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1. Опис навчальної дисципліни 

 

Найменування показників Розподіл годин за навчальним планом 

Кількість кредитів: 12 
Вид занять 

Форма навчання 

Загальна кількість годин:  360 Денна Заочна 

Рік вивчення дисципліни 

за навчальним планом: 
1,2,4 Лекції: - - 

Семестр: 2,4,8 Практичні заняття: - - 

Тижневе навантаження (год.): Лабораторні заняття: - - 

аудиторне:  Семінарські заняття: - - 

самостійна робота:  Самостійна робота: - - 

Форма підсумкового 

контролю: 
Залік Консультації: - - 

Мова навчання: українська Індивідуальні заняття: - - 

 

Консультативну допомогу здобувачі вищої освіти можуть отримати у ННІ  

«Академія мистецтв імені С. С. Прокоф’єва» кафедри музичного мистецтва, які 

безпосередньо проводять заняття, або звернувшись з письмовим запитом на електронну 

пошту за адресою dec_art@tnu.edu.ua. 

 

2. Програма навчальної дисципліни 

Передумовою проходження навчально-виконавської практики є опанування 

магістрантами таких обов’язкових дисциплін циклу професійної підготовки як 

«Спеціальний інструмент», «Вокал», «Вокальний ансамбль», «Концертмейстерський 

клас», «Оркестровий клас», «Сценічна майстерність», «Інструментальний ансамбль», 

тощо.  

Досвіду успішної практичної діяльності майбутнього концертного виконавця також 

сприяє вивчення таких навчальних дисциплін (за вибором студента), як: «Сценічна мова», 

«Оперний спів», «Вокальна імпровізація», «Основи репертуарної політики музичних 

закладів світу», «Квартетний клас», «Сучасні системи набору та редагування нот» тощо.  

Очікувані програмні результати навчання за дисципліною (за Освітньою програмою): 

  

ПРН 1. Демонструвати артистизм, виконавську культуру та технічну майстерність володіння 

інструментом (голосом) на належному фаховому рівні під час виконавської (диригентської) 

діяльності; 

ПРН 2. Володіти методами та навичками оркестрової та ансамблевої гри (ансамблевого / 

хорового співу), репетиційної роботи та концертних виступів; 

ПРН 8. Демонструвати володіння музично- аналітичними навичками в процесі створення 

виконавських, музикознавчих та педагогічних інтерпретацій;           

ПРН 9. Демонструвати володіння теоретичними та практичними основами інструментування, 

аранжування музики та композиції, вміння здійснювати переклад музичних творів для різних 
колективів (оркестру, ансамблю); 
ПРН 10. Володіти базовими знаннями, практичними навичками організаційної та творчої      
роботи з ансамблевим колективом;  

ПРН 11. Застосовувати теоретичні знання та навички в редакторській / менеджерській / 

лекторській / практичній діяльності.  

ПРН 12. Володіти термінологією музичного мистецтва, його понятійно-категоріальним 



апаратом. 

 

 

Загальні та спеціальні компетентності, що формуються у процесі вивчення 

дисципліни 

 
Шифр  та  назва  

компетентності  

Результати навчання  

Знання  
Уміння/ 

навички  
Комунікація  

Відповідальність 

і автономія  

Загальні компетентності (ЗК)  

 ЗК 2. Знання та    

розуміння предметної 

області та                             розуміння 

професійної діяльності; 

ЗК 6. Здатність до 

міжособистісної 

взаємодії;  

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 13. Здатність 

виявляти ініціативу та 

підприємливість. 

 

 

 

ПРН 1 

 

 

 

ПРН 10 

 

 

ПРН 8 

 

 

ПРН 11 

 

 

ПРН 9 

 

 

ПРН 1 

ПРН 1  

 

 

 

ПРН 10 

 

 

ПРН 2 

 

 

ПРН 12 

 

 

ПРН 8 

 

 

ПРН 10 

ПРН 2 

 

 

 

ПРН 11 

 

 

ПРН 8 

 

 

ПРН 12 

 

 

ПРН 10 

 

 

ПРН 10 

ПРН 1 

 

 

 

ПРН 2 

 

 

ПРН 8 

 

 

ПРН 10 

 

 

ПРН 9 

 

 

ПРН 9 

 

 

  

Спеціальні (фахові, 

предметні) 

компетентності (ФК)  

ПРН 1 ПРН1 ПРН 2 ПРН 1  

ФК 1. Здатність демонструвати достатньо високий рівень виконавської майстерності. 

