
 

 

Силабус навчальної дисципліни 

Назва дисципліни: Концертно-виконавський практикум 

Рівень вищої освіти: перший /бакалаврський/ рівень 

Галузь знань: 02 Культура і мистецтво 

Спеціальність: 025 Музичне мистецтво 

Назва освітньо-професійної програми: Диригентсько-хорове мистецтво 

(народне) 

Сторінка курсу в Moodle: https://moodle.mfknukim.mk.ua/course/view.php?id=758  

Рік навчання:IV Семестр: VII-VIII 

Викладач: Ладний А. С. (практичні, підсумковий контроль) 

 

Опис навчальної дисципліни 

Навчальна дисципліна «Концертно-виконавський практикум» є 

вибірковою освітньою компонентою навчального плану як вибіркова складова, 

що дає можливість створити індивідуальну освітню траєкторію. Після вибору 

ця дисципліна стає для студента обов’язковою та спрямована на формування 

системи теоретичних знань, практичних вмінь і навичок для постановки 

концертних номерів, засвоєння елементів режисерського мистецтва, оволодіння 

практичними засобами та методами, удосконалення культури майбутнього 

постановника концертних номерів. 

Мета: навчити студентів визначати особливості театралізованого 

тематично концерту як синтетичного жанру сценічних мистецтв спираючись на 

багатовікові традиції з хорового мистецтва України підготувати майбутніх 

диригентів до організації і здійснення основ режисерської роботи. 

Формування системи теоретичних знань, практичних вмінь і навичок для 

постановки концертних номерів, засвоєння елементів режисерського мистецтва, 

оволодіння практичними засобами та методами, удосконалення культури 

майбутнього постановника концертних номерів. 

Завдання курсу:  

- забезпечити підготовку висококваліфікованих фахівців у галузі хорового 

мистецтва не тільки певною сумою практичних та методичних знань, умінь 

та навичок, а й через стимулювання в них професійно-творчого розвитку, 
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становлення особистісної професійної позиції, спрямованої на художнє 

мислення та готовність до самовдосконалення.  

- усвідомлення суті і функцій концертного номеру, його місця у роботі 

організатора - постановника музично-видовищних заходів;  

- опанування знань і умінь, необхідних для роботи з учасниками колективів, 

сольними виконавцями над головним елементом музичного видовища – 

концертним номером у театралізованих заходах, шоу-програмах, концертах;  

- оволодіння досвідом творчої діяльності в галузі концертної діяльності в 

музично-видовищної та виконавській практиці. 

Предметом вивчення навчальної дисципліни є підготовка диригента-

хормейстера у мистецьких вищих навчальних закладах, практична робота 

диригента з народним хором у процесі постановки концерту хорової музики та 

окремим номером у концерті, систематизація теоретичних знань, умінь та 

практичних навичок поведінки на сцені. 

 

Обсяг навчальної дисципліни 

 

Кількість 

кредитів 

Загальна 

кількість 

годин 

Аудиторних 

годин 

Самостійної 

роботи 

студента 

Вид 

підсумкового 

контролю 

5 150 78 72 Залік (7,8 

семестр) 

 

 

Тематичний план навчальної дисципліни 

  
Назва теми, опис теми, завдання для 

самостійної роботи 

К-сть 

годин 

Вид 

навчальної 

діяльності 

Форми і методи навчання Оцінка 

(бали) 

Тема 1.1. Сутність, цілі та задачі 
концертної діяльності. 
Якщо подивитися на етимологічне 
першоджерело терміна «концерт» 
(латинське «concerto»), то побачимо, що 
варіації його значень досить однорідні: 
значення пов'язані з темою змагання, 
конкуренції, спору. Але з плином часу в 
романської ж мовної групи його 
значення змінюється на прямо 
протилежне-концерт пов'язується вже з 
уявленнями про «злагоду», «гармонії». 
Так, в англійській мові «cosort» 
позначає ансамбль інструментів, що 
грають разом, як і «cocert» — згода, 
угода. У німецькій – це слово означає 
«спільний виступ кількох держав». 
У Лондоні в 1672 році вперше в історії 
публічних концертів квитки на концерт 
Скрипаля Джона Баністера стали 

12 практичне Опитування, 

тестування, перевірка 

роботи , ситуаційні 

завдання 

100 

10 самостійна Самостійна робота з 

навчально-методичною 

літературою: 

конспектування, 

тезування, анотування, 

рецензування, 

складання реферату; 

