
 

 

КАФЕДРА МУЗИЧНОГО МИСТЕЦТВА 

 

Силабус навчальної дисципліни 

 

Назва дисципліни: Практика переддипломна  

Рівень вищої освіти: перший /бакалаврський/ рівень 

Галузь знань: 02 Культура і мистецтво 

Спеціальність: 025 Музичне мистецтво 

Назва освітньо-професійної програми: Інструментально-оркестрове мистецтво 

Сторінка курсу в Moodle: https://moodle.mfknukim.mk.ua/course/view.php?id=704  

Рік навчання: ІV Семестр : VII, VIII 

Викладач (викладачі): Сологуб В. Д.  (практичні, підсумковий контроль) 

 

Опис навчальної дисципліни 

 

Навчальна дисципліна Практика переддипломна є обов’язковою освітньою 

компонентою навчального плану, циклу дисциплін професійної та практичної 

підготовки, яка сприяє підготовці фахівців та спрямовано на заключний, 

найбільш тривалий етап, в ході якого відбувається адаптація студентів до 

реальних умов професійної діяльності, набуття знань і навичок, практичне 

засвоєння методик викладання фахових дисциплін, пізнання особливостей 

складання індивідуальних планів та оцінювання роботи студентів з 

урахуванням їх здібностей, вікових особливостей, психологічних 

характеристик. В процесі педагогічної практики перевіряється професійна 

готовність студентів до майбутньої самостійної педагогічної роботи. 

Мета: вдосконалення знань студентів з організації методів і форм 

педагогічної, диригентської, виконавської, сольно-виконавської діяльності в 

художньому колективі, залучення до репетиційного процесу та керівництва 

художніми колективами, вдосконалення знань специфіки роботи музиканта в 

різних галузях діяльності, всебічна адаптація в умовах професійної діяльності. 

Завдання:  

- вдосконалення практичних знань і навичок, здобутих у процесі навчання; 

- оволодіння організаційними основами функціонування мистецьких 

навчальних закладів (творчих колективів); 

 

Миколаївська філія Київського національного 

університету культури і мистецтв 

https://moodle.mfknukim.mk.ua/course/view.php?id=704


- закріплення теоретичних і методичних знань шляхом оволодіння усім 

циклом педагогічного (виконавського) процесу; 

- ознайомлення з репертуаром різних форм, стилів і жанрів; 

- вивчення реальних умов і форм практичної діяльності; 

- виховання готовності до прийняття власних практичних рішень; 

- перевірка професійної готовності до майбутньої самостійної роботи. 

Програма переддипломної практики є основним навчально-методичним 

документом практики. Вона містить наступні складові: вступ, зміст практики, 

загальні питання організації передбачених навчальними планами. 

Предметом переддипломної практики є різні види професійної діяльності 

та безпосереднє ознайомлення студентів з їх змістом, особливостями і 

соціальними функціями; форми і методи музично-педагогічної діяльності на всіх 

напрямках функціонування музичного мистецтва. 

 

Обсяг навчальної дисципліни 

Кількість 

кредитів 

Загальна 

кількість 

годин 

Аудиторних 

годин 

Самостійної 

роботи 

студента 

Вид 

підсумкового 

контролю 

24 720 240 480 залік 

 

Компетентності, яких набуває студент при вивченні дисципліни відповідно 

до освітньо-професійної програми 

 

Загальні компетентності ЗК Фахові компетентності ФК 

ЗК1. Здатність до спілкування 

державною мовою як усно, так і 

письмово.  

ЗК2. Знання та розуміння предметної 

області та розуміння професійної 

діяльності.  

ЗК3. Здатність до абстрактного 

мислення, аналізу та синтезу.  

ЗК4. Вміння виявляти, ставити та 

вирішувати проблеми.  

ЗК5. Здатність до пошуку, оброблення 

та аналізу інформації з різних джерел.  

ЗК6. Навички міжособистісної 

взаємодії.  

ЗК7. Здатність бути критичним і 

самокритичним.  

ЗК8. Здатність застосовувати знання у 

практичних ситуаціях.  

ЗК9. Здатність вчитися і оволодівати 

сучасними знаннями.  

ЗК13. Здатність виявляти ініціативу та 

підприємливість.  

СК1. Здатність демонструвати 

достатньо високий рівень виконавської 

майстерності.  

СК2. Здатність створювати та 

реалізовувати власні художні концепції 

у виконавській діяльності.  

СК4. Здатність усвідомлювати 

взаємозв’язки та взаємозалежності між 

теорією та практикою музичного 

мистецтва.  

СК6. Здатність використовувати 

професійні знання та навички в процесі 

творчої діяльності.  

СК8. Здатність здійснювати 

диригентську діяльність.  

СК11. Здатність оперувати 

професійною термінологією.  

СК13. Здатність використовувати 

широкий спектр міждисциплінарних 

зв’язків.  

СК14. Здатність демонструвати базові 

навички ділових комунікацій.  



ЗК14. Навички використання 

інформаційних і комунікаційних 

технологій.  

ЗК15. Здатність генерувати нові ідеї 

(креативність). 

ЗК17. Здатність зберігати та 

примножувати моральні, культурні, 

наукові цінності і досягнення 

суспільства на основі розуміння історії 

та закономірностей розвитку предметної 

області, її місця у загальній системі 

знань про природу і суспільство та у 

розвитку суспільства, техніки і 

технологій, використовувати різні види 

та форми рухової активності для 

активного відпочинку та ведення 

здорового способу життя. 

СК15. Здатність здійснювати 

редакторську / менеджерську/ 

лекторську/ аранжувальну / 

звукорежисерську діяльність в сфері 

музичного мистецтва.  

СК16. Здатність використовувати 

засоби масової інформації для 

просвітництва, популяризації та 

пропаганди досягнень музичної 

культури.  