ФК 2. Здатність 

створювати та 

реалізовувати власні 

художні концепції у 

виконавській 

діяльності. 

ФК 4. Здатність 

усвідомлювати 

взаємозв’язки та 

взаємозалежності між 

теорією та практикою 

музичного мистецтва 

ПРН 8 

 

 

 

 

 

ПРН 10 

ПРН 8 

 

 

 

 

 

ПРН 11 

ПРН 9 

 

 

 

 

 

ПРН 10 

ПРН 9 

 

 

 

 

 

ПРН 11 



 

3. Організація виробничої (виконавської) практики 

        Діяльність студента-практиканта у період проходження навчально-виконавської 

практики є аналогом професійної діяльності концертного виконавця (соліста, ансамбліста, 

диригента, концертмейстера), відповідає структурі і змісту репетиційної та концертно-

виконавської діяльності, визначається правилами внутрішнього трудового розпорядку і 

графіком роботи установи, де проходить практика, здійснюється під керівництвом 

методиста. Щоденна робота студента-практиканта полягає у виконанні узгодженого з 

методистом індивідуального плану практики. 

         Студент має право, за погодженням з випусковою кафедрою та адміністрацією ННІ 

«Академія мистецтв імені С. С. Прокоф’єва», пропонувати для себе місце проходження 

практики. У цьому випадку студент повинен подати на розгляд кафедри особисту заяву та 

лист-згоду з мистецької установи, в якому адміністрація гарантує умови для виконання 

програми практики.  

4. Програма практики 

         Зміст навчально-виконавської практики спрямовано на формування досвіду 

репетиційної та концертно-виконавської діяльності магістранта у якості соліста-

інструменталіста / соліста-вокаліста / ансамбліста / диригента / концертмейстера (за 

фахом).  

          Навчально-виконавська практика має на меті закріплення теоретичних знань та 

удосконалення практичних умінь фахівця, зорієнтованого на успішне здійснення 

професійної діяльності в галузі музичного виконавства.  

          Практика передбачає ознайомлення магістрантів з формами організації культурно-

просвітницької та концертної діяльності у сучасних мистецьких закладах, надає 

можливість практичного застосування теоретичних знань з дисциплін, що формують 

музично-виконавську компетентність.  

          Практика базується на знаннях: історичних передумов та сучасних тенденцій 

розвитку музичного мистецтва та виконавства; функцій, методів та технологій 

концертного виконавства; принципів та закономірностей виконавської діяльності; 

особливостей виконавської інтерпретації музичного твору; критеріїв концертного 

звучання музичних творів та методів забезпечення належного художньо-технічного змісту 

концертних номерів.  

          Під час концертно-виконавської практики студент може здійснювати концертні 

виступи як соліст /ансамбліст /концертмейстер. Форми виступу: сольний концерт; 

концерт-лекція, участь з окремими творами у тематичному концерті, фестивалі, конкурсі. 

Чисельність виступів обумовлюється складністю програми та узгоджується з методистом.  

          Навчально-виконавська практика спрямована також на удосконалення практичних 

умінь репетиційної роботи з солістами /ансамблістами/ оркестровими (хоровими) 

колективами.      Студент-практикант має брати участь у репетиційній діяльності 

ансамблів, оркестрових чи хорових колективів у якості ансамбліста/концертмейстера та 

подати у звіті перелік занять із зазначенням їх дати і музичних творів, що 

опрацьовувались.  

           Під час навчально-виконавської практики студент має виконати такі завдання:  

- ознайомитись зі змістом і формами організації концертної діяльності сучасної 

мистецької установи/закладу мистецької освіти;  

- вивчити досвід організації і проведення репетиційних занять ансамблевих /хорових 

/оркестрових колективів та взяти участь у репетиційному процесі (не менше 6 репетицій);  



- підготувати сценарний план тематичного концерту з використанням власного 

виконавського репертуару та презентувати його публіці у вигляді індивідуальної чи 

колективної концертної програми, лекції-концерту тощо;  

- апробувати власні виконавські інтерпретації музичних творів ус ольних та/чи 

ансамблевих концертних виступах.  

