Силабус навчальної дисципліни
«Навчальна практика»
Освітня програма: «Сольний спів»
Спеціальність: 025 «Музичне мистецтво»
Галузь знань: 02 «Культура і мистецтво»

Рівень вищої освіти

Другий (магістерський) рівень вищої освіти

Статус дисципліни
відповідно до
навчального плану

Обов’язкова навчальна дисципліна

Курс
Семестр

І курс
І семестр

Семестровий контроль

Диференційований залік – І семестр

Обсяг дисципліни:
кредити ЄКТС/кількість
годин

3 кредити ЄКТС /90 годин

Мова викладання

Українська мова

Що буде вивчатися
(предмет навчання)

Чому це цікаво/потрібно
вивчати
(мета, завдання)

Пререквізити (попередні
компетентності,
необхідні для вивчення
дисципліни)

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
виконавця-вокаліста.
Мета дисципліни: закласти підґрунтя для формування
професійних компетенцій; сформувати свідоме ставлення до
фаху; відкрити перспективу співпраці з професійними музичнотеатральними, оркестровими, вокальними та вокальноінструментальними колективами.
Завдання дисципліни: сформувати у здобувачів вищої освіти
розуміння взаємозв`язку обов`язкових
дисциплін
та
дисциплін вільного вибору, їх вагомість у підготовці фахівців
кваліфікації виконавець-вокаліст; сприяти вихованню у
студентів сценічної витримки, волі, прагнення до
самовдосконалення та пошуку індивідуального виконавського
стилю; ознайомити студентів з творчою та виконавською
діяльністю
професійного
театрального
і
музичного
колективу, естрадного оркестру, вокального та вокальноінструментального ансамблю; сформувати свідоме ставлення
до професійного та життєвого режиму співака.
Для здобувачів вищої освіти з профільною освітою необхідні:
знання особливостей професійної діяльності виконавцявокаліста,
видів практик, як способу адаптації до реальних
умов професії;

вміння працювати над створенням сценічного іміджу та
портфоліо, підбирати твори та якісний інструментальний
супровід до них (інструментальна фонограма), дотримуватись
професійного
режиму
співака,
оформити
звітну
документацію з різних видів практики; володіння
мікрофоном, як акустичним пристроєм.

Пореквізити
(компетентності,
отримані після вивчення
дисципліни)

Чому можна навчитися
(результати навчання)

Критерії оцінювання
(екзаменаційна політика)

Як можна
користуватися набутими
знаннями і вміннями
(компетентності)

Для здобувачів вищої освіти з непрофільною освітою
необхідно:
знання основ музичної грамоти, в тому числі базових
складових системи музичної нотації;
вміння використовувати отримані теоретичні знання в
практичній діяльності;
володіння навичками самостійної роботи, самостійного
вирішення завдань
Здатність розв’язувати складні спеціалізовані завдання та
практичні проблеми у галузі музичної професійної діяльності
або у процесі навчання, що передбачає застосування системи
інтегрованих художньо-естетичних практичних знань, що
характеризується комплексністю та невизначеністю умов згідно
до компетентностей освітньої програми «Сольний спів»
першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності 025
«Музичне мистецтво».
РН 1. Демонструвати артистизм, виконавську культуру та
технічну майстерність володіння мистецтвом сольного співу
на належному фаховому рівні під час виконавської діяльності
артиста-вокаліста.
РН 2. Володіти методами та навичками сольного та
ансамблевого співу, репетиційної роботи та концертних
виступів.
РН 3. Демонструвати
різні
методики
удосконалення
виконавської діяльності..
РН 10. Володіти базовими знаннями, практичними навичками
організаційної та творчої роботи з ансамблевим колективом.
РН 11. Застосовувати теоретичні знання та навички в
практичній виконавській діяльності.
РН 12. Володіти термінологією музичного мистецтва, його
понятійно-категоріальним апаратом.
Форми контролю: диференційований залік.
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.
Демонструвати загальні компетентності:
ЗК 2. Знання та розуміння предметної області та розуміння
професійної діяльності.
ЗК 4. Вміння виявляти, ставити та вирішувати проблеми.
ЗК 5. Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з
різних джерел.
ЗК 7. Здатність бути критичним і самокритичним.
ЗК 8. Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях.

