинах можна підготувати  і цілу  музичну  виставу. 

                 Зазначені вокальні жанри мають  свої специфічні естетичні норми і 

вимагають відповідних  підходів до процесу їх опрацювання. І чітке 

розуміння авторського задуму, емоційний тонус  того, хто співає , 

інтонаційні і тембральні забарвлення лежать в основі цього  процесу.    

                 Вже з першого року навчання у виборі творів треба насамперед 

брати до уваги голосові дані й  рівень  таланту актора-початківця. Далі 

педагог визначає  засоби для  розвитку та удосконалення його майстерності. 

При млявій  дикції, сиплому  звучанні доцільно працювати над вокальним 

матеріалом спонукального  характеру, краще мажорного звучання, де 

вимагається активне слово. При тембровій бідності вокального голосу 

бажано запропонувати студенту ту чи іншу пісню виконати в різних 

запропонованих обставинах або знайти індивідуальне тлумачення  знайомої 

пісні. Якщо студент емоційно нестійкий, бажано запропонувати  йому твір 

вольового характеру, який  потребує великої концентрації уваги. Якщо дещо 

не розвинений музичний слух, починати освоєння пісні треба в мовному 

діапазоні, розмовним  голосом, поступово покращуючи чистоту інтонації і т. 

д. 

                 Кожен педагог-вокаліст самостійно вирішує питання зручності 

теситури обраного твору, його жанрового характеру, відповідності творів 

творчим нахилам студента, його внутрішньому «я». 

                 Рекомендований вокальний  репертуар пропонується для чоловічих 

і жіночих голосів на різних етапах навчання. На початковому етапі 

навчальний репертуар має складатися переважно з простих народних пісень, 

ліричних пісень, романсів, бажано контрастних за змістом. Далі доцільно 

включати в репертуар український  побутовий романс, нескладні класичні 

твори, вокальні номери з драматичних вистав. 

                   Більш здібним щодо  вокалу та акторського мистецтва студентам 

бажано давати посильні  пісні з оперет, мюзиклів, комічних опер, в яких 

яскраво виражені конкретні драматичні завдання. Для вироблення вокально-

дієвого спілкування необхідно вносити в репертуар пісні-діалоги, сцени й 

дуети з музичних вистав.  

                    Важливо, щоб в результаті роботи над тим чи іншим твором  

вокальний  номер набрав  етюдну форму існування. 
 

          Українські народні пісні 

1. Без тебе, Олесю, обр. М.Лисенка  

2. Вербовая дощечка, обр. М.Дремлюги 

3. Вечір близенько, обр. С.Карпенка  
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4. Вийди, вийди, Іванку, обр. Л.Ревуцького 

5. Вівці ж мої, вівці, обр. Р.Сімовича 

6. Гаю, гаю, зелений розмаю, обр. Г.Верьовки 

7. Дівка Явдошка, обр. В.Косенка 

8. Добрий вечір, дівчино, обр. О.Рубця  

9. Женчичок-бренчичок, обр. Я.Степового  

10. За горами, за лісами, обр. М.Вериківського 

11. Зійду на гору, обр. Бігдая  

12. Зозуленька кукат, обр. М.Колесси 

13. Котику сіренький, обр. М.Вериківського 

14. Не сама калину ламала, обр. В.Войта 

15. Ой джигуне, джигуне, обр. М.Лисенка 

16. Ой єсть в лісі калина, обр. Л.Ревуцького 

17. Ой летіла зозуленька, обр. Д.Січинського 

18. Ой літає соколонько, обр. Г.Верьовки 

19. Ой піду я до млина, обр. М.Лисенка 

20. Ой ти дівчино, зарученая, обр. А.Коціпінського 

21. Ой у полі могила, обр. М.Лисенка 

22. Ой ходить сон, обр. В.Барвінського 

23. Пливе човен, обр. М.Лисенка 

24. Подоляночка, обр. Л.Ревуцького 

25. Там, де Ятрань круто в’ється, обр. М.Лисенка 

26. Тиха вода, обр. В.Войта 

27. Ходить гарбуз по городу, обр. М.Лисенка 

28. Хусточка моя, обр. А.Єдлічки 

29. Чи се ж тая криниченька, обр. С.Людкевича 

30. Їхав козак за Дунай, обр. А.Коціпінського 

 

          Пісні січового стрілецтва 

1. Бистра вода, обр. Я.Ярославенка 
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2. Заквітчали дівчатонька, мел. Р.Купчинського, обр. Я.Ярославенка 

3. Маєва нічка, мел. Л.Лепкого, обр.Я.Ярославенка 

4. Казала дівчина, мел. Л.Лепкого, обр. Я.Ярославенка 

5. Ой там при долині, обр. Я.Ярославенка 

6. Ой у полі верба, обр. Я.Ярославенка 

7. Стоїть явір над водою, обр. Я.Ярославенка 

8. Шумить, гуде дібровонька, обр. Я.Ярославенка 

9. Їхав стрілець на війноньку, мел. М.Гайворонського, 

обр.Я.Ярославенка 

10. Як з Бережан до Кадри, обр. Я.Ярославенка 

 

           Пісні народів світу                                      

1. Горобець і синиця (чеш.), обр. В.Сибірського 

2. Зозуля (пол.), обр. А.Сигетинського 

3. Мама (неапол.) 

