Силабус навчальної дисципліни
«Виробнича практика»
(наскрізна форма)
Освітня програма: «Сольний спів»,
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
Тривалість
Вид виробничої
практики

II курс

III курс

IV курс

4 семестр

6 семестр

8 семестр

2 тижні

4 тижні

4 тижні

ознайомча

асистентська

виконавська

Диференційований залік

Семестровий
контроль
Обсяг дисципліни:
кредити ЄКТС/
кількість годин

3 кредити ЄКТС/

5 кредитів ЄКТС/

5 кредитів ЄКТС/

90 годин

150 годин

150 годин

Мова викладання

Українська мова

Що буде вивчатися
(предмет навчання)

Виробнича практика є невід`ємною складовою освітньо-професійної
програми підготовки фахівців першого (бакалаврського) ступеня
вищої освіти і формує та удосконалює практичні навички й вміня в
максимально наближених умовах професійної діяльності; сприяє
закріпленню теоретичних знань, отриманих студентами в період
навчання; розвиває здатність приймати самостійні рішення;
ознайомлює з сучасними методами, формами організації праці,
формує розуміння всіх компетентностей необхідних для
професійної діяльності артиста-вокаліста.

Чому це
цікаво/потрібно
вивчати
(мета, завдання)

Мета дисципліни:
виробнича ознайомча практика - закласти основу для формування
первинних практичних вміннь зі спеціальності та професійних
компетенцій і свідомого ставлення до фаху, розвинути вміння
використовувати отримані знання в практичній діяльності;
виробнича асистентська практика - прискорити адаптацію
студентів до реальних умов професійної діяльності, розкрити різні
форми
роботи з обраної спеціальності (фестивалі, конкурси,
концерти, тематичні вечори), розвинути практичні вокальновиконавські та організаторські навички на основі застосування знань,
набутих емпіричним шляхом у викладача з фаху та підкріплених

теоретико-методичною базою суміжних дисциплін;
виробнича виконавська практика - сформувати свідоме ставлення до
фаху, розвинути розуміння та вміння співпраці з професійними
музично-театральними, вокальними та вокально-інструментальними,
оркестровими музичними колективами та навчити практично
здійснювати спільну виконавську діяльність, удосконалити вміння з
індивідуальної виконавської майстерності та навчити долати
психологічний бар’єр, пов’язаний з хвилюванням перед виступом.
Завдання дисципліни:
виробнича ознайомча практика - ознайомити зі структурою та
розпорядком роботи мистецького закладу, специфікою та методикою
підготовки до сольного чи ансамблевого виступу, сформувати
розуміння взаємозв`язку навчальних дисциплін та їх значення для
практичної діяльності, закласти підґрунтя для формування
компетенцій наставника-співака вокальної студії;
виробнича асистентська практика - ознайомити здобувачів з
репертуаром музичного колективу: з найкращими зразками
класичної та естрадно-джазової музики, поглибити знання та
сформувати загально-професійні та спеціальні вміння, розкрити
специфіку роботи на фестивалях, конкурсах, концертах, розвинути
прагнення до самовдосконалення та пошуку індивідуального
виконавського стилю;
виробнича виконавська практика - навчити здобувачів співпраці
з музичними колективами, естрадними оркестрами, вокальними та
вокально-інструментальними ансамблями, надати можливість
самостійно продемонструвати свої вокальні та артистичні вміння
під час проходження прослуховування; сформувати вміння
індивідуальної виконавської роботи, сприяти вихованню у
студентів сценічної витримки та волі.
Для здобувачів вищої освіти необхідні знання особливостей
Пререквізити
професійної діяльності виконавця-вокаліста, видів практик, як
(попередні
способу адаптації до реальних умов професії;
компетентності,
вміння працювати над створенням сценічного іміджу та
необхідні для
дотримуватись професійного режиму співака,
вивчення дисципліни) портфоліо,
оформляти звітну документацію з різних видів практики;
володіння мікрофоном, як акустичним пристроєм.
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первинних практичних вміннь зі спеціальності та професійних
компетенцій і свідомого ставлення до фаху, розвинути вміння
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музично-театральними, вокальними та вокально-інструментальними,
оркестровими музичними колективами та навчити практично
здійснювати спільну виконавську діяльність, удосконалити вміння з
індивідуальної виконавської майстерності та навчити долати
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розуміння взаємозв`язку навчальних дисциплін та їх значення для
практичної діяльності, закласти підґрунтя для формування
компетенцій наставника-співака вокальної студії;
виробнича асистентська практика - ознайомити здобувачів з
репертуаром музичного колективу: з найкращими зразками
класичної та естрадно-джазової музики, поглибити знання та
сформувати загально-професійні та спеціальні вміння, розкрити
специфіку роботи на фестивалях, конкурсах, концертах, розвинути
прагнення до самовдосконалення та пошуку індивідуального
виконавського стилю;
виробнича виконавська практика - навчити здобувачів співпраці
з музичними колективами, естрадними оркестрами, вокальними та
вокально-інструментальними ансамблями, надати можливість
самостійно продемонструвати свої вокальні та артистичні вміння
під час проходження прослуховування; сформувати вміння
індивідуальної виконавської роботи, сприяти вихованню у
студентів сценічної витримки та волі.
Для здобувачів вищої освіти необхідні знання особливостей
Пререквізити
професійної діяльності виконавця-вокаліста, видів практик, як
(попередні
способу адаптації до реальних умов професії;
компетентності,
вміння працювати над створенням сценічного іміджу та
необхідні для
дотримуватись професійного режиму співака,
вивчення дисципліни) портфоліо,
оформляти звітну документацію з різних видів практики;
володіння мікрофоном, як акустичним пристроєм.

