
 

 

Київський університет імені Бориса Грінченка 

Кафедра академічного та естрадного вокалу 

Програма екзамену з дисципліни Сценічна майстерність (сценічна мова і сценічний рух) 

Курс 2 

                      Галузь знань 02 «Культура і мистецтво» 

                      Спеціальність 025 «Музичне мистецтво» 

                             Освітньої програми: 025.00.02 Сольний спів 

                                               Освітній рівень: перший (бакалаврський)  

Форма проведення Практична  

Навчальні платформи  Google Meet 

Тривалість проведення 0,33 на студента 

Максимальна кількість балів 40 

Критерій оцінювання 36-40 ‒ Ставиться за повні та міцні знання матеріалу в заданому 

обсязі, вміння вільно виконувати практичні завдання, передбачені 

навчальною програмою; за знання основної та додаткової літератури; 

за вияв креативності у розумінні і творчому використанні набутих 
знань та умінь. 

32-35 ‒ Ставиться за вияв студентом повних, систематичних знань із 

дисципліни, успішне виконання практичних завдань, засвоєння 

основної та додаткової літератури, здатність до самостійного 

поповнення та оновлення знань. Але у відповіді студента наявні 

незначні неточності. 

25-31 ‒ Ставиться за вияв студентом повних, систематичних знань із 

дисципліни, успішне виконання практичних завдань, засвоєння 

основної та додаткової літератури, здатність до самостійного 

поповнення та оновлення знань. Але у відповіді студента наявні 

незначні 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; можливі суттєві 

помилки у виконанні практичних завдань, але студент спроможний 

усунути їх самостійно. 

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; можливі помилки у 

виконанні практичних завдань, але студент спроможний усунути їх 

із допомогою викладача. 
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 відсутні 

Орієнтовна програма -виконати сценічно-театральний твір (монолог); 

- продемонструвати вправи на артикуляцію і дикцію. 
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