




 
 

 
 
                 1.Опис навчальної дисципліни для ступеня освіти «Бакалавр» 

1.1на основі повної загальної середньої освіти та на базі молодшого 
спеціаліста(3 роки навчання) 

1.2 на базі молодшого спеціаліста (2 роки навчання) 

1  

2 Найменування 
показників 

Розподіл годин за навчальним планом 

Денна форма навчання Заочна форма навчання 

Кількість кредитів ЄКТС 
–10 

Рік підготовки: 2,3,4 
1,2,3 (3 роки) 

Рік підготовки: 2,3,4 
1,2,3 (3 роки) 

Загальна кількість годин 
– 300 

  

Кількість модулів – 5  
 

Семестр: 

 
Тижневих годин: 
індивідуальних – 2 

IV,V,VI,VII,VIII 
ІІ,ІІІ, IV,V,VI(3 роки) 

IV,V,VI,VII,VIII 
ІІ,ІІІ, IV,V,VI(3 роки) 

Лекції: 

  
Індивідуальні 

184 год  
Вид підсумкового 
контролю: 
Сольний виступ (Показ 
концертної програми) 

Лабораторні: 

  

 
Форма підсумкового 
контролю: 
Залік  

Самостійна робота: 

116 год  

 
Найменування 
показників 

Розподіл годин за навчальним планом 

Денна форма навчання Заочна форма навчання 

Кількість кредитів ЄКТС 
– 6  

Рік підготовки: 1,2 Рік підготовки: 1,2 

Загальна кількість годин 
– 180  

  

Кількість модулів – 3  Семестр: 

Тижневих годин 
:індивідуальних – 2   
 

ІІ,ІІІ,IV ІІ,ІІІ,IV 

Лекції: 

  

Індивідуальні 



 
 

                    2. МЕТА І ЗАВДАННЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
        Концертно-виконавська підготовка в академії характеризується 

інтегрованістю, взаємозв'язком усіх компонентів (навчальних дисциплін, 
концертно-виконавської і педагогічної практик, науково-дослідної 
роботи) і їх     скоординованістю з метою досягнення головної мети  – розвитку 
індивідуальності, особистості студента як майбутнього фахівця й дослідника. 

Концертно-виконавська практика займає важливе місце у підготовці 
фахівців мистецьких спеціалізацій вищих закладів освіти та відноситься до 
провідної складової їхньої професійної підготовки.  

Здатність виконавця врахувати специфіку слухацької аудиторії під час 
інтерпретації музичного твору називають педагогічним артистизмом, який 
пов’язаний із двома видами художнього перевтілення: з одного боку, 
виконавець повинен бути «учасником» тих чи інших подій та образів, які 
розкриваються у виконуваному ним творі, тобто вміти корегувати власні дії, 
співвідносячи реальний звуковий результат із ідеально-очікуваним; з іншого 
– йому потрібно «працювати в концепції того колективу, який знаходиться 
перед ним», «дивитись на твір його очима». 

Серед артистично-вольових якостей особливої уваги набуває 
формування у студентів бажання і здатності публічно виступати перед 
студентами з інтерпретацією музичних творів для формування у них 
музичної культури. 

Специфіка підготовки виконавця має інтегрований характер. Саме 
концертно-виконавська практика висуває перед студентом і викладачем 
новий вид творчо-пошукової діяльності у таких її видах, як вибір програми, 
складання композиції, опрацювання образу твору. При цьому студентові 
необхідно оволодіти вміннями не тільки суто виконавськими (грою, співом), 
але в деякій мірі й акторськими, організаторськими та керівними вміннями. 

Концертно-виконавська практика – це ефективна навчальна форма 
підготовки студентів до роботи. У процесі її проведення інтегруються, 
удосконалюються і перевіряються знання, уміння та навички, отримані 
майбутнім викладачем музики та артистом-інструменталістом\вокалістом, 
керівником ансамблю, оркестру. 