100 



продавати. З цього часу, поступово 
музичний концерт стає не тільки 
публічним, а й платним виконанням 
музики за програмою, оголошеною 
заздалегідь, одним або декількома 
виконавцями в спеціально обладнаному 
приміщенні. У методичних 
рекомендаціях В. М. Коновалова 
«концертна діяльність аматорського 
естрадного оркестру» представлено два 
сучасних тлумачення поняття 
«концерт». Перше – це музичний твір 
віртуозного характеру для одного, 
рідше, для двох-трьох солюючих 
інструментів і оркестру, написане 
зазвичай в сонатної циклічної формі. 
Друге – публічне виконання музичних 
творів за певною, заздалегідь 
складеною програмою. 
Концертом в музичному мистецтві 
називають твір у виконанні соліста і 
оркестру. Вони як би змагаються один з 
одним: віртуозна партія соліста 
протиставлена барвистому звучанню 
оркестру. У концерті зазвичай кілька 
частин. Ми розглянемо інше значення 
слова «концерт», яке означає публічне 
виконання музичних творів. Не 
дивлячись на те, що при виконанні 
музичних творів по радіо і телебаченню 
не завжди присутня публіка, 
дослідники такої передачі так само 
відносять до концертів. 
Крім того, концерт – це одна зі 
сценічних форм існування мистецтва. 
Можна підійти до концерту і з позицій 
теорії комунікації, оцінюючи його як 
поширений спосіб безпосереднього 
спілкування артиста і публіки, а в більш 
загальному плані – як область контакту 
історично і географічно різних пластів 
культури. Головна функція концерту – 
формування естетичного смаку та 
естетичних почуттів, прилучення до 
світу прекрасного. Нарешті, вдалий 
концерт, все одно професійний він або 
аматорський, — це завжди хороша 
можливість відпочити після трудового 
дня, зняти втому і напругу, отримати 
заряд бадьорості на робочий тиждень. 
Розглянемо ще кілька точок зору на це 
визначення. Концерт-вистава, яка 
передбачає демонстрацію художніх 
номерів виступаючими для глядачів 
(пісня, танець, Театральна мініатюра та 

вирішення завдань 



ін.). Таким чином, концерт виступає як 
засіб вираження видів мистецтва у 
форматі публічних виступів. 
•Концертне виконавство як акт 
мистецтва, яке реалізується на 
сценічному майданчику, який 
передбачає спеціально створені умови 
для сприйняття цього мистецтва. 
•Концерт – як змагання різних видів, 
жанрів або родів виконавського 
мистецтва з виявлення виразності, 
виконавської майстерності. 
З огляду на всі вищевикладені точки 
зору, можна дати наступне визначення: 
Концерт – це завжди публічна дія, 
організована відповідно до програми, 
вибудуваної за законами сценічної 
драматургії і розрахована на певну 
аудиторію. 

Тема 1.2. Типологія концертів. 
Види музичних концертів: За цільовим 
призначенням –  поточні
 звітні, 
 оглядові, 
 святкові, 
 ювілейні; 
За місцем проведення –  
 стаціонарні, 
 виїзні, 
 гастрольні; 
За способом побудови програм –  
 дивертисменти, 
 філармонічні, 
 театралізовані; 
За видами виконання –  
 концерти народної музики, 
 концерти академічних музичних 
колективів (концерт оперної музики, 
симфонічної, камерної музики, концерт 
хорової музики та ін.); 
 концерти джазової та естрадної 
музики, 
 рок-концерти і т. д. 
У концертній діяльності хорового 
колективу всі вищевказані типи і види 
концертів можуть зустрічатися. 
Складаючи програму концерту для 
певної цільової аудиторії необхідно 
враховувати їх вікові особливості, 
соціальні потреби і т. д. «Естрадний 
концерт» — один з видів публічних 
виступів, в якому в певній формі і за 
допомогою специфічних виразних 
засобів задіяні різні види мистецтв: 
музика, література, хореографія, театр. 

12 практичне Опитування, 

тестування, перевірка 

роботи , ситуаційні 

завдання. 

Класифікація музичних 

концертів. 