4. Мисливська жартівлива (пол.), обр. Л.Ковальчука 

5. Как на тоненький ледок (рос.), обр. М.Іорданського 

6. Ой-я, жу-жу (латв.), обр. В.Шипуліна 

7. Пастушка (франц.), обр. Ж.Векерлена 

8. Перепілонька (білорус.), обр. А.Туринкова 

9. Повернення в Сорренто (неапол.) 

10. Пташині співи (пол.), обр. М.Іорданського 

11. Санта Лючія (неапол.). 

 

          Український класичний романс                                                                         

1.  Д.Бортнянський         „ Гімн місяцю”, „Романс з опери „Сокіл” 

2.  В.Заремба                    „Така її доля”, „Ой одна я одна” 

                                            „Ні, мамо, не можна нелюба любить”  

3.  С.Климовський         „Їхав козак за Дунай” 

4.  М.Кропивницький   „Де ти бродиш, моя доле” 
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5. М.Лисенко                   „Коли настав чудовий май” „Ой маю я, маю я 

оченята”, 

                                             „Реве та стогне Дніпр широкий”, „Ой одна, я 

одна”     

6.  В.Матюк                      „Веснівка” 

7.  М.Маркевич                „Сирота”, „Нащо мені чорні брови” 

8. О.Нижанківський      „О не забудь” 

9.  Д.Січинський             „Як почуєш вночі”, „Не співайте мені”, „ У гаю, 

гаю” 

10. Г.Сковорода               „Стоїть явір над водою”,  „Ой ти, птичко 

жовтобоко” 

11. Я.Степовий                 „Зацвіла в долині”, „Утоптала стежечку”,                                                                          

                                             „Ой три шляхи широкії”, „Вітер в гаю не гуляє”, 

                                            „Серенада”,  „Ой у саду, саду-винограду”                                                                                        

12.К.Стеценко                 „Вечірня пісня”, „Ой чого ти, дубе”                                                                           

                                                                             

          Зарубіжний класичний романс                              

1. Л. ван Бетовен               „Бардів дух” 

2. Й.Брамс                          „Колискова”, „Серенада” 

3. А.Варламов                    „На зорі ти її не буди”, „Червоний сарафан” 

4. К.М.Вебер                      „Вечірня пісня”, „Пісня мисливця” 

5. Ж.Векерлен                    „Менует”, „Мамо, що це значить любов” 

6. А.Гурільов                     „Дзвіночок” 

7. М.Глінка                         „Венеціанська баркарола”, „Жайвір” 

8. О.Даргомижський       „Я вас кохав”, „ Сумно мені” 

9. Л.Маркезі                       „Бідна троянда” 

10.Ж.Мартіні                      „Захоплення коханням” 

11.  В.А.Моцарт                  „Весняна”, „Дитячі забави” 

12. А. Рубінштейн             „Співець” 

13. Г.Форе                            „Метелик і фіалка” 
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14. Ф.Шуберт                      „Баркарола”, „ Форель”, „Ранкова серенада” 

15. Р.Шуман                       „Тихий вечір”, „Сова” 

 16. М.Яковлєв                   „Зимовий вечір” 

                                                                                                                                                                                 

          Український сучасний романс                               

1.  Є.Козак                             „Стрийський парк”, „Темненька нічка” 

2. А. Кос-Анатольський   „Ой не вір квіткам весняним”, „Ти не забудь”, 

                                                „Про тебе мрію”,  „Коли заснули сині гори”,                                 

                                                „Карпати”, „Надбужанська баркарола”,                              

                                                „Білі троянди”, „Скажи, коли заручини”,                                

                                                „Ой ти дівчино, з горіха зерня” 

3.  М.Скорик                       „ Намалюй мені ніч”, Принесіть мені маки”,                                                                                                       

                                                „Львівські вулиці”, „Львівський вечір”    

                                                                                                                                                              

          Ретро-естрада (українська) 

1.  Б.Веселовський            „Прийде ще час” (танго), „Коли достигнуть 

яблука”, 

                                               „Спи, моя, кохана”, „Заграй мені” (танго), 

                                               „Була дівчина, як цукорок” (фокстрот), 

                                               „Радий би я залюбитись в тобі” (танго),                                        

                                               „Чи знаєш ти” (повільний вальс),                                       

                                               „Ти з любови собі не жартуй” (фокстрот),                                        

                                               „Гей-га” (серенада), „Катеринка”                               