Ця дисципліна створює широкі можливості для формування мотиваційної 
основи до музично-освітньої та навчальної роботи студента, а саме: 

- дозволяє індивідуально та творчо регулювати ступінь складності 
виконавського репертуару студента; 

- дає     йому    можливість    для    виконавського      самовираження,  
    самореалізації і самоконтролю, оскільки в процесі проведення заходу він        

може компенсувати менш розвинені вміння та здібності за рахунок 

110   

Вид підсумкового 
контролю: 
Сольний виступ (Показ 
концертної програми) 

Лабораторні: 

  

 
Форма підсумкового 
контролю: 
Залік  

Самостійна робота: 

70   



сильніших; 
- спонукає   студента    до     осмислення,    пошуку     і   комплексного 

застосування знань – навичок, отриманих як у процесі вивчення різних 
навчальних дисциплін,  так  і    підказаних   йому     результатами                практики; 

- розвиває  і   загартовує   артистично-вольові   якості студента,  оскільки 
    публічний виступ перед однокурсниками психологічно відповідальніший від         
    будь чого; 

- опановує методи поглибленої роботи над репертуарними збірниками та 
       методами наукового пошуку, що формує дослідницькі інтереси і навички, 
сприяє поглибленню навчальної діяльності. 

Мета       концертно - виконавської    практики   полягає у  полегшенні  і 
прискоренні адаптації студентів до реальних умов їх майбутньої професійної 
діяльності, творче осмислення теорії, підготовці майбутніх музикантів до 
всіх функціональних обв’язків, що покладаються і як на керівника музичного 
колективу, активного пропагандиста музичної культури та мистецтва, а 
також у формуванні музично-виконавських і педагогічних знань, умінь і 
навичок, необхідних для художнього, творчого спілкування з людьми. 

Основні завдання практики: 
- забезпечення зв’язку теоретичних знань фахових дисциплін з 

реальним педагогічним процесом, використання їх у розв’язанні конкретних 
навчальних, розвивальних і виховних завдань, а відтак – формування у 
студентів психологічної готовності до роботи в колективі; 

- виховання у студентів стійкого інтересу і любові до професії, 
формування умінь та навичок, що сприяють розвиткові у них професійних 
якостей; 

- усвідомлення значущості соціально-психологічних, психологічно- 
педагогічних, методичних та творчих основ взаємодії студента й педагога; 

- підготовка студентів до державних іспитів та збір матеріалів до 
написання наукових робіт; 

-       художньо-виконавський розвиток студентів; 
- адаптація музично-виконавських і педагогічних умінь та навичок, 

отриманих студентом у процесі навчання, до умов професійної діяльності; 
- формування у студентів навичок організації і проведення музично- 

освітньої діяльності; 
- виховання у них самостійних індивідуальних творчих здібностей і 

вмінь; 
-        нагромадження виконавського репертуару для проведення 

концертів,      виступів. 
          Концертно-виконавська практика є спеціалізованою, забезпечує 
теоретичну та практичну підготовку фахівців в галузі музичного мистецтва 
за освітньо- кваліфікаційним рівнем бакалавр. 

Відповідно до освітньої програми, вивчення дисципліни «Концертно-
виконавська практика» сприяє формуванню у здобувачів вищої освіти 
таких компетентностей:  
   Загальні 
- здатність працювати автономно;  
- здатність виявляти ініціативу та підприємливість;  
- здатність генерувати нові ідеї (креативність).  



Спеціальні фахові 
- здатність демонструвати достатньо високий рівень виконавської майстерності; 
- здатність створювати та реалізовувати власні художні концепції у виконавській 
діяльності; 
- здатність використовувати професійні знання та навички в процесі творчої 
діяльності.  

3.ПЕРЕДУМОВИ ДЛЯ ВИВЧЕННЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
Передумовами вивчення навчальної дисципліни «Концертно-виконавська 

практика»    є   опанування   таких   навчальних    дисциплін (НД)    освітньої 
програми (ОП):  
ОК 5  Історія  світової естради 
ОК 6 Історія  української естради 
ОК 7 Фортепіано та концертмейстерський 
клас 
ОК 8 Постановка голосу\музичного апарату 
ОК 9 Сольний спів\Спец.інструмент 
ОК 16 Клас вокального\інструментального  ансамблю 

4.ОЧІКУВАНІ РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ 
Відповідно до освітньої програми «Музичне мистецтво естради», 

вивчення навчальної дисципліни повинно забезпечити досягнення 
здобувачами вищої освіти таких програмних результатів навчання (ПРН): 

Програмні результати навчання Шифр ПРН 
Демонструвати артистизм, виконавську культуру та технічну 
майстерність володіння інструментом (голосом) на належному 
фаховому рівні під час виконавської (диригентської) діяльності.  