СК17. Здатність застосовувати 

традиційні і альтернативні інноваційні 

технології музикознавчої, 

виконавської, композиторської, 

диригентської, педагогічної діяльності.  

 

 

Програмні результати навчання відповідно до освітньо-професійної 

програми 

 

ПРН1. Демонструвати артистизм, виконавську культуру та технічну 

майстерність володіння інструментом (голосом) на належному фаховому рівні 

під час виконавської (диригентської) діяльності.  

ПРН2. Володіти методами та навичками оркестрової та ансамблевої гри 

(ансамблевого / хорового співу), репетиційної роботи та концертних виступів.  

ПРН3. Демонструвати різні методики удосконалення виконавської діяльності.  

ПРН8. Демонструвати володіння музично-аналітичними навичками в процесі 

створення виконавських, музикознавчих та педагогічних інтерпретацій.  

ПРН9. Демонструвати володіння теоретичними та практичними основами 

інструментування, аранжування музики та композиції, вміння здійснювати 

переклад музичних творів для різних колективів (оркестру, ансамблю, хору).  

ПРН10. Володіти базовими знаннями, практичними навичками організаційної 

та творчої роботи з ансамблевим колективом.  

ПРН11. Застосовувати теоретичні знання та навички в редакторській / 

менеджерській / лекторській / звукорежисерській практичній діяльності.  

ПРН12. Володіти термінологією музичного мистецтва, його понятійно-

категоріальним апаратом.  

ПРН13. Вміти здійснювати педагогічну діяльність.  

ПРН14. Використовувати на професійному рівні методи та прийоми 

викладання гри на інструменті / вокалу /диригування / теорії, історії музики / 

композиції.  

ПРН15. Демонструвати музично-теоретичні, культурно-історичні знання з 

музичного мистецтва.  
 

 



Тематичний план навчальної дисципліни  

 
Назва теми, опис теми, завдання 

для самостійної роботи 

К-сть 

годин 

Вид 

навчальної 

діяльності 

Форми і методи 

навчання 

ОК; 

ПРН 

Оцінка 

(бали) 

Тема 1.1. Отримання 

інструктажу керівника 

практики від кафедри. 

Організаційні збори з 

керівником від бази 

практики. Отримання 

програми практики, та 

друкованої документації 

(щоденник, повідомлення, 

направлення) для 

пред’явлення на базі 

практики. 

16 практичне Інструктаж. 

Емпіричний метод. 

Метод аналізу та 

синтезу. 

ЗК1, 

ЗК2, 

ЗК3, 

ЗК4, 

ЗК5, 

ЗК6, 

ЗК7, 

ЗК9, 

ЗК13, 

ЗК14, 

ПРН12, 

ПРН14 

 

32 самостійна Самостійна робота: 

опрацювання 

навчально-

методичної 

літератури 

(конспектування); 

робота з 

інформаційними 

ресурсами, 

використання 

інформаційно-

пошукових методів. 

ЗК1, 

ЗК2, 

ЗК3, 

ЗК4, 

ЗК5, 

ЗК7, 

ЗК9, 

ЗК13, 

ЗК14, 

ПРН12, 

ПРН14 

 

Тема 1.2. Представлення 

керівнику бази практики, 

отримання інструктажу з 

техніки безпеки і пожежної 

профілактики. 

Зустріч з керівником бази 

практики, знайомство з 

колективом. Проходження 

основних інструктажів з 

техніки безпеки на базі 

практики.  

 

16 практичне Інструктаж. 

Емпіричний метод. 

Метод аналізу та 

синтезу. 

ЗК1, 

ЗК2, 

ЗК3, 

ЗК4, 

ЗК5, 

ЗК6, 

ЗК7, 

ЗК9, 

ЗК13, 

ЗК14, 

ПРН12, 

ПРН14 

 

32 самостійна Самостійна робота: 

опрацювання 

навчально-

методичної 

літератури 

(конспектування); 

робота з 

інформаційними 

ресурсами, 

використання 

інформаційно-

пошукових методів. 

ЗК1, 

ЗК2, 

ЗК3, 

ЗК4, 

ЗК5, 

ЗК7, 

ЗК9, 

ЗК13, 

ЗК14, 

ПРН12, 

ПРН14 

 



Тема 1.3. Ознайомлення з 

робочим місцем, правилами 

експлуатації технічних 

засобів, обладнання. 

Знайомство з робочим 

місцем, правилами 

експлуатації технічних 

засобів за наявності. 

Правила роботи з 

інструментами. Графік 

роботи колективу бази 

практики. 

16 практичне Збір інформації, 

узагальнення. 

Дедуктивний та 

індуктивний метод 

при вивченні 

структури установи 

бази-практики. 

ЗК1, 

ЗК2, 

ЗК3, 

ЗК4, 

ЗК5, 

ЗК6, 

ЗК7, 

ЗК9, 

ЗК13, 

ЗК14, 

ПРН12, 

ПРН14 

 

32 самостійна Самостійна робота: 

опрацювання 

навчально-

методичної 

літератури 

(конспектування); 

робота з 

інформаційними 

ресурсами, 

використання 

інформаційно-

пошукових методів. 

ЗК1, 

ЗК2, 

ЗК3, 

ЗК4, 

ЗК5, 

ЗК7, 

ЗК9, 

ЗК13, 

ЗК14, 

ПРН12, 

ПРН14 

 

Тема 1.4. Загальне 

знайомство з базою 

практики, оформлення його 

результатів у вигляді 

«Паспорту установи-бази 

практики». 

Юридична назва установи.  

Відомча підпорядкованість. 