Пореквізити
(компетентності,
отримані після
вивчення дисципліни)

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 знань з теорії музики, що характеризується
комплексністю та невизначеністю умов згідно до компетентностей
освітньої програми «Сольний спів» першого (бакалаврського) рівня
вищої освіти спеціальності 025 «Музичне мистецтво».
Здобувач вищої освіти повинен знати: основні напрями роботи
музичних мистецьких закладів та специфіку їх професійної
діяльності,

фахові

особливості

роботи

артиста-вокаліста

та

виконавця-наставника; розуміти вагомість та роль закладів
культури і мистецтв у суспільстві; вміти працювати в музичному
колективі і користуватись звукопідсилюючою апаратурою,
володіти навичками самостійної роботи при створенні
сценічного іміджу та портфоліо; формувати репертуар та відбирати
якісний інструментальний супровід (інструментальна фонограма);
самостійного формувати висновки
Чому можна
навчитися
(результати
навчання)

отримані

в результаті

особистих спостережень.
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 5. Відтворювати драматургічну концепцію музичного твору,
створювати його художню інтерпретацію.
РН 6. Демонструвати спроможність до самостійного дослідження
наукової проблеми в галузі музичного мистецтва та написання
роботи відповідно до вимог, готовність дискутувати і
аргументувати власну позицію.
РН 7. Володіти методами опрацювання музикознавчої літератури,
узагальнення та аналізу музичного матеріалу, принципами
формування наукової теми та розуміння подальших перспектив
розвитку даної проблематики в різних дослідницьких жанрах.
РН 8. Демонструвати володіння музично-аналітичними навичками
в процесі створення виконавських інтерпретацій.
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.
РН 14. Використовувати на професійному рівні методи та прийоми
викладання вокалу.
РН 15. Демонструвати музично-теоретичні, культурно-історичні
знання з музичного мистецтва.
РН 16. Виявляти розуміння фінансово-адміністративних принципів

організації мистецьких заходів, закладів культури та музичної
освіти.
РН 17. Демонструвати аргументовані знання з особливостей
музичних стилів різних епох.
Критерії оцінювання
(екзаменаційна
політика)

Як можна
користуватися
набутими знаннями і
вміннями
(компетентності)

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 1. Здатність до спілкування державною мовою як усно, так і
письмово.
ЗК 2. Знання та розуміння предметної області та розуміння
професійної діяльності.
ЗК 3. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу.
ЗК 4. Вміння виявляти, ставити та вирішувати проблеми.
ЗК 5. Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з
різних джерел.
ЗК 6. Навички міжособистісної взаємодії.
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 12. Здатність працювати автономно.
ЗК 13. Здатність виявляти ініціативу та підприємливість.
ЗК 14. Навички використання інформаційних і комунікаційних
технологій.
ЗК 16. Здатність реалізувати свої права і обов’язки як члена
суспільства, усвідомлювати цінності громадянського (вільного
демократичного) суспільства та необхідність його сталого
розвитку, верховенства права, прав і свобод людини і громадянина
в Україні.
Демонструвати спеціальні (фахові) компетентності:
СК 1. Здатність демонструвати достатньо високий рівень
виконавської майстерності вокаліста.
СК 2. Здатність створювати та реалізовувати власні художні
концепції у виконавській діяльності артиста-вокаліста.
СК 3. Здатність усвідомлювати художньо-естетичну природу
музичного мистецтва.
СК 4. Здатність усвідомлювати взаємозв’язки та взаємозалежності
між теорією та практикою музичного мистецтва.
СК 5. Здатність використовувати знання про основні закономірності
й сучасні досягнення у теорії, історії та методології музичного
мистецтва.
СК 6. Здатність використовувати професійні знання та навички в
процесі творчої діяльності артиста-вокаліста.
СК 8. Здатність здійснювати диригентську діяльність у вокальному
ансамблі.
СК 9. Здатність розуміти основні шляхи інтерпретації художнього