Складання концертної 

програми  

100 

10 самостійна Самостійна робота з 

навчально-методичною 

літературою: 

конспектування, 

тезування, анотування, 

рецензування, 

складання реферату; 

вирішення завдань 

100 



Залежно від змісту, структури і 
характеру естрадні концерти 
розрізняють за такими видами: 
дивертисментні, тематичні, 
театралізовані і звітні. 
Максимальна тривалість концерту в 
одне відділення може становити 1 
година 10 хв. - 1 година 30 хв. Концерт 
у двох відділеннях ділитися так: 1 
відділення триває 1 година 10 хв., 2 
відділення – 55 хв – 1 година. 
Вар'єте і кабаре виникли на основі 
традицій дивертисментів і балаганів. 
До особливих видів концертних 
програм дослідники відносять шоу-
програми. Вони характеризуються 
масовістю учасників і глядачів, 
особливим типом видовищності, 
заснованому на атракціонності впливу, 
програмністю дії, в основі лежать 
архетипи масової свідомості і масового 
успіху. Характеристики масової 
культури, такі як масовість, товарність, 
примітивність смислів, пишність 
форми, шоу увібрало в себе. 

Тема 1.3. Концертний номер, як основа 

створення концертної програми. 

Якість концертної програми, концерту 

багато в чому залежить від якості 

вхідних в нього номерів. 

Концертний номер – це окреме 

сценічна дія (зі своєю зав'язкою, 

кульмінацією і розв'язкою), яке 

завершено композиційно, врівноважено 

у всіх частинах, обмежена в просторі і 

часі і залишає у глядачів (слухачів) 

враження про цілісному художньому 

творі. 

До особливостей концертного номера 

відноситься: місце, дія, час і спосіб, які 

взаємопов'язані між собою. При цьому 

місце і час сприймаються як фізичні 

параметри, які за формою утворюють 

фактори структури номера. 

«Номер - окреме, закінчене виступ 

одного або декількох артистів. Є 

основою естрадного мистецтва ». 

Відзначимо ще одну специфічну 

особливість концертного номера - це 

короткочасність. Так як концерт 

складається з певної кількості номерів, 

які в загальному повинні вкластися в 

хронометраж всього концерту, то 

12 практичне Опитування, 

тестування, перевірка 

роботи , ситуаційні 

завдання 

Підготовка 

концертного номеру 

100 

10 самостійна Самостійна робота з 

навчально-методичною 

літературою: 

конспектування, 

тезування, анотування, 

рецензування, 

складання реферату; 

вирішення завдань 

100 



тривалість кожного номера, що входить 

в концерт, строго регламентується. 

Категорія «час» вважається найбільш 

постійною. Це певний заздалегідь 

період (у фізичному сенсі) існування 

актора на сцені. Категорія часу – це 

стрижень номера, який пов'язаний з 

місцем і дією. Час структурно утворює 

«основу» концертного номера, де 

одним з найважливіших факторів є 

наявність ритму. 

Ритм виходить від категорії «часу» і 

стає одним із способів організації 

номера і з точки зору літературного 

побудови і з точки зору виконавської 

майстерності. Ці дві сторони складають 

два рівня, які закладені в основу 

концертного номера: 

- перший - закладений в основі 

концертного матеріалу; 

- другий - закладений в 

акторському виконанні. 

Дослідники виділяють три умовних 

типу ритмічної конструкції: 

фронтальний, стрижневі і висхідний. 

Для фронтального ритму властива 

емоційна атака в розвитку теми. 

Побудова розповіді може бути 

алогічно, пунктирно. На перший план 

виступає наповненості, а вже на 

другому плані - образ або сценічний 

характер персонажа. 

Найбільш поширеним вважається 

стрижневий тип. Іноді цей тип 

називають традиційним. Він являє 

собою основу (стрижень), на яку (ий) 

нанизуються епізоди. У цьому випадку 

образ персонажа або виконавця 

виходить на перший план. Через них 

розкривається тема, виражається 

конфлікт оповідання, навколо них 

будується драматургія номера. 

Висхідний тип розвивається від зав'язки 

до кульмінації і розв'язки (за 

драматургічному закону). Розкриття 

сюжету тут відбувається за принципом 

логічних міркувань, або фабульними 

ходами. 

Таким чином, концертний номер, як 

формат професійної діяльності є 

невід’ємною частиною технологічного 

процесу концертної діяльності в 



сукупності з особливостями його 

створення: короткочасність виконання, 

майстерності виконавця, якості та 

особистісного характеру. 

Тема 1.4. Поняття концертного 

номеру. Жанрові різновиди концертних 

номерів. 

Характеристика жанрів. «Чисті» і 

синтетичні жанри концертної творчості. 

Філармонічний і естрадний жанри. 

Розмовний, хореографічний, 

оригінальний, музичний жанри.  

Особливості підготовки номерів 

музичного жанру: пісня, романс, 

куплети, частушки, музична мозаїка, 

музична ексцентрика, мелодекламація. 