Форма власності. Юридична 

адреса. Посада керівника 

установи. Прізвище, ім'я, по 

батькові керівника установи, 

контактний телефон. Назву 

відділу (підрозділу), в якому 

студенти проходять 

практику. Начальник 

(керівник) відділу 

(підрозділу), посада, 

прізвище, ім'я, по батькові, 

контактний телефон. 

Посада, прізвище, імя, по 

батькові керівника практики, 

призначеного від бази 

практики, контактний 

телефон. 

Список студентів, які 

проходять практику, в 

даному відділі 

(підрозділі).Рік створення 

установи. З якого року 

16 практичне Методи аналізу, 

синтезу, 

узагальнення. 

Комунікативний 

метод для 

визначення критеріїв 

для заповнення 

паспорту бази 

практики. 

ЗК1, 

ЗК2, 

ЗК3, 

ЗК4, 

ЗК5, 

ЗК6, 

ЗК7, 

ЗК9, 

ЗК13, 

ЗК14, 

ПРН12, 

ПРН14 

 

32 самостійна Самостійна робота: 

заповнення паспорту 

бази практики. 

ЗК1, 

ЗК2, 

ЗК3, 

ЗК4, 

ЗК5, 

ЗК7, 

ЗК9, 

ЗК13, 

ЗК14, 

ПРН12, 

ПРН14 

 



установа є базою практики 

студентів університету.  

Тема 1.5. Вивчення стану 

роботи закладу-бази 

практики. 

Знайомство з основними 

типами документації 

закладу: план роботи, звіт 

роботи за минулий рік, 

журнали обліку роботи, 

репертуар проведених 

масових заходів та інше; 

Аналіз роботи з дітьми на 

основі ретельного вивчення 

документації, бесід з 

працівниками закладу та 

відвідування конкретних 

заходів за планом роботи 

установи-бази практики 

(виявлення кількості 

проведених заходів, їхньої 

тематики, жанрової 

різноманітності репертуару); 

Ознайомитись з 

індивідуальними 

характеристиками учнів, їх 

особистісними та музичними 

якостями; 

Аналіз вокального 

репертуару колективів 

закладу бази практики; 

Допомога вчителю музики у 

проведенні занять гуртка, 

репетиції колективу. 

Застосування набутих 

методичних знань у 

діяльності з учнями; 

Підготовка літературно-

музичного матеріалу та 

проведення фольклорного 

свята; 

Аналіз роботи клубних 

колективів художньої 

самодіяльності (виявлення 

кількості стабільності 

їхнього складу, вокальної 

жанрової різноманітності та 

педагогічної 

результативності); 

 

16 практичне Аналіз роботи з 

дітьми на основі 

ретельного вивчення 

документації, бесід з 

працівниками 

закладу та 

відвідування 

конкретних заходів 

за планом роботи 

установи-бази 

практики. 

Аналіз вокального 

репертуару 

колективів закладу 

бази практики 

ЗК1, 

ЗК2, 

ЗК3, 

ЗК4, 

ЗК5, 

ЗК6, 

ЗК7, 

ЗК8, 

ЗК9, 

ЗК13, 

ЗК14, 

ЗК15, 

ЗК17, 

ПРН1, 

ПРН2, 

ПРН3, 

ПРН12, 

ПРН14 

 

32 самостійна Застосування 

набутих методичних 

знань у діяльності з 

учнями; 

Підготовка 

літературно-

музичного матеріалу 

та проведення 

фольклорного свята; 

Аналіз роботи 

клубних колективів 

художньої 

самодіяльності 

(виявлення кількості 

стабільності їхнього 

складу, вокальної 

жанрової 

різноманітності та 

педагогічної 

результативності); 

 

ЗК1, 

ЗК2, 

ЗК3, 

ЗК4, 

ЗК5, 

ЗК7, 

ЗК8, 

ЗК9, 

ЗК13, 

ЗК14, 

ЗК15, 

ЗК17, 

ПРН1, 

ПРН2, 

ПРН3, 

ПРН12, 

ПРН14 

 

Тема 1.6 Проведення занять 

у творчих колективах бази 

практики. 

Проведення занять у 

16 практичне Аналіз та синтез 

інформації. 

Практичне заняття. 

Спостереження. 

ЗК1, 

ЗК2, 

ЗК3, 

ЗК4, 

 



вокально-

інструментальному 

(вокально-хореографічному) 

ансамблі. Детальний аналіз 

діяльності; 

Проведення спостереження 

ефективності масового 

заходу за етапами: 

- розробка картки 

спостереження; 

- проведення спостереження; 

- аналіз результатів 

спостереження; 

- висновки щодо 

ефективності заходу, 

рекомендації. 

Робота з методичними 

джерелами, науково-

пошукова робота. 

ЗК5, 

ЗК6, 

ЗК7, 

ЗК8, 

ЗК9, 

ЗК13, 

ЗК14, 

ЗК15, 

ЗК17, 

ПРН1, 

ПРН2, 

ПРН3, 

ПРН8, 

ПРН9, 

ПРН10, 

ПРН11, 

ПРН12, 

ПРН13, 

ПРН14, 

ПРН15 

32 самостійна Робота з 

методичними 

джерелами, науково-

пошукова робота. 

ЗК1, 

ЗК2, 

ЗК3, 

ЗК4, 

ЗК5, 

ЗК7, 

ЗК8, 

ЗК9, 

ЗК13, 

ЗК14, 

ЗК15, 

ЗК17, 

ПРН12, 

ПРН14 

 

Тема 1.7. Надання 

пропозицій щодо 

удосконалення змісту 

діяльності культурно 

закладу стосовно потреб та 

інтересів різних гуртків, 

класів, колективів. 

Аналіз діяльності роботи 

гуртка. Пропозиції по 

розвитку заохочення 

вихованців до вивчення та 

освоєння нових матеріалів. 