ЗК 9. Здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями.
ЗК 11. Здатність оцінювати та забезпечувати якість
виконуваних робіт.
ЗК 14. Навички використання інформаційних і комунікаційних
технологій.

Навчальна логістика

Демонструвати спеціальні (фахові) компетентності:
СК 1.Здатність демонструвати достатньо високий рівень
виконавської майстерності вокаліста.
СК 4.Здатність усвідомлювати взаємозв’язки та
взаємозалежності між теорією та практикою музичного
мистецтва.
СК 6.Здатність використовувати професійні знання та навички в
процесі творчої діяльності артиста-вокаліста.
СК 11. Здатність оперувати професійною термінологією.
СК 12. Здатність збирати, аналізувати, синтезувати художню
інформацію та застосовувати її в процесі практичної діяльності.
Навчальна практика студентів-вокалістів сприяє виробленню
творчих самостійних пошуків і узагальнень, стимулює
дослідницьку
діяльність,
спрямовану
на
вироблення
психологічної готовності до концертного виступу.
Навчальна практика виконавців-вокалістів освітнього ступеня
бакалавр здійснюється на базі Національної академії керівних
кадрів культури і мистецтв, без відриву від теоретичного
навчання, впродовж першого семестру.
Відповідно до мети і завдань навчальної практики, вона
складається з двох розділів, що хронологічно відповідають
терміну проведення теоретичного навчання.
Розділ 1. Зміст навчальної практики студентів-вокалістів
Навчальна практика студентів-вокалістів сприяє виробленню
творчих самостійних пошуків і узагальнень, стимулює
дослідницьку
діяльність,
спрямовану
на
вироблення
психологічної готовності до концертного виступу.
Відповідно до мети і завдань навчальної практики, вона
складається з розділів, що хронологічно відповідають терміну
проведення теоретичного навчання.
Під час практики студенти обговорюють наступні теми:
• вступ до фаху, вміння та навички фахівців вокального
мистецтва;
• вагомість нормативних та варіативних навчальних дисциплін у
підготовці студента-вокаліста освітнього рівня «бакалавр»;
• цикл дисциплін професійної та практичної підготовки зі
спеціалізації «Музичне мистецтво», їх значення у підготовці
фахівців;
• характеристика видів навчальної роботи;
• практика як спосіб адаптації майбутніх фахівців до реальних
умов професії, види практик, звітна документація;
• самостійна робота студента.
Розділ 2. Особливості підготовки та виконавської діяльності
соліста-вокаліста

Інформаційне
забезпечення
з фонду та репозиторію
НАКККІМ

У процесі проходження навчальної практики, слід розвивати
художню уяву, пробуджувати креативність, образно-художнє
мислення, творчу уяву, спонукати до щирості виконання,
пояснювати особливості сценічної поведінки, навчати культурі
поводження в різних умовах виконавської діяльності.
Твори для вивчення в процесі проходження вокалістами
навчальної практики слід добирати такі, які відповідають рівню
підготовки і апробовані в процесі вивчення дисципліни «сольний
спів». Про те, не слід використовувати твори, що вимагають
значного емоційного навантаження. Емоційний стан студента в
процесі проходження практики має бути позитивно спрямований і
сприяти виробленню необхідних навичок, стимулюючи їх
утворення.
В процесі навчальної практики студенти повинні засвоїти
важливість:
• вправ на розвиток вокального дихання, ритмічного,
мелодичного, гармонічного;
• дотримання життєвого і професійного режиму співака;
• самостійної роботи по підбору репертуару;
• створення власного
сценічного іміджу, проектування
сценічного одягу, формування портфоліо вокаліста;
• специфіки роботи бек-вокаліста, його основні навички та
вміння.
• засвоїти основні навики і вміння наставника дитячої вокальної
студії.
Форма контролю: диференційований залік.
Види занять: практичні заняття.
Методи навчання:
– практичний метод (практичні заняття);
– самостійна робота з навчально-методичною літературою
(конспектування, тезування, анотування);
– інформаційні методи новітніх комп‘ютерних технологій
(дистанційні, мультимедійні, веб-, віртуально орієнтовані
тощо).
Форми навчання: без відриву від навчання.
Рекомендована література та інформаційні ресурси
Література:
1. Бурміцька Л.Ф. Навчальна практика: методичні
рекомендації для здобувачів освітнього ступеня “Бакалавр”
спеціальності 025 "Музичне мистецтво". Київ : НАКККіМ,
2021. 15 с.
2. Бурміцька Л.Ф. Виробнича практика: методичні
рекомендації для здобувачів освітнього ступеня “Бакалавр”
спеціальності 025 "Музичне мистецтво". Київ : НАКККіМ,
2021. 33 с.
3. Бурміцька Л.Ф. Охорона та гігієна голосу : методичні
рекомендації до семінарських занять для здобувачів
освітнього ступеня «Бакалавр» 025 спеціальності «Музичне
мистецтво». Київ : НАКККіМ, 2019. 36 с.
4. Антонюк В. Г. Постановка голосу: навчальний посібник. / В.
Г. Антонюк. — Київ : Українська ідея, 2000. — 68 с
5. Колодуб І. С. Практичні поради педагога-вокаліста. — Київ:

Музична Україна, 2010. — 54 с
Прохорова Л. В. Українська естрадна вокальна школа / Л. В.
Прохорова. — Київ: Нова книга, 2006. — 384 с.
7. Юцевич Ю. Музика: Словник-довідник. Тернопіль: —
Навчальна книга – Богдан, 2003.
Додаткові інформаційні ресурси:
1. http://library.nakkkim.edu.ua
–
електронний
каталог
Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв.
2. http://knmau/com/ua/ - електронний каталог Національної
музичної академії України ім. П. І. Чайковського.
3. http:-//denysberezhnyi.com.ua/ - Відео-школа Д. Бережного з
постановки голосу.
Проведення занять з дисципліни «Навчальна практика»
забезпечується матеріально-технічною базою (спеціалізована
аудиторія № 207, корп. 14, НАКККіМ), музичним
інструментарієм (комплект звукопідсилюючої апаратури,
мікрофон, фортепіано), технічними засобами (ноутбук,
планшет),
навчально-методичною
документацією
та
матеріалами.
Кафедра академічного і естрадного вокалу та звукорежисури
(корпус №14, ауд. 203).
Інститут сучасного мистецтва
Бурміцька Людмила Франківна, Заслужений діяч мистецтв
України, доцент, доцент кафедри академічного і естрадного
вокалу та звукорежисури. Лауреат Всеукраїнських та
Міжнародних вокальних конкурсів та фестивалів. солістка
Академічного ансамблю пісні і танцю Державної прикордонної
служби України, член правління Асоціації діячів естрадного
мистецтва України. Виховала багато виконавців-вокалістів
серед яких є народні й заслужені артисти України. Автор
наукових та науково-популярних музикознавчих праць. Маючи
великий творчий досвід, являючи собою високий професійний
та духовний рівень артиста і громадянина Л. Ф. Бурміцька
показує гідний приклад бездоганного служіння українському
мистецтву. Постійно працює над підвищенням свого творчого
рівня і передає свій досвід молодим артистам.
Освіта: 1981 р. - закінчила з відзнакою Тернопільське музичне
училише ім. С.Крушельницької; 1985 р. - Івано-Франківський
державний педагогічний інститут ім. В.С. Стефаника за
спеціальністю “Музика”; 1991- 1994 р. - навчалась у Львівській
держаній консерваторії на диригентсько-хоровому факультеті;
2020 р. - закінчила Національну академію керівних кадрів
культури і мистецтв за спеціальністю “Музичне мистецтво”, о.
с. “магістр”.
6.

Локація та матеріальнотехнічне забезпечення

Кафедра
Інститут
Інформація про науковопедагогічних
працівників

Оригінальність

Інша інформація на сайті кафедри:
https://nakkkim.edu.ua/instituti/institut-suchasnogomistetstva/kafedra-estradnogo-vikonavstva
Навчальна дисципліна «Навчальна практика» розроблена на
основі наукового і практичного досвіду провідних вітчизняних