Синтетичні номери.  

Особливості жанрів в дитячих 

концертах. Номери дитячих концертів.  

Способи спілкування з публікою на 

концертній естраді.  

Номер – основа концерту. Добір 

номерів і їх місце у програмі. 

Врахування технічних та творчих 

можливостей сцени. 

Види концерту — музичний 

(симфонічний, камерний, 

фортепіанний, скрипковий й ін.), 

літературний (художнє читання), 

естрадний (легка вокальна й 

інструментальна музика, гумористичні 

розповіді, пародії, циркові номери 

тощо.) 

12 практичне Опитування, 

тестування, перевірка 

роботи , ситуаційні 

завдання 

Підготовка 

концертного номеру 

100 

12 самостійна Самостійна робота з 

навчально-методичною 

літературою: 

конспектування, 

тезування, анотування, 

рецензування, 

складання реферату; 

вирішення завдань 

100 

 90  Всього: 100*0,25 25 

Вид підсумкового контролю: Залік Форма 

контролю 

Практичне завдання 75 

   Загальний підсумок 100 

Тема 2.1. Структура концертного 

номеру. Композиція і архітектоніка 

номеру, як самостійної одиниці 

концертної творчості. 

Композиція номера. Режисерський 

підхід до створення номера. Новітність 

змісту матеріалу в номері, новий 

незвичайний очікуваний аспект, 

незвичний ракурс у віддзеркалюванні 

сучасності. Експозиція та розвиток дії. 

Кульмінація як контрастний злам в 

розвитку дії. Фінал як завершення дії. 

Визначення ідейно-тематичної 

спрямованості номеру. Розробка 

режисерського задуму вокального 

8 практичне Опитування, 

тестування, перевірка 

роботи , ситуаційні 

завдання  

Підготовка 

концертного номеру 

100 

8 самостійна Самостійна робота з 

навчально-методичною 

літературою: 

конспектування, 

тезування, анотування, 

рецензування, 

складання реферату; 

вирішення завдань 

100 



номера, режисерського бачення. 

Відчуття і емоційний підхід – результат 

зіткнення дії. Принципи музично-

драматичної дії. 

Композиційна будова будь-якого твору 

мистецтва, що зумовлює 

співвідношення його головних і 

другорядних елементів. 

Пропорційність драматургічного 

співвідношення частин змісту до 

загального цілого, тобто пропорційність 

загального і часткового у номері. 

Компоненти композиції пов’язані 

сценічним простором та музикою. 

Процес створення хорового твору від 

його задуму до показу на сцені, завжди 

залишається незмінним. Дія будь-якого 

музичного номеру повинна розвиватись 

відповідно до законів драматургії. 

Тема 2.2. Формування задуму 

концертного номеру. Надзавдання і 

наскрізна дія номеру. 

Логіка і мислення. Аналіз думок, цілей, 

розкриття підтексту. Розстановка задач 

при формуванні задуму концертного 

номера. Творчі і технічні можливості 

реалізації номеру. 

Режисерський задум, це тільки зерно 

концерту, бо його обриси не завжди 

можна висловити словами. Задум не 

завжди вимальовується навіть в уяві 

режисера. Режисерський задум – це 

образне бачення ідеї, це концепція 

уявлення про сценічну форму концерту. 

Не існує раз і назавжди визначених 

методичних порад. Слід пам’ятати, що 

театралізація концерту є сукупністю 

майже всіх видів мистецтв: пісні, танку, 

музики і живопису, літератури, кіно. 

Тому режисер, як того й вимагає 

синтетичний характер концерту 

повинен володіти мовою всіх цих видів 

мистецтв.  

При постановці театралізованого 

тематичного концерту режисер повинен 

враховувати: 

- Ідейно-тематичне спрямування 

концерту, кому або чому він 

присвячений, яке над завдання 

ставиться перед цим твором, 

концертом; 

- Номери театралізованого концерту не 

8 практичне Опитування, 

тестування, перевірка 

роботи , ситуаційні 

завдання 

Підготовка 

концертного номеру 

100 

8 самостійна Самостійна робота з 

навчально-методичною 

літературою: 

конспектування, 

тезування, анотування, 

рецензування, 

складання реферату; 

вирішення завдань 

100 



повинні порушувати єдності концерту і 

і його над завдання; 

- Номери формуються в блоки; 

- В основі театралізованого концерту 

знаходиться театралізована дія, 

обумовлена номерами різних видів 

мистецтв. Відмінною якістю концертної 

драматургії є монтажні поєднання 

номерів; 

- Пошук і визначення сценарно-

режисерського ходу, що поєднає всі 

відібрані та заново зроблені художні 

номери; 

- Театралізація тематичного концерту 

повинен мати нескладний сюжет. (є які 

і не мають а складаються з 10-20 

номерів. Особливістю будь-якого 

концерту – є художній номер вони 

відбираються з тих що вже існують і 

тих котрі потрібно узгодити з 

режисерським задумом.  