2.  М.Палидович               „Конвалії білі”, „Ціле моє життя”, „Очі”, 

„Тільки 

                                                тобі”   

3.  І.Чума                             „Львів вже спить”, „На Підзамчі”    

4. С.Гумінілович                «Ти тут, я там», «Галльо», «Лист» 

                                                         

          Ретро-естрада (зарубіжна) 
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1.  З репертуару Ш.Азнавура    „Зустрінемось ми” (муз. Ш.Азнавура),                                                 

                                                     „Яка сумна Венеція” (муз. Ш.Азнавура) 

2. З репертуару Джо Дассена   „Тобі” (муз. Д.Дассена) 

                                                     „В саду” (муз. Д.Дассена)                       

3. З репертуару Сержа Лама     „Люблю тебе”  (муз. І. Жільбера) 

                                                     „В просторі” (муз. І. Жільбера) 

4. З репертуару Мірей Матьє    „ Рух моєї душі” (муз. А.Баргмана) 

                                                      „Одні на білім світі” (муз. П.Моріа) 

                                                      „Пробач мені ...” ( муз. П.Карлі)    

5. З репертуару Едіт Піаф    „Бузковий вальс” (муз. М.Леграна) 

„Ні, я ні про що не жалію” (муз. Ш.Дюмона)                                               

                                                      „Закохані недільного дня” (муз. Ф.Лея) 

                                                      „Це любов” (муз. М.Монно)     

                                                                                   

          Сучасна українська естрада 

1.  О.Білаш                                 „Віхола”, „Над Україною”, „Осіння пісня”, 

                                                      „Сім дощів”, „Любисток”    

2.  І.Білозір                                „Ой зелене жито, зелене”, „Мамина 

світлиця”, 

                                                      „Яблуневий цвіт”                                                                                      

3.  В.Верменич                         „Чорнобривці”, „Підкручу я чорні вуса,” 

                                                       „Червона калино”                                                

4.  В.Івасюк                           „Балада про мальви”, „Пісня про тебе”, 

„Чебреці”, 

                                                  „Тільки раз цвіте любов”, „Кленовий вогонь”, 

                                                  „Балада про дві скрипки”, „Зелена пісенька” 

5.  П.Майборода                  „Тополина баркарола, „Ти моя вірна любов”, 

                                                  „Моя стежина”                                              

6.  І.Поклад                           „Пісня про матір», „Тиха вода”, „Кохана,” 
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                                                  „Не питай”, „Ой летіли дикі гуси”, 

„Наречена”,                                          

                                                  „Недолюблене кохання”, „Юлія” 

7.  М.Скорик                          „Львівський вечір”, „Карпати”, 

                                                  „Намалюй мені ніч”                                                 

 8.  І.Шамо                             „Осіннє золото”, „Пісня про щастя”,  

                                                  „Пісня про вальс” 

9.  А.Шепель                          „Рідне джерело”, „Пісня Лади”, „Птиця”, 

                                                   „Весняне весілля”, „Вишиванка”,   

                                                   „Хвиля моди”, „Блюз малого пса”,                                          

                                                   „Пісня про Львів”, „Пісня жаби”, 

„Струмочок,” 

                                                   „Колядка”, „Срібна пісенька”, „Левенятко”   

10.  Б.Янівський                    „Колискова для матері”, „Журавочка”                               

                              

          Вокальні твори з мюзиклів 

1. А.Веббер                                вокальні твори  (з мюз. „Привид опери”) 

2. Дж.Гершвін                       „Захистом буде мені він” (з мюз. „О’кей”), 

                                                   „Коханий мій” (з мюз. „О’кей”) 

3. Дж.Керн                              „Дим в очах твоїх” (з мюз. „Роберта”) 

4. Ф. Лоу                                  „ Я танцювати хочу” (з мюз. „Моя прекрасна 

леді”) 

5. К.Портер                             „Поцілуй мене, Кет” (з мюз. „Чарівний 

сон”), 

                                                    „Я люблю Париж”  (з мюз. „Канкан”) 

6. Р. Роджерс                           „О, що за день благодатний” (з мюз. 

„Оклахома”), 

                                                 „Пісенька про ноти”( з мюз. „Звуки музики”), 

                                                 „Пісня про мрію” ( з мюз. „Звуки музики”), 

                                                 „Може бути, де-коли”  



21 

 

                                                   (з мюз. „На півдні Тихого океану”),            

                                                 „Колискова”  (з мюз. „Поргі і Бесс”) 

7. Дж. Херман                      „ Хелло, Доллі”  ( з мюз. „Хелло, Доллі”) 

8. Дж. Херман                      „ Мейм” ( з мюз. „ Мейм”)  

9. К.Шонберг                        „Пісенька Козетти” (з мюз. „Знедолені”) 

10. В.Юменс                          „Чай удвох”  (з мюз. „Ні, ні, Нанетта”)   

 