образу у вокальній музиці.
СК 10. Здатність застосовувати базові знання провідних музичнотеоретичних систем та концепцій.
СК 11.Здатність оперувати професійною термінологією.
СК 12. Здатність збирати, аналізувати, синтезувати художню
інформацію та застосовувати її в процесі практичної діяльності.
СК 13. Здатність використовувати широкий спектр
міждисциплінарних зв’язків.
СК 14. Здатність демонструвати базові навички ділових
комунікацій.
СК 18. Здатність свідомо поєднувати інновації з усталеними
вітчизняними та світовими традиціями у вокальному виконавстві та
музичній педагогіці.
Навчальна логістика

Виробнича практика студентів-вокалістів сприяє виробленню
творчих самостійних пошуків і узагальнень, стимулює
дослідницьку діяльність, спрямовану на вироблення психологічної
готовності до концертного виступу; стимулює розвиток
професійних компетентностей відповідно до професійної освітньої
програми.
Виробнича практика артиста-вокаліста здійснюється на базі
творчих і навчальних закладів культури і мистецтв, професійних
музично-творчих колективів. Базами практик можуть бути
заклади, які мають відповідну матеріально-технічну базу та
кваліфікований контингент викладачів та керівників музичного
мистецтва, професійних співаків.
Виробнича практика передбачає безперервність та послідовність її
проведення при одержанні необхідного обсягу практичних знань і
умінь відповідно до освітнього рівня.

Форма контролю: Диференційований залік
Види занять:
практичні заняття.
Методи навчання:
– практичний метод (практичні завдання);
– самостійна робота з навчально-методичною літературою
(конспектування, тезування, анотування);
– інформаційні методи сучасних комп`ютерних технологій
(дистанційні, мультимедійні, веб-, віртуально орієнтовані
тощо);
– самостійна робота (розв’язання практичних завдань).
Форми навчання: з відривом від навчання

Інформаційне
забезпечення
з фонду та
репозиторію
НАКККІМ

Рекомендована література та інформаційні ресурси
Література:
1. Антонюк В. Г. Постановка голосу: навчальний посібник. /
В. Г. Антонюк. — Київ : Українська ідея, 2000. — 68 с.
2. Бурміцька Л.Ф. Навчальна практика: методичні
рекомендації для здобувачів освітнього ступеня
“Бакалавр” спеціальності 025 "Музичне мистецтво". Київ
: НАКККіМ, 2021. 15 с.
3. Бурміцька Л.Ф. Виробнича практика: методичні
рекомендації для здобувачів освітнього ступеня
“Бакалавр” спеціальності 025 "Музичне мистецтво". Київ
: НАКККіМ, 2021. 33 с.
4. 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.
5. Вотріна В. В. Мистецтво співу і вокальна методика М. Е.
Донець — Тессейр. Київ : НМАУ ім. П. І. Чайковського, 2001.
— 272 с.
6. Гладишева А. О. Сценічна мова: дикційна та орфоепічна
нормативність / А. О. Гладишева. Київ: КДіТМ, 2011. — 268с.
7. Колодуб І. С. Практичні поради педагога-вокаліста. —
Київ: Музична Україна, 2010. — 54 с.
8. Романчишин В. Г. Концертна діяльність як

соціокультурна практика: до проблеми організації //
Мистецтвознавчі записки. 2018. Вип. 33. С. 243-250.
9. Прохорова Л. В. Українська естрадна вокальна школа.
Київ: Нова книга, 2006. 384 с.
10. Откидач В. Естрадний спів і шоу-бізнес : навч.-метод.

посібник. Вінниця : Нова книга, 2013.
11. Левко В. І.Методика викладання сольного співу: конспект
лекцій. Київ : НАКККіМ, 2016. 80 с.
12. Юцевич Ю. Музика: Словник-довідник. Тернопіль: —

Навчальна книга – Богдан, 2003.
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

