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Освітня програма: 025.00.02 Сольний спів  

Рівень вищої освіти: другий (магістерський)  

Ступінь вищої освіти:  магістр  

Галузь знань:     02 Культура і  мистецтво 

Спеціальність:  025 Музичне мистецтво 

Професійна кваліфікація: 2453.2 – артист-вокаліст (оперний, 

камерний, соліст музичної комедії,  естради та ін.)  

 

Тип диплому та обсяг 

програми 

Одиничний ступінь, 120 кредитів ЄКТС  

Вищий навчальний заклад Київський університет імені Бориса 

Грінченка 

 

Акредитуюча інституція Національне агентство із забезпечення 

якості вищої освіти 

 

Період акредитації Програма акредитована на 5 років до 

___.___.20____ 

 

Рівень програми 7 рівень  

 

 

А Мета програми 

 Підготувати компетентного конкурентоспроможного артиста-вокаліста, 

здатного до концертно-виконавської та вокально-педагогічної діяльності. 

Надати вищу вокальну освіту з можливістю працевлаштування у 

концертних організаціях та вищих навчальних закладах. 

 

В Характеристика програми 

1. Предметна 

галузь,  

Напрям 

Музичне мистецтво. Сольний спів.  Науково-

професійний компонент – 12 %,  фахово-методичний 

компонент (включаючи практику) – 18 %, музично-

виконавський компонент (включаючи практику) – 70 %.   

2. Фокус 

програми: 

Загальна – магістр музичної освіти; 

Спеціальна – артист-вокаліст 

 

3. Орієнтація 

програми 

Освітня 

4. Особливості 

програми 

Навчання побудоване на дослідницькій основі. 

Викладання окремих модулів іноземною мовою. 

 

С Працевлаштування та продовження освіти 

1. Працевлашту-

вання 
Державні та комерційні заклади  розважальної 

діяльності, концертні організації, філармонії,  

оперні театри,  театри оперети, музично-
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драматичні театри, оркестри,  ансамблі: артист-

вокаліст.  

Вищі навчальні заклади (спеціальність «Музичне 

мистецтво»): викладач вокалу, викладач 

сольного співу, викладач постановки голосу.  

Самостійне працевлаштування . 

2. Продовження 

освіти 

Можливість продовження науково-дослідницької 

діяльності за програмою підготовки доктора філософії 

(Ph.D.). Докторські програми у галузі музичної 

педагогіки, професійної освіти, культури 

(мистецтвознавство). 

 

D Стиль та методи навчання 

1. 

 

Підходи до 

викладання та 

навчання 

Студентоцентроване навчання, що передбачає 

демократичні засади викладання, зокрема особистісно 

зорієнтований, діяльнісний, компетентнісний, творчий 

підходи, інтеграція науково-дослідної та навчальної 

діяльності. 

2. Система 

оцінювання 

Внутрішня система забезпечення якості освіти 

Університету здійснює безперервний моніторинг якості 

освітніх послуг, що представлені поточно-підсумковим 

контролем: письмові та усні екзамени, заліки, курсові 

роботи, поточні модульні контрольні роботи, звіти з 

практики, тести оцінюються відповідно до уніфікованої 

системи нарахування балів КУБГ (Наказ № 60 від 

27.02.2015, «Про затвердження тимчасового положення 

про організацію освітнього процесу»). 

 

E Програмні компетентності 

 

1. Загальні 

ММсс_ЗК_01 

 

 

 

 

 

 

ММсс_ЗК_02 

 

 

 

 

 

Світоглядна: наявність ціннісно-орієнтаційної 

позиції. Загальнокультурна ерудиція, широке коло 

інтересів. Розуміння значущості для власного 

розвитку історичного досвіду людства. Розуміння 

сутності і соціальної значущості майбутньої професії. 

Збереження національних духовних традицій. 

Розуміння переваг здорового способу життя та 

прийняття їх як власних цінностей. 

Громадянська: здатність до реалізації прав і 

обов’язків громадянина України. Здатність 

робити свідомий соціальний вибір та 

застосовувати демократичні технології 

прийняття рішень.  Повага до Батьківщини, 

народу, держави, її символіки, традицій, мови.  
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ММсс_ЗК_03 

 

 

 

 

 

ММсс_ЗК_04 

 

 

 

 

 

ММсс_ЗК_05 

 

 

 

 

 

 

 

 

ММсс_ЗК_06 

 

Уміння діяти із соціальною відповідальністю 

та громадською свідомістю .  