Утвердившись у своєму задумі 

постановки режисер приступає до 

написання сценарію. 

Тема 2.3. Постановчий план – головний 

документ концертного номеру. 

Постановочний план як спосіб 

графічного викладу ідей, думок, цілей і 

завдань номера.  

Проаналізувати номер за схемою:  

- ідейно-тематична спрямованість 

номеру  

- історія виникнення твору, авторський 

стиль  

- композиційна побудова  

- принцип створення художніх образів  

- якість підібраних виразних засобів та 

їх поєднання  

- режисерський хід  

- використання ідейно-емоційних 

засобів виразності  

- літературний запис.  

План, заявка, начерк, експлікація – ось 

найпоширеніші форми фіксації задуму. 

Деякі режисери дуже розгорнуто 

розписують на папері свій задум, 

намагаючись якомога точніше його 

конкретизувати. Слово експлікація 

походить від латинського «еxplicatio» – 

розгортання, роз'яснення. Режисерська 

експлікація - це розробка задуму 

майбутньої вистави. 

6 практичне Опитування, 

тестування, перевірка 

роботи , ситуаційні 

завдання 

Складання 

постановочного плану 

100 

6 самостійна Самостійна робота з 

навчально-методичною 

літературою: 

конспектування, 

тезування, анотування, 

рецензування, 

складання реферату; 

вирішення завдань 

100 



Експлікація пишеться в довільній формі 

і носить особистісний характер. Це 

роздуми з приводу майбутнього 

дійства, її дієвий аналіз, начерки 

мізансцен; характеристики персонажів; 

визначення стилю і жанру, 

особливостей акторського виконання; 

розробка рішення спектаклю в часі і 

просторі. 

Тема 2.4. Види репетицій. Особливості 

репетиційної роботи у студентів 

вокалістів. 

Застольний період. Аналіз клавіру або 

лібрето пісні. «Привласнення» тексту 

пісні до особистості виконавця. 

Розставлення акцентів. 

Репетиція в репетиційному залі. 

Репетиція на сцені. Перехід виконавців 

на сцену з декоративним оформленням 

як завершальний етап роботи над 

номером. Закріплення всього, раніше 

знайденого, пошуки цілісного і 

гармонійного звучання всіх 

компонентів концертного номеру.  

Прогонні репетиції. Перевірка та 

уточнення всієї сценічної композиції 

(співвідношення цілих та окремих її 

частин, головного та другорядного) у 

співвідношенні з наскрізною дією і 

надзавданням програми. Перевірка та 

уточнення темпоритму, найбільш 

виразних мізансцен. Освоєння 

виконавцем декорації, бутафорії, 

музики, шумів, костюмів та знайденого 

раніше гриму.  

Монтувальні репетиції. Репетиції з 

установки декорацій із застосуванням 

музики, світла, шумів (без виконавців 

та з виконавцями). Визначення режиму 

роботи на сцені і за кулісами.  

Генеральна репетиція. Перевірка 

творчої готовності концертної програми 

в цілому. Точний розрахунок годині. 

Загальній хронометраж. Доцільність 

проведення генеральних репетиції. 

Обговорення колективом першої 

генеральної репетиції безпосередньо з 

режисером. 

8 практичне Опитування, 

тестування, перевірка 

роботи , ситуаційні 

завдання 

План репетиції 

100 

8 самостійна Самостійна робота з 

навчально-методичною 

літературою: 

конспектування, 

тезування, анотування, 

рецензування, 

складання реферату; 

вирішення завдань 

100 

 60  Всього: 100*0,25 25 

Вид підсумкового контролю: Залік Форма 

контролю 

Практичне завдання 75 

   Загальний підсумок 100 



 



 

Технічне і програмне забезпечення 

 

Ноутбук, персональний комп’ютер, мобільний пристрій (телефон, 

планшет) з підключенням до Інтернет для комунікації та опитувань; виконання 

домашніх завдань; виконання завдань самостійної роботи; проходження 

тестування (поточний, рубіжний,підсумковий контроль). 