ПРН 1 

Демонструвати володіння теоретичними та практичними основами 
інструментування, аранжування музики та композиції, вміння 
здійснювати переклад музичних творів для різних колективів 
(оркестру, ансамблю, хору). 

ПРН 9 

Застосовувати теоретичні знання та навички в редакторській / 
менеджерській / лекторській / звукорежисерській практичній 
діяльності.  

ПРН 11 

Виявляти розуміння фінансово-адміністративних принципів 
організації мистецьких заходів, закладів культури та музичної 
освіти. 

ПРН 16 

Очікувані результати навчання, які повинні бути досягнуті здобувачами 
освіти після опанування навчальної дисципліни «Концертно-виконавська 
практика» 

Програмні результати навчання Шифр ПРН 
Демонструвати артистизм, виконавську культуру та технічну 
майстерність володіння інструментом (голосом) на належному 
фаховому рівні під час виконавської (диригентської) діяльності.  

ПРН 1 

Демонструвати володіння теоретичними та практичними основами 
інструментування, аранжування музики та композиції, вміння 
здійснювати переклад музичних творів для різних колективів 
(оркестру, ансамблю, хору). 

ПРН 9 

Застосовувати теоретичні знання та навички в редакторській / 
менеджерській / лекторській / звукорежисерській практичній 
діяльності.  

ПРН 11 

Виявляти розуміння фінансово-адміністративних принципів ПРН 16 



організації мистецьких заходів, закладів культури та музичної 
освіти. 

 
5.Засоби діагностики та критерії оцінювання результатів навчання. 

5.1 Засоби оцінювання та методи демонстрування результатів навчання 
Засобами оцінювання та методами демонстрування результатів навчання з 
навчальної дисципліни є: 

- публічна демонстрація, що пов’язана з тим чи іншим видом виконання 
сольної / ансамблевої програми, проводиться у формі концертного 
виступу; 

- залік,іспит. 
5.2 Форми контролю та критерії оцінювання результатів навчання 

Форми контролю знань студентів: 
- поточний; 
- підсумковий модульний; 
- семестровий підсумковий (залік/екзамен). 

 Оцінювання знань студентів здійснюється за 100-бальною шкалою, яка 
переводиться відповідно у національну шкалу («відмінно», «добре», 
«задовільно», «незадовільно») та шкалу європейської кредитно-трансферної 
системи (ЄКТС –А, В, С, D, E, FX, F). 
        Розподіл балів, які отримують студенти(індивідуальні зайняття та 
самостійна робота) на основі повної загальної середньої освіти та на базі 
молодшого спеціаліста(3роки навчання) 

 
 
 
 
 
 
 

Розподіл балів, які отримують студенти(індивідуальні зайняття та 
самостійна робота) на базі молодшого спеціаліста (2 роки) 
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Шкала оцінювання 

Національна   5 - тибальна шкала Сума балів 
(R) 

Шкала 
ECTS 

5 (відмінно) 
Студент повністю оволодів теоретичним і практичним 
матеріалом дисципліни. Робить власні висновки, 
аналізує вивчений матеріал, самостійно оцінює явища, 
факти, виявляючи при цьому особисту позицію. 
Використовує додаткову літературу, періодику.  

90-100 А 

4 (добре) 
Студент володіє вивченим матеріалом на достатньому 
рівні. Аналізує матеріал, наводить власні приклади, але 
не завжди впевнено  і точно. Самостійно готує 
практичні завдання, але має потребу в консультації 
викладача.  

82-89 B 

74-81 C 

3 (задовільно) 
Студент засвоїв менше половини навчального 
матеріалу, але виявляє знання і розуміння основних 
питань теми і здатен поверхово аналізувати вивчений 
матеріал та відтворювати практичні завдання з 
помилками. Плутається в термінології.   

64-73 D 

60-63 E 

2 (незадовільно) 
Студент не засвоїв навчальний матеріал. Не 
усвідомлює мету навчально-пізнавальної діяльності. 
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6.Програма навчальної дисципліни 
6.1 на основі повної загальної середньої освіти та на базі молодшого 

спеціаліста(3роки навчання) 
                      

Модуль 1 
                                       

           Тема 1. Ознайомлення з творчим процесом  професійної підготовки        
Вокалістів та інструменталістів до сценічних виступів. 
             Обов'язки студента-практиканта. Пасивна практика.    Завдання студента- 
практиканта - відвідування репетицій солістів, творчих колективів,спостереження за 
репетиційною роботою і концертними виступами. Визначенння баз практики, 
складання графіку відвідання репетицій та творчих заходів. 
Активна практика. Участь студентів в концертних виступах.  