Комунікативна: здатність до міжособистісного 

спілкування, емоційної стабільності, толерантності. 

Здатність працювати у команді. Вільне володіння 

українською мовою відповідно до норм культури 

мовлення. Здатність до професійного спілкування 

іноземною мовою.  

Інформаційна: здатність до самостійного 

пошуку та оброблення інформації з різних 

джерел для розгляду конкретних питань. 

Здатність до ефективного викорис тання 

інформаційних технологій у соціальній та  

професійній діяльності .  

Методологічна:  здатність визначити 

малодосліджені аспекти у професійній галузі,  

які є актуальними для  розвитку педагогічної 

науки і мистецтвознавства.  Розуміння 

методології освіти. Володіння методологією 

науково-педагогічного дослідження, 

дотримання логіки наукового пошуку через 

раціональне застосування методологічних 

підходів, методів  і засобів.  

Самоосвітня: здатність до самостійної 

пізнавальної діяльності, самоорганізації та 

саморозвитку.  Спрямованість на розкриття 

особистісного творчого потенціалу та 

самореалізацію.  Прагнення до особистісно -

професійного лідерства та успіху .  

2. Фахові 
ММсс _СФК01 

 

 

 

 

 

 
ММсс _СФК02 

 

 

 

 

 

 

Управлінська: готовність виконувати організаційну, 

координаційну та регуляторну функції керівника 

навчально-дослідного або музично-творчого проекту. 

Здатність до управлінської діяльності на рівні 

музичного колективу (хору, оркестру, ансамблю), 

академічної групи, кафедри, факультету, інституту з 

дотриманням принципів корпоративної культури. 

Художньо-естетична: сформованість системи 

художньо-естетичних, мистецтвознавчих та 

культурологічних знань.Здатність аналізувати,  

оцінювати й інтерпретувати культурні явища 

різних епох, мистецькі твори  різних стилів,  

жанрів і форм, уміння висловлювати й 

аргументувати власні оцінні судження і  

позиції.  
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ММсс _СФК03 

 

 

 

 

 

 

 
ММсс _СФК04 

 

 

 

 
 

 

ММсс_СФК05 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ММсс_СФК06 
 

 

 

 

 

 

 

ММсс_СФК07 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Психолого-педагогічна: готовність виконувати 

функції викладача вищого навчального закладу. 

Володіння базовими знаннями з педагогіки і 

психології вищої школи та вміння їх реалізувати у 

навчальній і професійній діяльності. Розуміння й 

дотримання у практичній діяльності основних завдань 

і принципів музичної педагогіки. 

Мистецтвознавча: володіння базовими 

знаннями з історії мистецтв та теорії 

вокального виконавства. Знання особливостей 

професійного та аматорського вокального 

виконавства. Розуміння відмінностей 

академічного, естрадного, джазового і 

народного співу.  

Вокально-виконавська: сформованість вокальної 

техніки та вільне володіння співацьким голосом. 

Уміння співати з супроводом та a cappella. 

Сформованість індивідуальної вокально-виконавської 

манери. Здатність до вокальної імпровізації та творчої 

інтерпретації вокальних творів. Здатність 

застосовувати власні вокально-виконавські навички у 

концертно-виконавській та вокально-педагогічній 

діяльності. 

Вокально-сценічна: наявність творчого іміджу. 

Володіння акторською майстерністю та навичками 

сценічного руху. Сформованість сценічної культури 

та навичок вербальної і невербальної комунікації із 

глядачем у процесі концертного виступу. Здатність до 

постановки концертних номерів.Уміння працювати з 

різними типами мікрофонів. 

Вокально-педагогічна: Володіння методикою 

викладання вокалу у вищій школі. Розуміння принципів 

побудови навчальної програми з вокалу/сольного співу 

для вищих навчальних закладів. Здатність правильно 

визначити тип співацького голосу з 

дотриманням принципів класифікації 

співацьких голосів. Знання вокально-педагогічного 

репертуару, здатність правильно його  

підібрати для студентів з різними типами 

співацьких голосів та різним рівнем музичних 

здібностей.Володіння методами постановки 

голосу, розвитку вокальної техніки і культури 

співацького звука.Володіння методикою роботи над 

вокальними вправами, вокалізами, вокальними творами 
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ММсс _СФК08 
 

 

 

 

 

 

різної форми, жанру, стилю. Здатність застосовувати 

ефективні й педагогічно доцільні форми,  

методи й засоби навчання та спрямувати їх на 

розвиток творчого потенціалу студента-вокаліста. 

