
 

 

 

Київський університет імені Бориса Грінченка 

Кафедра академічного та естрадного вокалу 

Програма екзамену з дисципліни Методика викладання сольного співу 

Курс III 

            Галузь знань: 02 «Культура і мистецтво»  
            Спеціальність: 025 «Музичне мистецтво» 
             Освітньо-професійної програми: 025.00.02 Сольний спів  

            Освітній рівень: перший бакалаврський 

Форма проведення Онлайн тестування 

Тривалість проведення 0,33 на студента 

Навчальна платформа Google meet 

Максимальна кількість балів 40 

Критерій оцінювання Тестування: 40 питань, за кожну правильну відповідь нараховується 1 бал. 
36-40 ‒ Ставиться за повні та міцні знання матеріалу в повному обсязі 
(успішне складання тестових завдань), за знання основної та додаткової 
літератури. 

32-35 ‒ Ставиться за вияв студентом повних, систематичних знань із 
дисципліни, виконання тестових завдань на достатньому рівні, засвоєння 
основної та додаткової літератури, у відповіді студента можливі незначні 
помилки. 
25-31 ‒ Ставиться за вияв студентом повних, систематичних знань із 
дисципліни, успішне виконання тестових завдань, засвоєння основної та 
додаткової літератури, але у відповіді студента наявні помилки. 
21-24 ‒ Ставиться за вияв знання основного навчального матеріалу в обсязі, 

достатньому для подальшого навчання і майбутньої фахової діяльності, 
поверхову обізнаність з основною і додатковою літературою, передбаченою 
навчальною програмою; є значні помилки у виконанні тестових завдань. 
11-20 ‒ Ставиться за вияв знання основного навчального матеріалу в обсязі, 
достатньому для подальшого навчання і майбутньої фахової діяльності, 
поверхову обізнаність з основною літературою, передбаченою навчальною 
програмою; є суттєві помилки у виконанні тестових завдань. 
1-10 ‒ Виставляється студентові, відповідь якого під час відтворення 

основного програмового матеріалу поверхова, фрагментарна, що 
зумовлюється початковими уявленнями про предмет вивчення. Таким 
чином, оцінка «незадовільно» ставиться студентові, який неспроможний до 
навчання чи виконання фахової діяльності після закінчення ЗВО без 
повторного навчання за програмою відповідної дисципліни. 

Перелік допоміжних матеріалів Комп’ютер, смартфон. 

Орієнтовні вимоги На екзамен виносяться тестові завдання з переліку питань: 1 сольний спів 

як вид музичного виконавства; 2 основні напрямки розвитку вокальної 
педагогіки; 3 методи навчання сольного співу; 4 методика вивчення 
вокальних творів у класі сольного співу; 5 робота над вокальними вправами 
та вокалізами; 6 володіння вокально-технічними навичками; 7 знання 
вікових особливостей будови та розвитку співацького апарату; 8 структура 
заняття з сольного співу; 9 вікова періодизація розвитку співацького 
голосу; 10 особливості розвитку та охорони дитячих голосів. 
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