 Тема 2.  Ознайомлення з роботою ансамблів та специфікою управління 
колективом  

 Тема 3. Робота над партитурою.  
Ансамблеві твори, твори з супроводом, твори для солістів з інструментальним 

супроводом.  
 Тема 4. Репетиційна робота.  
Робота над  репертуаром.  
Тема 5. Розучування фрагментів творів до їх художнього        виконання в цілому. 

Інтерпретація музичних творів та їх                     стильові особливості  
Тема 6. Репетиційна робота.  
Робота над окремими фрагментами творів, інтерпретація та художнє                              виконання.  

   Тема 7. Манера   і техніка виконавця:   
жести,  міміка,     образність,                                                                                                                         уміння  управляти глядачем.  
 
                                                              Модуль 2 
 

    Тема 8. Функції ансамблевих колективів: виконання сольних                               творів, 
акомпанемент солістам та супровід хореографічній групі ансамблю. 
        Тема 9.    Виступи у концертах (номери у тематичних 

концертах, концертах класів, концертах кафедри, сольні програми), участь   у 
професійних конкурсах. 
        Тема 10. Відвідування концертів, що проводяться в Академії та на 

інших концертних майданчиках міста та області. 
        Тема 11. Робота над концертним виконанням творів. 
        Тема 12. Підготовка професійних  коментарів  до  музичних 
творів  семестрової  програми  з урахуванням рівня естетичної підготовки 
слухацької аудиторії. 
         Тема 13 . Виступи у концертах (номери у тематичних 
концертах, концертах класів, концертах кафедри, сольні програми), участь                      у 
професійних конкурсах. 
         Тема 14. Відвідування концертів, що проводяться в академії та на 

інших концертних майданчиках міста та області 
          

 
 



                                             Модуль 3 
 
         Тема 15. Здійснення виконавського аналізу творів семестрової програми 

з фаху. 
            Тема 16. Виступи  у  концертах (номери у тематичних концертах,                                                                                       
концертах класів, концертах   кафедри, сольні  програми), участь у професійних 
конкурсах. 
         Тема 17. Особливості ведення документації з концертно-виконавської 

практики (афіші виступів, відгуки). 
         Тема 18. Базові положення щодо створення рекламної продукції до 

сольного концерту. 
Тема 19. Планування та підготовка концертних виступів студента. 

       Складання плану виступів студента. Тематика виступів,  бази проведення 
концертів, репертуар. Підготовка афіш та програм. 
          Тема 20. Визначення завдань спостереження (пасивна практика). 
        Ознайомлення з планом аналізу роботи (планування робочого 
процесу). Критерії та структура аналізу.  Складання індивідуального плану з 
визначенням дати відвідування, форми заходу та типу репетиції творчого колективу, 
соліста бази практики. Визначення особливостей планування та проведення 
репетицій і концертів та складання методичної розробки відвіданого заходу (план 
проведення репетицій (творчого заходу), тема, мета, завдання, тип репетицій, методи 
роботи та використання обладнання). Складання стислої характеристики творчого 
колективу, соліста. Недоліки співу та методи їх подолання, культура спілкування, 
участь у творчих заходах. Тематика творчих заходів. 

 
                                                      Модуль 4 
 

         Тема 21. Підготовка звіту про проходження концертно- виконавської 
практики. 
          Підсумки проходження практики студентом-практикантом. Обговорення 
вражень, проблем. Підсумки проходження пасивної практики.  
            Тема 22. Опанування практичними навичками концертних виступів. 
        Вивчення правил сценічної поведінки. Концертний одяг, сценічний зовнішній 
вигляд. Створення образу. Розробка афіші. Робота над виправленням сценічних 
помилок (індивідуальні). Вивчення психологічних аспектів підготовки до 
концертних виступів (прийомів, що стабілізують роботу пам'яті в стресовій 
ситуації). Режим  творчого життя співака (практичні). 
           Тема 23. Планування практичних завдань студента. Практика у творчих 
колективах. 
        Складання індивідуального плану з визначенням дати відвідування, форми 
заходу та типу репетиції творчого колективу, соліста бази практики. 
           Тема 24. Підготовка студента до виступів на сцені. 
       Планування репетиційної роботи над творами концертного репертуару. 
       Складення графіку концертних виступів, підготовка репертуару за тематикою 
концертів (номери у тематичних концертах, виступи у складі вокальних колективів, 
концертах класу, сольні концерти). Проведення виконавського аналізу творів 
концертної програми з використанням музично-теоретичного аналізу виразних 
засобів та методико-виконавського аналізу (динаміка, агогіка, артикуляція та ін.). 