Інструментально-педагогічна: здатність 

застосовувати інструментально-виконавські уміння у 

навчальній, педагогічній та концертно-виконавській 

діяльності. Знання інструментально-педагогічного 

репертуару та володіння методами роботи над 

творами різної форми, жанру, стилю. Здатність до 

ансамблевої та оркестрової гри. Володіння методами 

навчання гри на музичному інструменті та методикою 

викладання музичного інструмента у вищій школі 

(для спеціалізації «Викладання музичного 

інструмента»).  

 

F Програмні результати навчання 

 

 Сформованість світогляду, активної громадянської позиції,  

загальної культури .  Уміння  аналізувати й інтерпретувати 

соціальні та культурно-мистецькі явища  і процеси,  

аргументувати власні оцінні судження .  

 Уміння працювати в  команді (творчому колективі) .  Вільне 

володіння українською мовою, культура мовлення. Готовність 

до професійного спілкування  іноземною мовою. Емоційна 

стабільність, толерантність.  

 Готовність до ефективного використання інформаційних 

технологій у соціальній та  професійній діяльності .  Володіння 

навичками елементарного звукозапису. Уміння  працювати з 

мікрофоном ,  звукопідсилювальною та звуковідтворювальною 

апаратурою .  

 Здатність до управлінської діяльності у мистецькій галузі.  

Готовність виконувати функції керівника музично-творчого 

проекту.  

 Знання теорії вокального виконавства та методології музичної 

освіти. Здатність до самостійного наукового пошуку в галузі 

вокальної педагогіки та мистецтвознавства.  

 Сформованість індивідуальної вокально-виконавської манери. Володіння 

вокальною технікою і культурою звука. Здатність до творчої  

інтерпретації вокальних творів.  

 Готовність до концертно -виконавської діяльності та  

постановки концертних номерів.  Володіння акторською  
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майстерністю та навичками  сценічного руху. Спроможність 

виконати сольну концертну програму з фаху.  

 Володіння методикою викладання вокалу у вищій школі .  

Знання змісту, принципів і методів вокального навчання 

студентів вищих навчальних закладів .  Уміння формувати 

навчальний репертуар студента для занять у вокальному класі.  

 Здатність до самореалізації та розкриття особистісного 

творчого потенціалу,  професійного лідерства та успіху ,  

самоосвіти і самовдосконалення.  

  

Форми атестації здобувачів вищої освіти 

 

Форми атестації 

здобувачів вищої 

освіти 

 

 

 публічне складання кваліфікаційного екзамену із 

сольного співу, який містить три компоненти – 

теоретичний, методичний і практичний 

Вимоги до 

заключної 

кваліфікаційної 

роботи 

 

 обов’язковою умовою є перевірка знань з історії та 

теорії музичного виконавства (інструментального, 

вокального, хорового); 

 виявлення рівня володіння методикою викладання 

дисциплін кваліфікації у вищій школі (методикою 

викладання музичного інструменту, вокалу, 

диригентсько-хорових дисциплін, музично-

теоретичних дисциплін, музичної освіти) та здатності 

застосовувати на практиці методи і прийоми навчання 

гри на музичному інструменті, співу, диригування; 

 виявлення рівня готовності до викладання фахових 

дисциплін у вищіх навчальних закладах відповідність 

репертуарнм вимогам 

 високий художній рівень виконання творів 

 сценічне перевтілення виконавців під час виконання 

різножанрових творів 

 

Системи внутрішнього забезпечення якості вищої освіти 

 

Принципи та процедури 

забезпечення якості освіти 

Систему внутрішнього забезпечення якості 

вищої освіти Київського університету імені 

Бориса Грінченка розроблено згідно з 

принципами:  

 відкритість усіх процесів, пов'язаних із 

наданням освітніх послуг; 

 сучасність змісту, форм, методів і 

технологій навчання студентів, слухачів 



 8 

та аспірантів; 

 варіативність і гнучкість у реалізації 

освітніх програм; 

 об'єктивність оцінок і суджень, постійна 

рефлексія; 

 практична спрямованість освітнього 

процесу, відповідність потребам ринку 

праці. 