Програмне забезпечення Microsoft Word, Microsoft Power Point, Sibelius, 

Sound Forge PRO, FL Studio, Finale 2014.5 для роботи з освітнім контентом 

дисципліни та виконання передбачених видів освітньої діяльності. 
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с. 

38. Откидач В. Естрадний спів і шоу-бізнес : навч.-метод. посібник / В. 

Откидач. – Вінниця : Нова Книга, 2013. – 368 с. 

39. Постой Г. Г. Естрадно-джазовий оркестр. Теорія та практика : навч. 

посібник / Г. Г. Постой ; М-во освіти і науки України, М-во культури 

України, Київ. нац. ун-т культури і мистецтв. – Київ : Ліра-К, 2017. – 148 с. 

40. Радик Д. В. Основи формування професійних якостей викладача фахових 

дисциплін : навч. посібник / Д. В. Радик. – Київ : НМАУ, 2008. – 228 с. 

41. Рубб А. А. 30 бесед об эстрадных концертах : метод. рекомендации / А. 

Рубб. – Москва : ВЦХТ, 2004. – 223 с. 

42. Рябцев А. М. Народно-інструментальні ансамблі : навч. посібник для студ. 

ВНЗ / А. М. Рябцев ; М-во культури і туризму України, КНУКіМ. – 

Миколаїв : МФ КНУКіМ, 2005. – 184 с. 

43. Сарабьян Э. Актерский тренинг по системе Станиславского. Интеллект. 

Воображение. Эмоции / Э.Сарабьян. – Москва : АСТ, 2011. – 192 с. 

44. Сверлюк Я. В. Диригентсько-оркестрова освіта: теорія, методика, практика 

: монографія / Я. В. Сверлюк. – К., 2007. – 235 с.  

45. Семешко А. А. Баянно-акордеонне мистецтво України на зламі ХХ—ХХІ 

століть : довідник. / А. А. Семешко. – Тернопіль : Богдан, 2009. – 244 с. 

46. Скоромний В. П. Аналіз вокально-хорових творів : практикум / В. П. 

Скоромний ; Київ. нац. ун-т культури і мистец. – Київ : Ліра-К, 2017. – 92 

с. 

47. Суслова, Г. А. Українська народно-оркестрова література : навч. посібник / 

Г. А. Суслова ; М-во культури і мистецтв України, КДУКМ. – К. : КДУКМ, 

1998. – 59 с. 

48. Сучасне вокальне мистецтво в Україні : кол. монографія / Київ. ун-т 

культури, Фак. муз. мистецтва, Каф. муз. Мистецтва. – Київ : Ліра-К, 2017. 

– 249 с. 

49. Тормахова В. М. Українська естрадна музика і фольклор: 

взаємопроникнення і синтез : монографія / В. М. Тормахова ; М-во освіти і 

науки України, М-во культури України, Київ. нац. ун-т культури і 

мистецтв. – Київ : Ліра-К, 2017. – 204 с. 



50. Фейертаг В. Б. Джаз XX век : энциклопедический справочник / В. Б. 

Фейертаг. – СПб : Скифия, 2001. – 564 с. 

51. Шароев И. Г. Режиссура эстрады и массовых представлений : ученик / И. 

Г. Шароев. – Москва: ГИТИС, 2014. – 341 с. 

52. Шпачинський О. А. Мистецтво хорового аранжування для народного хору: 

Теорія. Методика. Практика : навч. посібник / О. А. Шпачинський. – 

Миколаїв : Вид-во МДГУ ім. Петра Могили, 2005. – 328 с. 

53. Шубина И. Б. Драматургия и режиссура зрелища. Игра, сопровождающая 

жизнь : [учеб.-метод. пособие] / И. Б. Шубина. – Ростов-на-Дону : Феникс, 

2006. – 288 с. 

54. Якобенчук Н. О. Диригентсько-хоровий практикум (академічний хор) : 

практикум / Н. О. Якобенчук, А. М. Карпінець, Н. М. Комаренко ; Київ. 

нац. ун-т культури і мистец., Фак. муз. мистец., Каф. акад. хор. та 

інструмент. Мистец. – Київ : Ліра-К, 2017. – 60 с. 

 

Допоміжна 

1. Бенч-Шокало О. Г. Український хоровий спів : актуалізація звичаєвої  

традиції : навч. посібник / О. Г. Бенч-Шокало. – Київ : Укр. Світ, 2002. – 

439 с. 