     Визначення особливостей образного змісту твору, його композиції та драматургії, 
стильової та жанрової приналежності, місця в творчості композитора та загально-
історичному процесі. 
 

Модуль 5 
 

              Тема 25. Підготовка та реалізація на концертних майданчиках  міста та 
області одного відділення сольного концерту (не менше 30 хв.) з усіма  супутніми 
заходами (підготовкою афіші, анонсуванням творів, рецензією на виступ). 
Складання плану концертних виступів (індивідуальні).Визначення особистісних 
завдань студента. Поповнення концертного репертуару. Робота над вдосконаленням 
сценічних навичок, пошук  власного виконавського стилю. 
           Тема 26. Підсумки проходження концертно-виконавської практики 
студентом – практикантом. 
        Самоаналіз роботи студента під час проходження практики. Вдосконалення 
навичок концертно- виконавської діяльності студента. Складання плану виступів 
студента. Тематика виступів, бази проведення концертів, репертуар. 
         Тема 27. Підготовка концертних виступів та заліку. 
        Підготовка до концертів та заліку з дисципліни «Концертно - виконавська 
практика». Складання репертуару виступу. Відпрацювання  сценічної витримки, 
поведінки на сцені. Підготовка афіші та програми. 

6.2 Структура навчальної дисципліни 
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                   МОДУЛЬ 1.  

Тема 1. 
Ознайомлення з 
творчим процесом  
професійної 
підготовки        
Вокалістів та 
інструменталістів 
до сценічних 
виступів. 

10    6 4 11    2 9 

Тема 2. 
Ознайомлення з 
роботою ансамблів 
та специфікою 
управління 
колективом. 

10    6 4 11    2 9 

Тема 3. Робота над 
партитурою. 

10    6 4 11    2 9 

Тема 4.Репетиційна 
робота. 

10    6 4 11    2 9 

Тема 5.Розучування 
фрагментів творів 

10    6 4 11    2 9 



Тема 6.Репетиційна 
робота. 

10    6 4 11    2 9 

Тема 7. Манера   і 
техніка виконавця 

10    6 4 11    2 9 

Всього за модулем 70    42 28 77    14 63 
             МОДУЛЬ 2.   

Тема 8. Функції 
ансамблевих 
колективів 

6    2 4 11    2 9 

Тема 9. Виступи 
у концертах 

12    8 4 11    2 9 

Тема10. 
Відвідування 
концертів 

8    4 4 11    2 9 

Тема 11. Робота над 
концертним 
виконанням творів. 

6    2 4 11    2 9 

Тема 12. Підготовка 
професійних 
коментарів 

6    2 4 11    2 9 

Тема 13. Виступи у 
концертах 

10    6 4 11    2 9 

Тема 14. 
Відвідування 
концертів 

12    8 4 11    2 9 

Всього за модулем 60    32 28 77    14 63 
МОДУЛЬ 3.                                                                           

Тема 15.Здійснення 
виконавського 
аналізу 

11    7 4 11    2 9 

Тема 16. Виступи у 
концертах 

11    7 4 11    2 9 

Тема17. 
Особливості 
ведення 
документації 

11    7 4 11    2 9 

Тема 18. Базові 
положення 

11    7 4 11    2 9 

Тема 19. 
Планування та 
підготовка 
концертних 
виступів студента. 

11    7 4 11    2 9 

Тема 20. 
Визначення завдань 
спостереження 
(пасивна практика). 

11    7 4 11    2 9 

Всього за модулем 66    42 24 66    12 54 
МОДУЛЬ 4.   

Тема 21. Підготовка 
звіту про 
проходження 
концертно- 
виконавської 
практики. 