Система передбачає здійснення таких процедур 

і заходів: 

 удосконалення планування освітньої 

діяльності:  

 затвердження, моніторинг і періодичний 

перегляд освітніх програм;  

 підвищення якості контингенту 

здобувачів вищої освіти;  

 посилення кадрового потенціалу 

університету;  

 забезпечення наявності необхідних 

ресурсів для організації освітнього 

процесу та підтримки здобувачів вищої 

освіти; 

 розвиток інформаційних систем з метою 

підвищення ефективності управління 

освітнім процесом;  

 забезпечення публічності інформації про 

діяльність університету;  

 створення ефективної системи 

запобігання та виявлення академічного 

плагіату у наукових працях працівників 

вищих навчальних закладів і здобувачів 

вищої освіти;  

 участь університету в національних та 

міжнародних рейтингових дослідженнях 

вищих навчальних закладів.  

Моніторинг та 

періодичний перегляд 

освітніх програм 

Перегляд освітніх програм відбувається за 

результатами проведеного моніторингу. 

Критерії, за якими відбувається перегляд 

освітніх програм, формулюються як у 

результаті зворотного зв’язку із науково-

педагогічними працівниками, студентами, 

випускниками і роботодавцями, так і внаслідок 

прогнозування розвитку галузі та потреб 

суспільства.  



 9 

Щорічне оцінювання 

здобувачів вищої освіти 

Система оцінювання знань студентів включає  

поточний, семестровий контроль знань та 

атестацію здобувачів вищої освіти, які 

регламентуються нормативно-правовими 

актами України.  

Підвищення кваліфікації 

науково-педагогічних, 

педагогічних та наукових 

працівників 

Підвищення кваліфікації та стажування 

науково-педагогічних працівників 

здійснюється за такими видами:  

 довгострокове підвищення кваліфікації: 

курси, школи, стажування;  

 короткострокове підвищення 

кваліфікації: семінари, семінари- 

практикуми, тренінги, конференції, 

вебінари, «круглі столи» тощо.  

Працівники університету підвищують 

кваліфікацію в Україні і за кордоном.  

Наявність необхідних 

ресурсів для організації 

освітнього процесу 

Матеріально-технічна база університету 

повністю пристосована для підготовки 

фахівців. Освітній процес забезпечено 

навчальною, методичною та науковою 

літературою на паперових та електронних 

носіях.  

Наявність інформаційних 

систем для ефективного 

управління освітнім 

процесом 

Ефективному управлінню якістю освітньої 

діяльності в Університеті сприяють ресурси та 

сервіси: 

1. ЄДЕБО 

2. 1С-ПІДПРИЄМСТВО 

3. Система обліку навчального навантаження 

Доступні з зовнішньої мережі: 

 Е-портфоліо 

 Електронний каталог  

 Електронне навчання 

 Microsoft Imagine Academy 

 ВІКІ 

 Інституційний репозиторій 

 Електронні видання 

 Наукові доробки магістрантів 

 Наукові конференції та семінари 

 База магістерських робіт та перевірка на 

плагіат 

 Корпоративна пошта 

Доступні з внутрішньої мережі: 

• Електронний репозиторій  

• Електронне тестування  

http://e-portfolio.kubg.edu.ua/
http://ek.kubg.edu.ua/cgi-bin/irbis64r_15/cgiirbis_64.exe?C21COM=F&I21DBN=KUBG&P21DBN=KUBG&LNG=uk
http://kubg.edu.ua/microsoft-it-academy.html
http://kubg.edu.ua/rusursi/180-resursy/2402-elektronni-vydannia.html
http://masters.kubg.edu.ua/
http://conf.kubg.edu.ua/
http://resbase.kubg.edu.ua/
http://resbase.kubg.edu.ua/
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• База магістерських робіт  

Публічність інформації 

про освітні програми, 

ступені вищої освіти та 

кваліфікації  

На офіційному сайті університету 

розміщується інформація, яка підлягає 

обов’язковому оприлюдненню відповідно до 

вимог Закону України «Про вищу освіту», 

«Про доступ до публічної інформації»:  