Пропозиції з приводу 

залучення нових вихованців 

до колективу тощо. 

16 практичне Аналіз діяльності 

роботи гуртка. 

ЗК1, 

ЗК2, 

ЗК3, 

ЗК4, 

ЗК5, 

ЗК6, 

ЗК7, 

ЗК8, 

ЗК9, 

ЗК13, 

ЗК14, 

ЗК15, 

ПРН12, 

ПРН14 

 

32 самостійна Пропозиції по 

розвитку заохочення 

вихованців до 

вивчення та 

освоєння нових 

матеріалів. 

ЗК1, 

ЗК2, 

ЗК3, 

ЗК4, 

ЗК5, 

ЗК7, 

 



Пропозиції з 

приводу залучення 

нових вихованців до 

колективу тощо. 

ЗК8, 

ЗК9, 

ЗК13, 

ЗК14, 

ЗК15, 

ПРН12, 

ПРН14 

Тема 2.1. Підготовка і 

проведення виховного заходу 

з морального, естетичного, 

музичного формування учнів, 

виховання громадянина 

України. 

Аналіз глядацької аудиторії. 

Визначення теми і 

направленості заходу. 

Підготовка матеріалів. 

Проведення виховного 

заходу. 

16 практичне Проведення 

виховного заходу. 

Аналіз глядацької 

аудиторії. 

ЗК1, 

ЗК2, 

ЗК3, 

ЗК4, 

ЗК5, 

ЗК6, 

ЗК7, 

ЗК8, 

ЗК9, 

ЗК13, 

ЗК14, 

ЗК15, 

ЗК17, 

ПРН12, 

ПРН14, 

ПРН15 

 

32 самостійна Визначення теми і 

направленості 

заходу. Підготовка 

матеріалів. 

ЗК1, 

ЗК2, 

ЗК3, 

ЗК4, 

ЗК5, 

ЗК7, 

ЗК8, 

ЗК9, 

ЗК13, 

ЗК14, 

ЗК15, 

ПРН12, 

ПРН14 

 

Тема 2.2. Вироблення вміння 

встановлювати 

міжпредметні зв’язки, 

використовувати ефективні 

педагогічні прийоми та 

сучасні інформаційні 

технології навчання. 

Застосування на практиці 

знань набутих в період 

теоретичного вивчення 

дисциплін. Використання 

педагогічних прийомів та 

методів для складання 

тематичного плану уроку. 

Складання сценарію 

відкритого заняття. Форми 

та методи роботи з 

сучасними пошуковими 

16 практичне Форми та методи 

роботи з сучасними 

пошуковими 

системами та 

інформаційними 

технологіями. 

ЗК1, 

ЗК2, 

ЗК3, 

ЗК4, 

ЗК5, 

ЗК7, 

ЗК8, 

ЗК9, 

ЗК13, 

ЗК14, 

ЗК15, 

ЗК17, 

ПРН9, 

ПРН11, 

ПРН12, 

ПРН14, 

ПРН15 

 

32 самостійна Складання сценарію ЗК1,  



системами та 

інформаційними 

технологіями. 

відкритого заняття. ЗК2, 

ЗК3, 

ЗК4, 

ЗК5, 

ЗК7, 

ЗК8, 

ЗК9, 

ЗК13, 

ЗК14, 

ЗК15, 

ЗК17, 

ПРН12, 

ПРН14 

Тема 2.3. Підготовка 

діагностичних матеріалів 

для вивчення видів домашніх 

завдань і ступеня 

самостійності учнів у їх 

виконанні. застосування 

означених діагностичних 

матеріалів, аналіз 

отриманих результатів. 

Ознайомлення із процесом 

перевірки самостійної 

роботи учасників освітнього 

процесу бази практики. 

Підготовка та проведення 

практичних перевірок знань 

шляхом проведення 

технічного заліку, 

академконцерту, відкритого 

заняття. Аналіз успіхів 

учнів. 

16 практичне Аналіз практичних 

робіт учнів, 

узагальнення 

отриманих 

результатів. 

ЗК1, 

ЗК2, 

ЗК3, 

ЗК4, 

ЗК5, 

ЗК7, 

ЗК8, 

ЗК9, 

ЗК13, 

ЗК14, 

ЗК15, 

ЗК17, 

ПРН9, 

ПРН11, 

ПРН12, 

ПРН14, 

ПРН15 

 

32 самостійна Аналіз успіхів учнів. 

Визначення 

перспектив 

розвитку, виявлення 

проблемних питань. 

Дослідження 

педагогічних 

підходів для 

вирішення проблем. 

ЗК1, 

ЗК2, 

ЗК3, 

ЗК4, 

ЗК5, 

ЗК7, 

ЗК8, 

ЗК9, 

ЗК13, 

ЗК14, 

ЗК15, 

ЗК17, 

ПРН12, 

ПРН14 

 

Тема 2.4. Опанування 

педагогічного репертуару 

різних рівнів технічної та 

художньої складності: 

вивчити по твору для 

кожного року навчання. 

Опанування педагогічного 

репертуару. Вивчення 

репертуарного плану на 

кожне півріччя бази 

16 практичне Опанування 

педагогічного 

репертуару. 

Вивчення 

репертуарного плану 

на кожне півріччя 

бази практики. 

Метод аналізу, 

синтезу, порівняння 

та узагальнення. 

ЗК1, 

ЗК2, 

ЗК3, 

ЗК4, 

ЗК5, 

ЗК7, 

ЗК8, 

ЗК9, 

ЗК13, 

ЗК14, 

 



практики. Формування 

навичок складання 

репертуарного плану. 

Вивчення програмних творів 

з репертуару різної 

складності. 