12    8 4 11    2 9 

Тема22. 
Опанування 
практичними 
навичками 
концертних 
виступів. 

12    8 4 11    2 9 

Тема 23. 
Планування 
практичних завдань 
студента. Практика 

12    8 4 11    2 9 



у творчих 
колективах. 
Тема 24. Підготовка 
студента до 
виступів на сцені. 

12    8 4 11    2 9 

Всього за модулем 48    32 16 44    8 36 
МОДУЛЬ 5.   

Тема 25. Підготовка 
та реалізація 

18    12 6 11    2 9 

Тема 26. Підсумки 
проходження 
концертно-
виконавської 
практики 
студентом – 
практикантом. 

18    12 6 11    2 9 

Тема 27. Підготовка 
концертних 
виступів та заліку. 

20    12 8 14    3 11 

Всього за модулем 56    36 20 36    7 29 
Всього  300    184 116 300    55 245 



6.3 на базі молодшого спеціаліста(2роки навчання) 
 

Модуль 1 
 
         Тема 1. Здійснення виконавського аналізу творів семестрової програми 

з фаху. 
            Тема 2. Виступи   у    концертах  (номери у тематичних концертах,                                                                                             
концертах класів, концертах кафедри, сольні  програми), участь у професійних 
конкурсах. 
         Тема 3. Особливості ведення документації з концертно-виконавської 

практики (афіші виступів, відгуки). 
         Тема 4. Базові положення щодо створення рекламної продукції до 

сольного концерту. 
  Тема 5. Планування та підготовка концертних виступів студента. 

       Складання плану виступів студента. Тематика виступів,  бази проведення 
концертів, репертуар. Підготовка афіш та програм. 
          Тема 6. Визначення завдань спостереження (пасивна практика). 
        Ознайомлення з планом аналізу роботи (планування робочого 
процесу). Критерії та структура аналізу.  Складання індивідуального плану з 
визначенням дати відвідування, форми заходу та типу репетиції творчого колективу, 
соліста бази практики. Визначення особливостей планування та проведення 
репетицій і концертів та складання методичної розробки відвіданого заходу (план 
проведення репетицій (творчого заходу), тема, мета, завдання, тип репетицій, методи 
роботи та використання обладнання). Складання стислої характеристики творчого 
колективу, соліста. Недоліки співу та методи їх подолання, культура спілкування, 
участь у творчих заходах. Тематика творчих заходів. 
 

Модуль 2 
 

         Тема 7. Підготовка звіту про проходження концертно- виконавської 
практики. 
          Підсумки проходження практики студентом-практикантом. Обговорення 
вражень, проблем. Підсумки проходження пасивної практики.  
            Тема 8. Опанування практичними навичками концертних виступів. 
        Вивчення правил сценічної поведінки. Концертний одяг, сценічний зовнішній 
вигляд. Створення образу. Розробка афіші. Робота над виправленням сценічних 
помилок (індивідуальні). Вивчення психологічних аспектів підготовки до 
концертних виступів (прийомів, що стабілізують роботу пам'яті в стресовій 
ситуації). Режим  творчого життя співака (практичні). 
           Тема 9. Планування практичних завдань студента. Практика у творчих 
колективах. 
        Складання індивідуального плану з визначенням дати відвідування, форми 
заходу та типу репетиції творчого колективу, соліста бази практики. 
           Тема 10. Підготовка студента до виступів на сцені. 
       Планування репетиційної роботи над творами концертного репертуару. 
       Складення графіку концертних виступів, підготовка репертуару за тематикою 
концертів (номери у тематичних концертах, виступи у складі вокальних колективів, 
концертах класу, сольні концерти). Проведення виконавського аналізу творів 



концертної програми з використанням музично-теоретичного аналізу виразних 
засобів та методико-виконавського аналізу (динаміка, агогіка, артикуляція та ін.). 
     Визначення особливостей образного змісту твору, його композиції та драматургії, 
стильової та жанрової приналежності, місця в творчості композитора та загально-
історичному процесі. 
 