 Інформація та документи пов’язані з 

організацією освітнього процесу 

 Інформація для вступників 

 Поетапна перевірка підготовки  фахівців 

http://mt.kubg.edu.ua/
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Матриця відповідності компетентностей і дисциплін 

 за навчальним планом  
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ММсс_ЗК_01 + + + + + + + + + + + + + + + 

ММсс_ЗК_02 + + + +    + + + + + + + + 

ММсс_ЗК_03 + + + + + + + + + + + + + + + 

ММсс_ЗК_04 + + + + + + + + + + + + + + + 

ММсс_ЗК_05   + +     +  + + +  + 

ММсс_ЗК_06 + + + + + + + + + + + + + + + 

ММсс_СФК0

1 
  + +   +   +  + + +  

ММсс_СФК0

2 
+    + + + + + + +   + + 

ММсс_СФК0

3 
  + +      + + + + + + 

ММсс_СФК0
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   + + + + + + + +   + + 

ММсс_СФК0
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    + +    + +  + +  

ММсс_СФК0
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ММсс_СФК0

7 
   + + +    + +  + +  

ММсс_СФК0

8 
    + +  + +  +  +   
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Рекомендований перелік дисциплін  

навчального плану підготовки магістрів  

галузі знань 02 Культура і мистецтво  

спеціальності  025 Музичне мистецтво  

освітньої програми 025.00.02 Сольний спів  

 
№ 

з/

п  

Шифр  Назва дисципліни  Орієнтовна 

кількість 

кредитів /  

годин  

Назва змістового 

модуля  

Форма 

підсумкового 

контролю  

І. Обов’язкова частина  

1. Обов’язкові навчальні дисципліни  

Формування загальних компетентностей  

1. ОДЗ.01  Філософія 

культури  

4/120 ЗМ 1.  Історія 

культур-

філософських 

ідей.  

ЗМ 2.  Засади 

культур-

філософського 

досвіду.  

екзамен  

2. ОДЗ.02  Професійне 

спілкування 

іноземною 

мовою  

4/120 ЗМ 1.  Світ, що 

змінюється.  

ЗМ 2.  

Влаштування на 

роботу.  

ЗМ 3.  Культура 

ділового 

спілкування.  

екзамен  

Формування фахових компетентностей  

1. ОДФ .1 Сольний спів  9/270 ЗМ 1. Техніка 

вокальної 

інтерпретації 

літературного 

тексту.  

ЗМ 2. 

Удосконалення 

тембрального 

забарвлення 

голосу вокаліста.  

ЗМ 3. Розвиток 

художнього 

мислення 

студента.  

ЗМ 4. Освоєння 

залік,  

екзамен  
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специфіки  роботи 

вокаліста із 

звукопідсилюючо

ю апаратурою у 

вокальному класі 

та на сцені.  

2. ОДФ.2 Вокально-

педагогічний 

репертуар та 

робота з 

концертмейстер

ом 

4/120 ЗМ 1. Художні 

засади вокального 

виконавства.  

ЗМ 2.  Шляхи 

формування 

оперного співака 

(акторське 

перевтілення).  

залік  

3. ОДФ.3 Ансамблевий 

клас / Камерний 

клас  

6/180 ЗМ 1.  Ансамбль 

як творчий 

колектив.  

ЗМ 2.  Методика 

організаційно-

творчої та 

навчально- 

виховної роботи у 

вокальному 

ансамблі.  

залік  

 

4. ОДФ.4 Вокальна 

імпровізація / 

Оперний клас  

6/180 ЗМ 1.  Джазова 

вокальна 

імпровізація та 

витоки поняття 

«SCAT».  

ЗМ 2.  Основна 

музична 

термінологія, яка 

використовується 

джазовому 

виконавстві.  

ЗМ 3.  

Артикуляційні 

особливості 

вокальної 

імпровізації.  

ЗМ 4.  Складання 

вокальних 

імпровізацій у 

різних стилях.  

Залік, 

екзамен  

5. ОДФ.5 Музично-    
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театральні 

студії:  

Сценічна 

майстерність  

 

 

 

 

 

 

 

Музично-

театральний 

практикум  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Грим і візаж  

 

 

 

Історія 

сценічного 

костюма  

 

 

4/120 

 

 

 

 

 

 

 

 

6/180 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2/60 

 

 

 

2/60 

 

 

ЗМ 1.  Робота 

актора над роллю.  

