
 
 

 

 

 
                Силабус  дисципліна  « Навчальна практика»  

Освітня програма: «Звукорежисура» 

Спеціальність: 025 «Музичне мистецтво» 

Галузь знань: 02 «Культура і мистецтво» 

 

Рівень вищої освіти Перший (бакалаврський) рівень вищої освіти 

Статус дисципліни 

відповідно до 

навчального плану 

Обов’язкова навчальна дисципліна 

Курс 

Семестр 

І курс І семестр 

Семестровий контроль   Диференційований залік  1 семестр 

Обсяг дисципліни: 

кредити ЄКТС/ 

кількість годин 

 

3 кредита ЄКТС /90 год. 

Мова викладання Українська мова 

Що буде вивчатися 

(предмет навчання) 

Навчальна практика є початковим етапом і важливою складовою 

підготовки фахівців сфери музичного мистецтва. Дисципліна 

забезпечує ознайомлення студентів з особливостями обраного фаху, 

формує розуміння всіх компетентностей необхідних для професійної 

діяльності звукорежисера. 

Чому це 

цікаво/потрібно 

вивчати  

(мета, завдання) 

 Мета дисципліни: закласти підґрунтя для формування 

професійних компетенцій; сформувати свідоме ставлення до фаху; 

відкрити перспективу співпраці з професійними 

музично театральними, оркестровими, вокальними та вокально-

інструментальними колективами, студіями звукозапису тощо.  

     Завдання дисципліни:  сформувати у здобувачів вищої освіти 

розуміння взаємозв`язку обов`язкових дисциплін та дисциплін 

вільного вибору, їх вагомість у підготовці фахівців кваліфікації 

звукорежисер; ознайомити студентів з діяльністю та напрямками 

роботи закладів культури і мистецтв та інших галузей сучасного 

мистецтва; сформувати розуміння ролі закладів культури і мистецтв 

у суспільстві; формування навичок самостійної роботи, навичок 

самостійного формування висновків, отриманих у результаті 

особистих спостережень. 

Пререквізити 

(попередні 

компетентності, 

необхідні для вивчення 

дисципліни) 

  ЗК1. Здатність до спілкування державною мовою як усно, так і 

письмово 

 ЗК2. Знання та розуміння предметної області та розуміння 

професійної діяльності. 

 ЗК3. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу. 

 ЗК4. Вміння виявляти, ставити та вирішувати проблеми. 

ЗК5. Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з 

різних джерел.  



ЗК6. Навички міжособистісної взаємодії. 

 ЗК7. Здатність бути критичним і самокритичним. 

ЗК8. Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях. 

ЗК9. Здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями. 

Пореквізити 

(компетентності, 

отримані після 

вивчення дисципліни)  

СК3. Здатність усвідомлювати художньо-естетичну природу 

музичного мистецтва, а також розуміти теоретико-історичний 

контекст художнього твору на основі знання про естетичні цінності 

та культурні контексти, в яких здійснюється й інтерпретується 

творчість, інновації та вплив. 

 СК4. Здатність усвідомлювати взаємозв’язки та взаємозалежності 

між теорією й практикою музичного мистецтва і звукорежисури. 

СК5. Здатність використовувати теоретико-практичні знання й 

термінологію музичного мистецтва та звукорежисури, а також 

здійснювати технічний і творчий аналіз творів музичного мистецтва 

у звукозаписі. 

 СК8. Здатність спілкуватись на професійному рівні із виконавцем, 

диригентом, продюсером або іншими суб’єктами творчого процесу. 

СК9. Здатність розуміти основні шляхи інтерпретації художнього 

образу та володіти методикою об’єктивного і суб’єктивного аналізу 

музичних фонограм.  

Чому можна навчитися  

(результати навчання) 

РН2. Застосовувати теоретичні знання та навички в 

звукорежисерській практичній діяльності, використовуючи знання 

про теоретичні основи звукорежисури (суб’єктивні та об’єктивні 

характеристики звучань, натуральні та штучні джерела звуку). 

 РН3. Знати принципи об’єктивного і суб’єктивного аналізу творів 

музичного мистецтва у звукозаписі.  

РН6. Володіти термінологією звукорежисури і музичного мистецтва, 

їх понятійно-категоріальним апаратом.  

РН7. Знати принципи діяльності звукорежисера як соціального 

феномену масової культури.  

РН17. Уміти встановлювати творчі комунікації та працювати в 

творчій команді.  

РН18. Виявляти відповідальність за розвиток мистецьких знань і 

професійних практик, оцінку стратегічного розвитку мистецтва, 

творчого та навчального колективу. 

Критерії оцінювання 

(екзаменаційна 

політика)  

Форми контролю: Диференційований залік 100/ 80 балів.  

Шкала оцінювання: 

За національною диференційованою шкалою – «відмінно», 

«добре», «задовільно», «незадовільно». 

За шкалою ECTS: A 90-100, B 82-89, C 74-81, D 64-73, E 60-63, FХ 

35-59, F 1-34. 



Як можна 

користуватися 

набутими    знаннями і 

вміннями 

(компетентності) 

 Демонструвати загальні компетентності: вміти встановлювати 

творчі комунікації та працювати в творчій команді; виявляти, ставити 

та вирішувати проблеми; бути здатним вчитися і оволодівати 

сучасними знаннями; здатність застосовувати знання у практичних 

ситуаціях.  

 Демонструвати спеціальні (фахові) компетентності: здатність 

усвідомлювати художньо-естетичну природу музичного мистецтва, а 

також розуміти теоретико-історичний контекст художнього твору на 

основі знання про естетичні цінності та культурні контексти, в яких 

здійснюється й інтерпретується творчість, інновації та вплив; 

здатність усвідомлювати взаємозв’язки та взаємозалежності між 

теорією й практикою музичного мистецтва і звукорежисури. 