Модуль 3 
 

              Тема 11. Підготовка та реалізація на концертних майданчиках  міста та 
області одного відділення сольного концерту (не менше 30 хв.) з усіма  супутніми 
заходами (підготовкою афіші, анонсуванням творів, рецензією на виступ). 
Складання плану концертних виступів (індивідуальні).Визначення особистісних 
завдань студента. Поповнення концертного репертуару. Робота над вдосконаленням 
сценічних навичок, пошук  власного виконавського стилю. 
           Тема 12. Підсумки проходження концертно-виконавської практики 
студентом – практикантом. 
        Самоаналіз роботи студента під час проходження практики. Вдосконалення 
навичок концертно- виконавської діяльності студента. Складання плану виступів 
студента. Тематика виступів, бази проведення концертів, репертуар. 
         Тема 13. Підготовка концертних виступів та заліку. 
        Підготовка до концертів та заліку з дисципліни «Концертно - виконавська 
практика». Складання репертуару виступу. Відпрацювання  сценічної витримки, 
поведінки на сцені. Підготовка афіші та програми. 

6.4 Структура навчальної дисципліни 
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                   МОДУЛЬ 1.  

Тема 1.Здійснення 
виконавського 
аналізу 

11    7 4 13    2 11 

Тема 2. Виступи у 
концертах 

11    7 4 13    2 11 

Тема3. Особливості 
ведення 
документації 

11    7 4 13    2 11 

Тема 4. Базові 
положення 

11    7 4 13    2 11 

Тема 5. Планування 
та підготовка 
концертних 
виступів студента. 

11    7 4 13    2 11 

Тема 6. Визначення 
завдань 
спостереження 

11    7 4 13    2 11 



(пасивна практика). 
Всього за модулем 66    42 24 78    12 66 

МОДУЛЬ 2.   
Тема 7. Підготовка 
звіту про 
проходження 
концертно- 
виконавської 
практики. 

12    8 4 13    2 11 

Тема8. Опанування 
практичними 
навичками 
концертних 
виступів. 

12    8 4 13    2 11 

Тема 9. Планування 
практичних завдань 
студента. Практика 
у творчих 
колективах. 

12    8 4 13    2 11 

Тема 10. Підготовка 
студента до 
виступів на сцені. 

12    8 4 13    2 11 

Всього за модулем 48    32 16 52    8 44 
МОДУЛЬ 3.   

Тема 11. Підготовка 
та реалізація 

18    12 6 19    4 15 

Тема 12. Підсумки 
проходження 
концертно-
виконавської 
практики 
студентом – 
практикантом. 

18    12 6 12    2 10 

Тема 13. Підготовка 
концертних 
виступів та заліку. 

20    12 8 19    4 15 

Всього за модулем 56    36 20 50    10 40 
Всього  180    110 70 180    30 150 

 
7.  Методичні рекомендації 

        Успішному професійному росту майбутнього фахівця сприяє осмислене та 
сумлінне вдосконалення навичок естрадного виконавства. 
         Ретельне напрацювання складного комплексу вмінь і постійне їх покращення 
обов’язково забезпечить достатній рівень майстерності майбутнього естрадного 
фахівця, який повинен постійно знаходитись у пошуку шляхів і способів 
удосконалення свого освітнього рівня, знаходити час для опрацювання методичної 
літератури з фаху, вивчати творчий і життєвий шлях славетних митців естради. 
         Майбутній фахівець повинен дуже відповідально ставитись до такого роду 
діяльності, як самостійна робота, ніколи не забувати, що тільки талант, помножений 
на працелюбність, здатний принести плоди майстерності. Тому необхідно 
прикладати максимум зусиль для поглибленого засвоєння та закріплення знань, 
умінь і навичок, обумовлених навчальним процесом. 
          Майбутньому артисту естради необхідно розширювати свої професійні творчі 
уявлення, прослуховуючи записи виступів видатних майстрів всесвітнього рівня, 
аналізуючи стиль виконання, емоційно-психологічну насиченість тощо. Така робота 
допоможе формуванню художнього смаку та пошуку власної виконавської манери. 
Студент повинен бути зацікавленим і цілеспрямованим у навчанні.  
 



Методи навчання 

Під час проходження концертно – виконавської практики застосовуються 
наступні методи: методи емоційної драматургії, створення композиції, 
художнього контексту, змістовного аналізу музичного твору; метод роздуму, 
життєвих асоціацій, накладення; методи стильової та жанрової атрибуції; 
методи організації та підготовки мистецьких заходів, роботи з аудиторією; 
практичний експеримент. 
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