ЗК15, 

ЗК17, 

ПРН1, 

ПРН2, 

ПРН3, 

ПРН8, 

ПРН9, 

ПРН11, 

ПРН12, 

ПРН14, 

ПРН15 

32 самостійна Формування навичок 

складання 

репертуарного 

плану. 

ЗК1, 

ЗК2, 

ЗК3, 

ЗК4, 

ЗК5, 

ЗК7, 

ЗК8, 

ЗК9, 

ЗК13, 

ЗК14, 

ЗК15, 

ЗК17, 

ПРН1, 

ПРН2, 

ПРН3, 

ПРН8, 

ПРН9, 

ПРН11, 

ПРН12, 

ПРН14, 

ПРН15 

 

Тема 2.5. Вдосконалення 

навичок виконання 

педагогічних завдань. 

З технічного і художнього 

розвитку; 

Підготовка та проведення 

відкритих зайнять 

(репетиції). (За підсумками 

проведення занять надати 

відгуки викладачів 

дисциплін про якість їх 

проведення.). 

16 практичне Підготовка та 

проведення 

відкритих зайнять 

(репетиції). 

ЗК1, 

ЗК2, 

ЗК3, 

ЗК4, 

ЗК5, 

ЗК6, 

ЗК7, 

ЗК8, 

ЗК9, 

ЗК13, 

ЗК14, 

ЗК15, 

ЗК17, 

ПРН1, 

ПРН2, 

ПРН3, 

ПРН8, 

ПРН9, 

ПРН10, 

ПРН11, 

ПРН12, 

ПРН14, 

 



ПРН15 

32 самостійна За підсумками 

проведення занять 

надати відгуки 

викладачів 

дисциплін про якість 

їх проведення. 

ЗК1, 

ЗК2, 

ЗК3, 

ЗК4, 

ЗК5, 

ЗК7, 

ЗК8, 

ЗК9, 

ЗК13, 

ЗК14, 

ЗК15, 

ПРН8, 

ПРН9, 

ПРН11, 

ПРН12, 

ПРН14, 

ПРН15 

 

Тема 2.6. Спостереження за 

використанням керівником 

методів навчання і 

виховання на різних етапах 

організації музичної 

навчально-пізнавальної 

діяльності учнів. 

Спостереження та аналіз 

роботи керівника від бази 

практики. Вивчення науко-

методичних, творчо-

практичних документів 

педагогічного працівника. 

аналіз змісту завдань з 

елементарної музичної 

грамоти для проведення 

індивідуальних і групових 

занять в вокально-хорових 

та музично-

інструментальних 

колективах; аналіз змісту 

історико-теоретичного 

матеріалу для проведення 

занять в музичних гуртках та 

культурно-освітньої роботи 

в навчальних закладах. 

 

16 практичне Спостереження та 

аналіз роботи 

керівника від бази 

практики. 

ЗК1, 

ЗК2, 

ЗК3, 

ЗК4, 

ЗК5, 

ЗК6, 

ЗК7, 

ЗК8, 

ЗК9, 

ЗК13, 

ЗК14, 

ЗК15, 

ЗК17, 

ПРН1, 

ПРН2, 

ПРН3, 

ПРН8, 

ПРН9, 

ПРН10, 

ПРН11, 

ПРН12, 

ПРН14, 

ПРН15 

 

32 самостійна Вивчення науко-

методичних, творчо-

практичних 

документів 

педагогічного 

працівника. аналіз 

змісту завдань з 

елементарної 

музичної грамоти 

для проведення 

ЗК1, 

ЗК2, 

ЗК3, 

ЗК4, 

ЗК5, 

ЗК7, 

ЗК8, 

ЗК9, 

ЗК13, 

ЗК14, 

 



індивідуальних і 

групових занять в 

вокально-хорових та 

музично-

інструментальних 

колективах;  аналіз 

змісту історико-

теоретичного 

матеріалу. 

ЗК15, 

ПРН8, 

ПРН9, 

ПРН11, 

ПРН12, 

ПРН14, 

ПРН15 

Тема 2.7. Підготовча 

робота та проведення 

звітного концертного 

заходу. 

Взяти участь у складанні 

річних індивідуальних 

планів 

Участь у формуванні 

побудови задуму та 

складанні сценарного плану; 

Робота зі музичними 

творами, участь у написанні 

сценарію; 

Вибір репертуару; 

Участь у проведенні 

репетицій; 

Підготовка реквізиту та 

костюмів, афіш, фонограм 

інших елементів 

оформлення заходу; 

Участь у проведенні заходу, 

аналіз його якості та 

результатів (визначення 

реакції аудиторії на 

виконавську майстерність, 

позитивних моментів та 

невдачі). 

 

16 практичне Робота зі музичними 

творами, участь у 

написанні сценарію; 

Вибір репертуару; 

Участь у проведенні 

репетицій; 

 

ЗК1, 

ЗК2, 

ЗК3, 

ЗК4, 

ЗК5, 

ЗК6, 

ЗК7, 

ЗК8, 

ЗК9, 

ЗК13, 

ЗК14, 

ЗК15, 

ЗК17, 

ПРН1, 

ПРН2, 

ПРН3, 

ПРН8, 

ПРН9, 

ПРН10, 

ПРН11, 

ПРН12, 

ПРН14, 

ПРН15 

 

32 самостійна Визначення реакції 

аудиторії на 

виконавську 

майстерність, 

позитивних 

моментів та невдачі 

ЗК1, 

ЗК2, 

ЗК3, 

ЗК4, 

ЗК5, 

ЗК7, 

ЗК8, 

ЗК9, 

ЗК13, 

ЗК14, 

ЗК15, 

ПРН8, 

ПРН9, 

ПРН11, 

ПРН12, 

ПРН14, 

ПРН15 

 

Тема 2.8. Підготовка звітної 

документації з практики. 