ЗМ 2.  Від етюду 

до ролі.  

ЗМ 3.  Створення 

етюдів.  

ЗМ 4.  Малі форми 

драматургії.  

 

ЗМ 1.Особливості 

роботи сольного 

виконавця, малої 

групи, ансамблю 

на сцені.  

ЗМ 2.  Принципи 

підбору 

концертного 

репертуару.  

ЗМ 3.  Стиль і 

стилізація 

концертного 

номера.  

ЗМ 4.  

Постановочний 

план – головний 

документ 

концертного 

номера.  

 

ЗМ 1.  Техніка 

гриму.  

ЗМ 2.  Робота над 

образом.  

ЗМ 1.  Історичний 

та загальний 

огляд становлення 

та розвитку 

сценічного 

костюму у 

європейському 

театрі.  

ЗМ 2.  

Концептуальні 

 

 

екзамен  

 

 

 

 

 

 

 

 

екзамен  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

залік  

 

 

 

залік  
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засади розвитку 

театрального 

мистецтва в 

Україні від 

зародження до 

сьогодення.  

6. ОДФ.6 Хореографічнй 

клас  

4/120 ЗМ 1. Основи 

музичного руху.  

ЗМ 2.  Елементи 

класичного 

танцю.  

ЗМ 3.  Елементи 

народно- 

сценічного танцю.  

ЗМ 4. Методка 

постаки 

сценічного танцю.  

залік  

7. ОДФ.7 Фортепіано  4/120 ЗМ 1.  Підготовка 

концертної 

програми 

піаністом.  

ЗМ  2.  

Саморегуляція 

процесу музично -

виконавської 

діяльності.  

залік  

8. ОДФ.8 Фортепіано  8/240 ЗМ 1.  Підготовка 

концертної 

програми 

піаністом.  

ЗМ  2.  

Саморегуляція 

процесу музично -

виконавської 

діяльності.  

екзамен  

2. Практика  

1. ОП.1 Виробнича 

(професійна/ 

безвідривна)  

6/180 

 

 

 

 

ЗМ 1.  Організація 

практики з 

професійного 

спрямування 

«Сольний спів».  

ЗМ 2. Практична 

робота над 

репертуаром.  

залік  

3. Атестація  
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1. ОА.1  Підготовка 

магістерського 

проекту  

 

Захіст 

магістерського 

проекту  

4,5/135 

 

 

 

1,5 / 45 

ЗМ 1.  Підготовка 

магістерського 

проекту на сцені.  

ЗМ 1.  

Демонстрація 

магістерського 

проекту на сцені.  

залік  

 

 

 

екзамен  

 

 

 

 

ІІ. Вибіркова частина  

4. Вибіркові навчальні дисципліни  

4.1. Вибір спеціалізації «Педагогіка вищої школи» 

4.1.1. Навчальні дисципліни  

1. ВДС.1.0

1 

Педагогіка і 

психологія 

вищої школи  

5/150 ЗМ 1. 

Психологічна 

характеристика 

студентства.   

ЗМ 2. Психологія 

особистості та 

діяльності 

викладача вищої 

школи.  

ЗМ 3.  Загальні 

основи педагогіки 

вищої школи.  

ЗМ 4.  Дидактика 

вищої школи.  

екзамен  

2. ВДС.1.0

2 

Методика 

викладання 

дисциплін з 

музичного 

мистецтва  

11/330 ЗМ 1.  Наукові 

засади вокальної 

педагогіки  

ЗМ 2.  

Організаційні 

основи навчання 

сольного співу  

ЗМ 3.  Будова  

співацького 

апарату та функції 

звукоутворюючих 

органів  

ЗМ 4.  Практичні 

основи сольного 

співу 

екзамен  

4.1.2. Практика  

1. ВП.1.01  Виробнича 6/180 ЗМ 1.  Організація залік  
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(асистентська / 

безвідривна)  

професійної 

асистентської 

практики .  

ЗМ 2.  Самостійна 

робота над 

вокально-

педагогічним 

репертуаром.  

4.1.3. Атестація  

1. ВА.1.01  Комплексний 

кваліфікаційний 

екзамен зі 

спеціалізації  

1/30 ЗМ 1.  Підготовка 

до відповідей на 

екзаменаційні 

білети.  

екзамен  

 