2. Богданов В. Історія духового музичного мистецтва України: Від 

найдавніших часів до початку ХХ ст. / В. Богданов. – Харків : Основа, 

2000. – 344 с.  

3. Бриліна В. Л. Вокальна професійна підготовка вчителя музики : метод. 

посібник / В. Л. Бриліна, Л. М. Ставинська. – Вінниця : Нова книга, 2013 – 

170 с. 

4. Великие люди джаза / под ред. К. Мошкова. – Санкт-Петербург : Планета 

музыки, Лань, 2009. – 736 с. 

5. Власов В. П. Становление баянной композиторской школы на Украине / В. 

П. Власов. – Киев, 2003. – 76 с.  

6. Гончаренко С. У. Методика як наука / С. У. Гончаренко. – Хмельницький : 

ХГПК, 2000. – 30 с.  

7. Гулеско І. І. Національний хоровий стиль : навч. посібник / І. І. Гулеско. – 

Харків : ХДІК, 1994. – 108 с. 

8. Живов В. Л. Теория хорового исполнительства / В. Л. Живов. – М.: Из-во 

МГТУ им. Баумана, 1998. – 285 с. 

9. Менабени А. Г. Методика обучения сольному пению : учеб. пособие / А. Г. 

Менабени. – Москва : Просвещение, 1987. – 95 с. 

10. Олексюк О. М. Музична педагогіка : навч. посіб. для студентів ВНЗ 

культури і мистецтв / О. М. Олексюк. – Київ : КНУКіМ, 2006.– 187 с. 

11. Ракул Ю. К. Мистецтво педалізації як один з основних засобів виразності 

фортепіанного виконавства / Ю. К. Ракул. – Одеса, 2000. – 162 с.  

12. Самарин В. А. Хороведение и хоровая аранжировка : учеб. пособие / В. А. 

Самарин. – М. : Академия, 2002. – 352 с. 

13. Семешко А. А. Владимир Подгорный: Один взгляд на портрет художника / 

А. А. Семешко. – Киев : Ассо-opus Publishers, 2003. – 24 с. 



14. Семешко А. А. Портреты современных украинских 

композиторов‑баянистов / А. А. Семешко. – Киев, 2003. – 181 с. 

15. Сенченко Л. Формування хорового мислення диригента / Л. Сенченко. – 

Рівне: РДІК «Ліста», 1998. – 128 с.  

16. Сташевський А. Я. Володимир Рунчак - «Музика про життя» : аналітичне 

есе баянної творчості : монограф. дослідж. / А. Я. Сташевський. – Луцьк, 

2004. – 199 с. 

17. Сташевський А. Я. Нариси з історії української музики для баяна / А. Я. 

Сташевський. – Луганськ, 2006. – 152 с. 

18. Черкасов В. Ф. Теорія і методика музичної освіти: навч. посіб. / В. Ф. 

Черкасов. – Тернопіль : Навчальна книга – Богдан, 2014. – 472 с. 

19. Щуркова Н. Е. Педагогическая технология / Н. Е. Щуркова. – М.: Пед. 

обществово России, 2002. – 223 с. 

20. Юцевич Ю. Є. Музика : словник-довідник / Ю. Є. Юцевич. – Тернопіль : 

Навчальна книга-Богдан, 2003. – 352 с. 

 

Інформаційні ресурси в Інтернеті 

1. Жмуркевич З. Камерно–інструментальний ансамбль у просторі мистецької 

науки [Електронний ресурс] / З. Жмуркевич. – Режим доступу : 

https://ukrmus.files.wordpress.com/2017/07/pdf-statti-2016-3-n21-22.pdf . – 

Назва з екрана. 

2. Зайцев В. П. Режисура естради та масових видовищ [Електронний ресурс] : 

навч. посібник / В. П. Зайцев. – Режим доступу : 

https://www.studmed.ru/zaycev-vp-rezhisura-estradi-ta-masovih-

vidovisch_e95cf5595f6.html. – Назва з екрана. 

3. Історія становлення та перспективи розвитку духової музики в контексті 

національної культури України та зарубіжжя [Електронний ресурс] : зб. 

наук. праць В. 8. – Режим доступу : 

http://www.rshu.edu.ua/files/isprdm/isprdm_2016.pdf. – Назва з екрана. 

4. Кужельний О. П. Основи режисури театралізованих видовищ і свят 

[Електронний ресурс] : навч.посібник / О. П. Кужельний. – Режим доступу : 

http://library.nakkkim.edu.ua:8080/libdoc/knugu/knygy2/teatr/kuzhelnyi_2012.p

df. – Назва з екрана. 