Завершення оформлення 

звітної документації з 

переддипломної практики. 

16 практичне Метод аналізу, 

синтезу, 

узагальнення. 

Інформаційно-

пошуковий метод. 

ЗК1, 

ЗК2, 

ЗК3, 

ЗК4, 

ЗК5, 

 



 

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. 

 

Рекомендовані джерела інформації 
 

Основна література 

 

1. Абдуллина Г. В. Полифония. Свободный стиль : учебное пособие / Г. В. 

Абдуллина. – СПб : Композитор, 2010. – 100 с. 

2. Беліченко Н. М. Завдання з поліфонії: Строгий стиль. Вільний стиль (фуга) 

: практичний посібник / Н. М. Беліченко. – Харків : С. А. М., 2015. – 80 с. 

3. Брояко Н. Б. Теорія і практика бандурного виконавства : навч. посібник / 

Н. Б. Брояко. – Київ : Ліра-К, 2017. – 196 с. 

4. Давидов М. А. Історія виконавства на народних інструментах. (Українська 

академічна школа) : підручник / М. А. Давидов ; М-во культури і туризму 

України [та ін.]. – 2-е вид. допов. випр. – Луцьк : Волинська обласна 

друкарня, 2010. – 592 с.  

5. Дверій Р. Школа гри на хроматичній сопілці. Ч. І-ІІ / Р. Дверій. – Львів, 

2008. 

Оформлення звіту, 

щоденнику, робочого 

зошита тощо. Підведення 

підсумків. Отримання 

характеристики від бази 

практики. 

ЗК6, 

ЗК7, 

ЗК9, 

ЗК13, 

ЗК14, 

ПРН12, 

ПРН14 

32 самостійна Дослідницький 

метод. Метод 

узагальнення при 

формуванні звітного 

документа. 

ЗК1, 

ЗК2, 

ЗК3, 

ЗК4, 

ЗК5, 

ЗК7, 

ЗК9, 

ЗК13, 

ЗК14, 

ПРН12, 

ПРН14 

 

 720  Всього: 100*0,25 25 

Вид підсумкового контролю: Залік Форма 

контролю 

Захист практики 75 

Загальний підсумок: 100 



6. Дмитриев Л. Б. Основы вокальной методики / Л. Б. Дмитриев. – Москва : 

Музыка, 2010. – 368 с.  

7. Дорохін В. Г. Методологічні засади виконавської організації музичної 

тканини на баяні (акордеоні) : навч. посібник / В. Г. Дорохін ; Ніжин. держ. 

ун-т ім. М. Гоголя. – Ніжин : НДУ ім. М. Гоголя, 2013. – 86 с. 

8. Иванова Н. А. Краткий курс полифонии : учебное пособие / Н. А. Иванова. 

– Саратов, 2015. – 56 с. 

9. Іваниш А. А. Аранжування та перекладення для капели бандуристів : навч. 

практикум Вип. 1 / А. А. Іваниш ; МОН України [та ін.]. – Київ : Ліра К, 

2017. – 164 с.  

10. Іванов О. К. Гармонія. Теорія, практика, методика : навч. посібник / О. К. 

Іванов. – Миколаїв, 2004. – 224 с. 

11. Ільченко О. Методичні рекомендації роботи з самодіяльним оркестром 

народних інструментів / О. Ільченко. – Київ, 2006. 

12. Казачков С. А. От урока к концерту / С. А. Казачков. – Казань : Казанский 

университет, 1990. – 343 с. 

13. Калашник М. П. Уроки елементарної теорії музики : навч. посібник / М. П. 

Калашник ; М-во культури України [та ін.]. – 3-е вид., випр., допов. – 

Харків : Pelican, 2011. – 352 с. 

14. Калашникова Л. П. Начальный курс гармонии / Л. П. Калашникова. – СПб 

: Композитор, 2010. – 40 с. 

15. Карпун А. Л. Керівництво гуртами українського народного співу : навч.-

метод. посібник / А. Л. Карпун ; М-во культури і мистецтв України, 

КНУКіМ. – Київ : Духовне оздоровлення, 2001. – 614 с. 

16. Коломоєць О. М. Хорознавство : навч. посібник / О. М. Коломоєць. – Київ : 

Либідь, 2001. – 168 с. 

17. Кучерук В. Ф. Грає оркестр українських народних інструментів : навч. 

метод. посібник / В. Ф. Кучерук ; ВДУ імені Лесі Українки. – Луцьк, 2015. 

– 258 с. 

18. Кучерук В. Ф. Клас інструментального ансамблю : навч. посібник Ч. І. / В. 

Ф. Кучерук, О. М. Олексюк, Н. П. Кучерук. – Київ : Ретро-принт, 2012. – 

96 с. 

19. Кучерук В. Ф. Оркестровий клас: навч. посібник / В. Ф. Кучерук, Н. П. 

Кучерук, О. М. Олексюк ; ВДУ імені Лесі Українки. – Луцьк, 2010. – 30 с. 

20. Кучерук Н. П. Інструментальні ансамблі для ладкової кобзи у супроводі 

бандури, ансамблю бандур : навч.-метод. посібник / Н. П. Кучерук, М. П. 

Сточанська. – Луцьк, 2005. – 141с. 

21. Кушка Я. С. Методика навчання співу : посібник з основ вокальної 

майстерності / Я. С. Кушка. – Тернопіль : Навчальна книга-Богдан, 2018. – 

288 с. 

22. Кушнир Н. Советы руководителям самодеятельных оркестров народных 

инструментов в работе с оркестром в первый год обучения / Н. Кушнир. – 

Москва : Музыка, 2009. 

