ПОВІР В СЕБЕ! СТАНЬ ЗІРКОЮ! БУДЬ КРАЩИМ!
РОЗКРИЙ СВІЙ ТАЛАНТ В ВОКАЛЬНІЙ МАЙСТЕРНІ «NAKKKIM»
Якщо ви повні енергії і бажання розвиватись і удосконалюватись –
приходьте до нас! Вокальна майстерня «NAKKKIM» запрошує всіх, всіх, всіх
хто вміє або просто дуже хоче співати!
Кваліфіковані викладачі, досвідчені майстри вокалу допоможуть вам
оволодіти навиками естрадно-джазового, народного чи академічного співу,
розвинути ваш талант, підготувати до різноманітних телевізійних вокальних
шоу-проектів, конкурсів та фестивалів; розробити індивідуальний імідж-стиль.
Саме тут, серед професійних молодих викладачів ви знайдете старших друзів,
навчатись в яких – одне задоволення.
Зустрічі, які постійно проходять в НАКККіМ та спілкування з сучасними
зірками шоу-бізнесу назавжди залишаться в приємних спогадах, допоможуть
вам обрати свій шлях до улюбленої професії. Тільки з нами ви поринете в світ
музичного мистецтва, в якому панує творча конкуренція і бажання проявити
себе.
У вокальній майстерні «NAKKKIM» ви навчитесь:
 вправно володіти голосом та різними вокальними прийомами;
 професійно користуватись концертним мікрофоном, правильно
готуватись до виступу, щоб назавжди забути відчуття хвилювання
перед публікою;
 працювати в студії звукозапису з студійним мікрофоном.
Навчаючись в нас, ви оволодієте необхідними знаннями і навиками роботи
ведучого карооке.
Тільки в вокальній майстерні ви зможете підготувати і випустити свій перший
аудіо-альбом та отримати відеоматеріал з вашими виступами. Саме тут ви
зможете пізнати і зрозуміти всю «кухню» формування і розвитку співака.
Тільки в нашому медичному центрі, який знаходиться на території Академії,
вам нададуть безкоштовну кваліфіковану консультацію про стан вашого
голосового апарату.
Вокальна майстерня «NAKKKIM» Національної академії керівних кадрів
культури і мистецтв допоможе вам підготуватись до вступу на спеціальність
«Сольний спів»!
Прийом в вокальну майстерню «NAKKKIM» в 2016 -2017 навчальному році
проводиться впродовж всього року, починаючи з 15 листопада 2016 року.
Щоб навчатись - потрібно пройти прослуховування з спеціальності у
викладачів кафедри естрадного виконавства, які дають рекомендації по
формуванню навчального плану (кількість індивідуальних занять в місяць — не

менше чотирьох).
Що потрібно для прослуховування? Для прослуховування слід підготувати
один твір (мати фонограму-мінус або ноти), або просто прийти в академію на
кафедру естрадного виконавства.
УВАГА! УВАГА! УВАГА! УВАГА! УВАГА! УВАГА! УВАГА! УВАГА!
Слухачі, які успішно навчались і показали високий рівень підготовки з
творчого випробування отримують рекомендацію для вступу в Академію на
спеціалізацію «Сольний спів» і їм надається 10% знижка в оплаті за перший рік
навчання.
Записатись на курси вокальної майстерні «NAKKKIM» можна особисто за
адресою:
Київ, вул. Лаврська 9, корп. 14, аудиторія № 104, № 105,
чи за телефонами: (044) 254-58-23, (067) 322-05-52
з понеділка по п`ятницю з 09.00 до 18.00 (без перерви на обід)
e-mail: kev@dakkim.edu.ua
Навчання в вокальній майстерні «NAKKKIM» розраховане на 3 місяці (12
тижнів) і включає всі дисципліни вступних випробувань. Програма підготовки
передбачає можливість приєднання до навчального процесу на будь-якому
етапі. Заняття проводять досвідчені професори, доценти, відомі українські
артисти Алла Кудлай, Людмила Бурміцька, Ганна Захарченко, Вероніка Левко,
Наталія Овсяннікова, Микола Сікора, Світлана Заря.
Вокальна майстерня, для зручності слухачів, працює у вихідні дні (субота).
Заняття починаються після формування групи.
Кількість чоловік в групі – 10 осіб.
Підготовка здійснюється за Робочим навчальним планом. Проте, перед
початком занять і підписанням договору при погодженні з викладачем,
можливий вибір дисциплін і формування додаткової навчальної програми.
Навчання в вокальній майстерні «NAKKKIM» – платне і визначається
кількістю годин в навчальному плані. Оплата за 1 місяць наперед.
Вартість навчання за Робочим навчальним планом – 1970 грн.
Перелік навчальних дисциплін за Робочим навчальним планом:
1. Постановка голосу (практичне заняття) - викладач - професор
Захарченко Г.Я. (2 год. x 14 занять = 28 год.)
2. Сольфеджіо (практичне заняття) - викладач – доцент Сєрова О.Ю.
(2 год. x 14 занять = 28 год.)
3. Сольний спів (індивідуальне заняття) – викладачі:
професор Захарченко Г.Я., доцент Левко В.І., доцент Бурміцька Л.Ф..

(1год/ x 14 занять = 14 год.).
Перелік навчальних дисциплін для додаткової навчальної програми:
 Музичний інструмент (фортепіано) – доцент, кандидат мистецтвознавства
Туріна О.А., старший викладач Каменська В.Ю.;
 Сольний спів (індивідуальне заняття) – викладачі: народна артистка
України Кудлай А.П., професор, народна артистка України Захарченко
Г.Я., доцент Левко В.І., доцент, заслужений діяч мистецтв України
Бурміцька Л.Ф., доцент, заслужений діяч мистецтв України Сікора М. Ю.,
заслужена артистка естрадного мистецтва України Овсяннікова Н. Ю..
 Сольфеджіо (практичне заняття), викладач – доцент, кандидат
мистецтвознавства Сєрова О.Ю..

В.о. завідувача кафедри