5. Якобенчук Н. О. Диригентсько-хоровий практикум (академічний хор) 

[Електронний ресурс] : практикум / Н. О. Якобенчук, А. М. Карпінець, Н. 

М. Комаренко. – Режим доступу : http://lira-k.com.ua/preview/12430.pdf. – 

Назва з екрана. 

http://www.rshu.edu.ua/files/isprdm/isprdm_2016.pdf
http://library.nakkkim.edu.ua:8080/libdoc/knugu/knygy2/teatr/kuzhelnyi_2012.pdf
http://library.nakkkim.edu.ua:8080/libdoc/knugu/knygy2/teatr/kuzhelnyi_2012.pdf
http://lira-k.com.ua/preview/12430.pdf


 

Політика вивчення навчальної дисципліни 

Дисципліна «Концертно-виконавський практикум» є складовою частиною 

системи підготовки фахівців. Відповідно курс складається з практичної частини 

та самостійної роботи студентів. 

Відвідування занять є обов’язковим компонентом оцінювання, за яке 

нараховуються бали. За об’єктивних причин навчання може відбуватись в 

дистанційному (он-лайн) режимі за погодженням із керівником курсу, з 

презентуванням виконаних завдань під час консультації викладача. 

Необхідним аспектом в практичній роботі студентів є формування 

художньо-виконавських навичок, вживання професійної термінології і 

образних символів, досконале володіння технікою і психотехнікою, 

темпераментом, вмінням перевтілюватись. 

Під час роботи над завданнями не допустимо порушення академічної 

доброчесності: при використанні Інтернет ресурсів та інших джерел інформації 

студент повинен вказати джерело, використане під час виконання завдання.  

Усі письмові роботи перевіряються на наявність плагіату і допускаються 

до захисту із коректними текстовими запозиченнями не більше 30%. 

У разі виявлення факту плагіату студент отримує за завдання 0 балів і 

повинен повторно виконати завдання. 

Списування під час контрольних робіт та екзаменів заборонені (в т.ч. із 

використанням мобільних пристроїв). Мобільні пристрої дозволяється 

використовувати лише під час он-лайн тестування. 



 

Система оцінювання та вимоги 

 

ПОТОЧНИЙ 

КОНТРОЛЬ 

ВИД КОНТРОЛЮ БАЛИ 

 присутність на заняттях (при пропусках 

занять з поважних причин допускається 

відпрацювання пройденого матеріалу) 

за присутність на заняттях 

максимальна оцінка складає 

не більше 5 балів і 

враховується при оцінці за 

практичну чи самостійну 

роботу з відповідної теми 

 активність студента під час аудиторних 

занять (участь у експрес-опитуванні, 

тестування, участь у навчальній дискусії, 

обговоренні ситуаційного завдання. 

 

за активність студента під 

час аудиторних занять 

максимальна оцінка складає 

100 балів, що у кінці 

навчального семестру 

множаться на коефіцієнт 

0,25 

РУБІЖНИЙ 

КОНТРОЛЬ 

Контрольна робота 1  

(складається у кожному півріччі) 

Практичне завдання 

максимальна оцінка 

складає 100 балів, 

виставляться у поточну 

щотижневу відомість 

накопичених балів 

 Контрольна робота 2.  

(складається у кожному півріччі) 

Практичне завдання 

максимальна оцінка 

складає 100 балів, 

виставляться у поточну 

щотижневу відомість 

накопичених балів 

 Всього: 100 *0,25 25 балів 

ПІДСУМКОВИЙ 

КОНТРОЛЬ 
Залік 

Практичне завдання 

75 балів 

 Загальна оцінка: Загальна оцінка:75+25 100 балів 

 



 

Шкала оцінювання: національна та ECTS 

Сума балів за всі види 

навчальної діяльності 

Оцінка 

ECTS 

Оцінка за національною шкалою  

для іспиту, курсового проекту 

(роботи), практики 
для заліку  

90–100 A відмінно 

зараховано 

84–89 B добре 

 74–83 C 

66–73 D 
задовільно 

61–65 E 

21–60 FХ 
незадовільно з можливістю 

повторного складання 

незадовільно з 

можливістю 

повторного 

складання 

0–20 F 
незадовільно з обов’язковим 

повторним вивченням дисципліни 

незадовільно з 

обов’язковим 

повторним 

вивченням 

дисципліни 
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