23. Лебедєв, В. К. Використання народних музичних інструментів у 

загальноосвітній школі : навч.-метод. посібник / В. К Лебедєв. – Вінниця : 

Нова книга, 2014. – 112 с.  



24. Лігус О. М. Українська фортепіанна музика XIX-поч. XX ст. у контексті 

європейського романтизму (жанрово-стильова динаміка) : монографія / О. 
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36. Рябцев А. М. Народно-інструментальні ансамблі : навч. посібник / А. М. 

Рябцев ; М-во культури і туризму України, КНУКіМ. – Миколаїв : МФ 

КНУКіМ, 2005. – 184 с. 

37. Сідлецька, Т. І. Практична культурологія. Історія народно-оркестрового 

виконавства України [Текст] : навч. посібник Ч. 1. / Т. І. Сідлецька ; М-во 

освіти науки, молоді та спорту України [та ін.]. – Вінниця : ВНТУ, 2011. – 

122 с. 

38. Скопцова О. М. Народне багатоголосся як стильова ознака фольклорного 

виконавства / О. М. Скопцова // Вісник КНУКіМ : зб. наук. праць / 

КНУКІМ. – Київ :  КНУКІМ, 2005. – Вип. 12. – С. 133-139. 

39. Сточанська М. П. Вокальні ансамблі у супроводі бандур. (перекладення, 

аранжування, обробка) : навч.-метод. посібник / М. П. Сточанська ; ВДУ 

ім. Лесі Українки. – Луцьк, 2015. – 272 с. 

40. Сточанська М. П. З Різдвом Христовим віншуємо щиро! Збірник 

ансамблевих партитур (обробка) творів із репертуару тріо бандуристок 

«Дивоструни» / М. П. Сточанська ; ВДУ ім. Лесі Українки. – Луцьк, 2011. 

–  



41. Сточанська М. П. Земле, моя земле, я люблю тебе (ансамбль бандуристів) : 

навч.-репертуарний посібник / М. П. Сточанська ; ВДУ ім. Лесі Українки. – 

Луцьк, 2019. – 264 с. 

42. Сточанська М. П. Лесі Українці: Збірник ансамблевих партитур 

(перекладення, аранжування, обробка) творів із репертуару тріо 

бандуристок «Дивоструни» / М. П. Сточанська ; ВДУ ім. Лесі Українки. – 

Луцьк, 2011. – 132 с. 

43. Сточанська М. П. Пахнуть роси тишею: Збірник ансамблевих партитур 

(аранжування, обробка) творів із репертуару тріо бандуристок 

«Дивоструни» / М. П. Сточанська ; ВДУ ім. Лесі Українки. – Луцьк, 2011. 

– 158 с. 

44. Сучасне вокальне мистецтво в Україні : колективна монографія / [ред.-

упоряд.: В. В. Сінельнікова, А. Б. Попова ; М-во освіти і науки України, М-

во культури України, Київ. нац. ун-т культури і мистецтв, Ф-т музич. 
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взаємопроникнення і синтез : монографія / В. М. Тормахова ; Київ. нац. ун-
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49. Черкасов В. Ф. Теорія і методика музичної освіти: навч. посібник / В. Ф. 

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

 

1. Актуальні аспекти сучасного українського музичного мистецтва : 

колективна монографія / ред.- упоряд. В. В. Сінельникова [та ін.] ; Київ. 

ун-т культури, кафедра музичного мистецтва. – Київ : Ліра-К, 2017. – 

211 с. 

2. Берлиоз Г. Большой трактат о современной инструментовке и оркестровке 

/ Г. Берлиоз. – Москва : Музыка, 2009.  

3. Блок В. Оркестр русских народных инструментов / В. Блок. – Москва : 

Музыка, 2006.  

4. Бродський Г. Л. Оркестровий класс: навчально-методичний посібник / Г. 

Л. Бродський, О. Б. Горбенко, С. О. Сметана. – Кіровоград : РВВ КДПУ ім. 

Винниченка, 2016. – 328 с.  

5. Вертков К. А. Русские народные музыкальные инструменты. – Москва : 

Музыка, 2002. 

6. Гаранян Г. А. Основы эстрадной и джазовой аранжировки / Г. А. Гаранян – 

Москва : Музыка, 2010. – 256 с. 



7. Дзюба О. А. Педагогічні аспекти вокальної технології сучасного 

популярного виконавства / О. А. Дзюба // Імідж сучасного педагога. – 

2018. – № 2 (179). – C. 66–69. 

8. Добров С. М. Методика навчання грі на струнних народних музичних 

інструментах: прийоми розвитку творчого мислення / С. М. Добров // 

ВІСНИК ХДАДМ. – 2014. – № 4. – С. 116-119. 

9. Иванов-Радкевич А. Пособие для начинающих дирижеров / А. Иванов-

Радкевич. – Москва, Музыка, 2009.  

10. Іваницький А. І. Основи логіки музичної форми (проблеми походження 

музики) : навч. посібник / А. І. Іваницький ; М-во культури і мистецтв 

України, КНУКіМ; Ін-т мистецтвознавства, фольклористики та етнології 

НАН України. – Київ : Альтерпрес, 2003. – 179 с. 

11. Ковмір О. М. Теоретико-методичні засади формування музичного 

мислення особистості : навч. посібник / О. М. Ковмір ; М-во освіти і науки, 

молоді та спорту України, КНУКіМ. – Київ : Дельта, 2011. – 183 с. 

12. Лапченко В. П. Грає оркестр народних інструментів / В. Лапченко. – Київ : 

Музична Україна, 1998. – 64 с. 

13. Люш Д. В. Развитие и сохранение певческого голоса / Д. В. Люш. – Київ : 

Муз. Україна, 2008. – 144 с. 

14. Носуля С. С. Методика гри на гітарі : метод. посібник /  С. С. Носуля. – 

Луганськ, 2015. – 26 с. 