Навчальна логістика   Навчальна практика бакалаврів-звукорежисерів здійснюється без 

відриву від навчання. 

  Форма контролю:  Диференційований залік 

   Види занять:  

Консультації, практичні заняття,  самостійна робота. 

Методи навчання:  

– вербальний метод ( дискусія, співбесіда тощо); 

– наочний метод (ілюстративний та демонстративний); 

– самостійна робота з навчально-методичною літературою 

(конспектування, тезування, анотування); 

– інформаційні методи  новітніх комп‘ютерних технологій 

(дистанційні, мультимедійні, web-, віртуально орієнтовані 

тощо. 

Форми навчання:  

Денна (очна), дистанційна. 

Інформаційне 

забезпечення 

з фонду та репозиторію 

НАКККІМ 

Рекомендована література та інформаційні ресурси 

Література: 

   1.Про освіту: Закон України (Відомості Верховної Ради (ВВР), 

2017, № 38-39, т..380). URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws /show/2145-

19#Text  

   2.Про вищу освіту: Закон України (Відомості Верховної Ради 

(ВВР), 2014, № 37-38, ст.2004). URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws 

/show/1556-18#Text 

   3. Про культуру: Закон України редакція від 04.11.2018 підстава 

2581-VIІІ. URL: https://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/2778-17.  

 4. Стандарт вищої освіти України за спеціальністю 025 «Музичне 

мистецтво» для першого (бакалаврського) рівня вищої освіти 

затверджений і введений в дію наказом Міністерства освіти і науки 

№ 727 від 24 травня 2019 року: видання офіційне. Київ: Міністерство 

освіти і науки України, 2019. 16с. [Електронний ресурс] – Режим 

доступу для першого (бакалаврського) рівня вищої освіти.  

Освіта.UA http://ru.osvita.ua › legislation  

  5. Положення про проведення практики студентів вищих 

навчальних закладів України, затвердженого наказом Міністерства 

освіти України від 08.04.1993 р. № 93 (зі змінами). URL: 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0035-93#Text 

  6. Про практичну підготовку студентів : Лист Міністерства освіти і 

науки України 1/9-93 від 07.02.2009 р. URL: https://osvita.ua 

/legislation/Vishya_ osvita/2728/  

   7. Положення про організацію освітнього процесу в Національній 

https://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/2778-17
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0035-93#Text


академії керівних кадрів культури і мистецтв: протокол Вченої ради 

№3 від 30.10.2018/ URL: 

https://nakkkim.edu.ua/images/official_documents/Osv_Diyalnist 

/polozhennya_pro_osvitniy_proces.pdf  

 8. Положення про проведення практики студентів бакалаврського та 

магістерського рівнів Національної академії керівних кадрів 

культури і мистецтв, затвердженого Вченою радою протокол № 3 від 

30.10.2018 р. та введеного в дію наказом ректора від 02.11.2018 р. № 

196-о URL: https://nakkkim.edu.ua/images/official_documents 

/Osv_Diyalnist/polozhennya_ pro_praktyku _studentiv.pdf  

 9. Методичні рекомендації до виробничої практика. Галузь знань: 02 

«Культура і мистецтво». Спеціальність: 025 «Музичне мистецтво» 

«Звукорежисура». Професійне спрямування: ««Звукорежисура». 

Освітній рівень: бакалавр /Укл.: В.І.Грищенко, В.Й.Козлін. Київ: 

НАКККіМ, 2021. 39с. 

 

Додаткові інформаційні ресурси:  

1. Законодавство та нормативнi акти [Електронний ресурс], режим l 

доступу: www zakon.rada.gov.u  

2. http://library.nakkkim.edu.ua – електронний каталог НАКККіМ. 

      

Локація та 

матеріально- технічне 

забезпечення 

Проведення практичних занять з дисципліни «Навчальна 

практика» (1 семестр) відбувається на базах практики, якими є 

організації, підприємства та заклади соціально-культурної сфери в 

галузі культури і мистецтв та забезпечується навчально-

методичною документацією та матеріалами (див. рекомендована 

література). 

Кафедра Кафедра академічного і естрадного вокалу та звукорежисури  

(корпус №14, ауд.203). 

Інститут Інститут сучасного мистецтва 

Інформація про 

науково-педагогічних 

працівників 

 

    Грищенко Валентина Іванівна  кандидат педагогічних наук (2003), 

доцент (2006).  Відмінник освіти України (1994), Медаль «Трудова 

слава» ІІ  ступеня Міжнародної Академії рейтингових технологій і 

соціології «Золота Фортуна» (2021). 

 Автор наукових праць в галузі музичного мистецтва та 

мультимедійних засобів навчання. 

Інша інформація на сайті кафедри:  

https://nakkkim.edu.ua/instituti/institut-suchasnogo-mistetstva/kafedra-

estradnogo-vikonavstva 

Оригінальність 

навчальної дисципліни 

(при наявності). 

Політика академічної 

доброчесності  

  Навчальна дисципліна «Навчальна практика» (1 сем.) розроблена 

на основі практичного досвіду провідних вітчизняних та 

закордонних спеціалістів-практиків у сфері звукорежисури. Всі 

учасники навчального процесу зобов‘язані дотримуватись 

політики доброчесності і сприяти функціонуванню ефективної 

системи запобігання та виявлення академічного плагіату. 

Лінк на дисципліну https://classroom.google.com/c/NDEyMzk5NDg2ODA5 
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