 

 

5. Звіт про проходження практики 

Після закінчення терміну практики студенти звітують про виконання програми практики 

на кафедрі. Звітна документація подається на рецензування керівникам практики протягом 

перших 10 днів після закінчення практики.  

Звіт повинен містити: 

- інформацію про місце проходження практики, її терміни; 

- коротку характеристику змісту і форм організації концертної  

діяльності сучасної мистецької установи; 

- перелік відвіданих магістрантом репетиційних занять  

ансамблевих /оркестрових /хорових колективів із зазначенням дати та творів, що 

опрацьовувались (не менше шести);  

- сценарний план тематичного концерту з використанням власного концертно-

виконавського репертуару та підтвердження його апробації (афіша, відгук, фото-звіт 

тощо);  

- перелік концертних виступів із зазначенням дати, місця, програми та форми виступу 

(сольно, в ансамблі чи в якості концертмейстера);  

- пропозиції щодо удосконалення змісту та форми проведення практики.  

Для високої оцінки навчально-виконавська практики слід надати перелік виступів за весь 

термін навчання.  

Обов’язки студента у період проходження практики: складання та погодження з 

методистом індивідуального плану роботи; своєчасне виконання усіх видів робіт, 

передбачених програмою практики; звітування про результати практики.  

Обов’язки керівника виробничої практики.  

Відповідальний методист здійснює загальне керівництво практикою і виконує такі 

функції: організація та проведення настановчих і підсумкових конференцій; забезпечення 

розподілу методистів; здійснення контролю за проведенням практики; складання 

загального звіту про проходження практики магістрантами.  

Методист здійснює безпосереднє керівництво практикою і виконує такі функції: 

затвердження індивідуальних планів магістрантів, контроль за їх виконанням; 

забезпечення групової та індивідуальної методичної роботи з магістрантами; аналіз 

звітної документації магістранта; прийняття заліку з практики та виставлення підсумкової 

оцінки у відомість та залікову книжку. Звітна документація збирається керівником 

практики та зберігається на кафедрі протягом одного року після закінчення студентом 

університету.  
 

 

6.  Критерії  та система оцінювання результатів навчання 

 

Загальна система оцінювання: оцінюється за 100-бальною шкалою. 

Критерії оцінювання кожного (деяких найбільш важливих) з видів робіт 

(бажано, та не обов’язково) в довільній зрозумілій формі 

У результаті проходження навчально-виконавської практики за фахом студенти мають:  



- демонструвати артистизм, виконавську культуру та технічну майстерність володіння 

музичним інструментом (голосом) на належному фаховому рівні під час сольної та 

ансамблевої виконавської діяльності;  

- володіти методикою репетиційної роботи та концертного виступу у процесі концертно-

виконавської діяльності;  

- здійснювати виконавську інтерпретацію музичних творів відповідно до їх жанрово-

стильового та художньо-образного контексту;  

- застосовувати музично-теоретичні знання та практичні вміння у фаховій 

сольній/ансамблевій виконавській та культурно-просвітницькій діяльності.  

 

 

Шкала оцінювання: національна та ECTS 

 

Оцінка в 

балах 

Оцінка за 

національною шкалою 

Оцінка за шкалою ECTS 

Оцінка Пояснення 

90-100 відмінно А відмінне виконання 

80-89 добре B вище середнього рівня 

75-79 добре C загалом хороша робота 

66-74 задовільно D непогано 

60-65 задовільно E 
виконання відповідає мінімальним 

критеріям 

30-59 незадовільно FX необхідне перескладання 

0-29 незадовільно F необхідне повторне вивчення курсу 

  

 

 

7. Рекомендовані джерела інформації 

1. Андриевский И. М. Исполнительские средства музыкальной выразительности как 

интонационная система в современной скрипичной музыке (на материале 

современной музыки): / Автореф. диссерт. канд. искусствоведения. – Киев. : гос. 

консерватория им. П.И.Чайковского, 1990. 17 с.  

2. Андрейко О.І. Методика творчого осягнення музично-виконавського мистецтва // 

Музичне мистецтво ХХІ століття – історія, теорія, практика : збірник наукових 
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