15. Сіненко О. О. Аналіз музичних творів : практикум / О. О. Сіненко ;  

КНУКіМ. – Київ : Ліра-К, 2017. – 112 с. 

16. Тилес Б. Дирижер в оперном театре / Б. Тилес. – Спб. : Музыка, 1999.  

17. Українська народно-оркестрова література : (навч. посібник). – Київ, 1998.  

18. Українські джазові стандарти [Ноти] = Ukrainian jazz standarts : зб. джаз. 

п'єс / Київ. нац. ун-т культури і мистецтв ; уклад. та заг. ред. І. М. Закус. – 

Київ : Ліра-К, 2017. – 98 с. 

19. Федотов А. Методика обучения игре на духовых инструментах / А. 

Федотов. – Москва, 1989. 

20. Хоткевич Г. М. Бандура та її конструкція / Г. М. Хоткевич ; заг. ред., 

комент. та передм. В. Мішалова ; Фонд нац.-культ. ініціатив ім. Г. 

Хоткевича, Фундація українозн. студій в Австралії. – Торонто : Харків, 

2010. – 291 с. 

 

Інформаційні ресурси в Інтернеті 

 

1. Гладких А. В. Методика формування виконавської майстерності на духових 

інструментах [Електронний ресурс] / А. В. Гладких. – Режим доступу : 

https://nk.in.ua/pdf/330r.pdf . – Назва з екрана. 

2. Носуля С. С. Методика гри на гітарі [Електронний ресурс]: метод. посібник 

/ С. С. Носуля. – Режим доступу : 

https://drive.google.com/file/d/1uSo5hcpliGtBVT5lyhwa3I6zeaPvOrOL/view. – 

Назва з екрана. 

https://nk.in.ua/pdf/330r.pdf
https://drive.google.com/file/d/1uSo5hcpliGtBVT5lyhwa3I6zeaPvOrOL/view


3. Роговська Є. В. Оркестр народних інструментів [Електронний ресурс] / Є. В. 

Роговська, В. В. Рутецький. – Режим доступу : 

http://eprints.zu.edu.ua/20656/1/Rogovska.pdf. – Назва з екрана.  

4. Хрестоматия вокально-педагогического репертуара [Електронний ресурс] // 

Нотный архив Бориса Тараканова – Режим доступу : 

http://notes.tarakanov.net/katalog/kompozitsii/hrestomatiya-vokalino-

pedagogicheskogo-repertyara/ . – Назвам з екрана. 

5. Черёмушкин С. Методика обучения игре на духовых інструментах  

[Электронный ресурс] / С. Черёмушкин. – Режим доступа : 

http://tubastas.ru/book-181 . – Название с экрана. 

 

Політика вивчення навчальної дисципліни 

 

Навчальна дисципліна Практика переддипломна передбачає роботу в 

колективі. 

Середовище в аудиторії є дружнім, творчим, відкритим до 

конструктивної критики. 

Студент на основі зібраного фактичного матеріалу, здобутих знань і 

обсягу виконаних робіт відповідно до затвердженої програми складає звіт про 

проходження  практики.  

Студент повинен чітко описати систему документування всіх операцій, 

обробки документів і групування одержаної інформації. Також у звіті мають 

бути наведені заповнені первинні, зведені документи, договори, відомості, 

таблиці ( за потребою).  

Під час проходження практики студент щодня записує в щоденнику по 

практиці виконувану роботу. Ці записи, а також необхідний статистичний 

матеріал, результати обробки інформації є основою для написання звіту по 

практиці. 

Оцінка за практику вноситься в заліково-екзаменаційну відомість і в 

залікову книжку студента за підписами членів комісії. Оцінка студента за 

практику враховується стипендіальною комісією при визначенні розміру 

стипендії разом з його оцінками за результатом підсумкового контролю. 

Всі документи повинні бути підписані керівником бази практики та 

керівником від університету. До вищезгаданих документів в міру можливості 

додаються додаткові фіксовані матеріали виконаної роботи – програми, афіші, 

репертуар, анотації колективів, рецензії. 

Захист практики проводиться на заліку у присутності комісії, де студенти 

доповідають про результати виконаної роботи. Остаточна оцінка враховує 

рівень професійних знань і практичних навичок, оцінки керівників від бази 

практики та університету, якість оформлення звітних документів, своєчасність 

їх здачі. 

Студенту, який не виконав програму практики, може бути надано право 

проходження практики повторно при виконанні умов, визначених 

університетом. Студент, який повторно отримав негативну оцінку з практики, 

відраховується з університету. 

http://eprints.zu.edu.ua/20656/1/Rogovska.pdf
http://notes.tarakanov.net/katalog/kompozitsii/hrestomatiya-vokalino-pedagogicheskogo-repertyara/
http://notes.tarakanov.net/katalog/kompozitsii/hrestomatiya-vokalino-pedagogicheskogo-repertyara/
http://tubastas.ru/book-181


Підсумки практики обговорюються на засіданнях кафедри та доводяться 

до студентів. Загальні підсумки практики підводяться на засіданнях кафедри, а 

також на Раді факультету один раз упродовж навчального року. 

 

Система оцінювання та вимоги 

 

ПОТОЧНИЙ 

КОНТРОЛЬ 

ВИД КОНТРОЛЮ БАЛИ 

 присутність на заняттях (при пропусках 

занять з поважних причин допускається 

відпрацювання пройденого 

матеріалу)активність студента під час 

практичних занять (ознайомлення з 

навчально-методичною документацією 

музичних гуртків і творчих колективів; 

аналіз форм і методів організації та 

діяльності вокально-хорових та музично-

інструментальних колективів; аналіз 

змісту завдань з елементарної музичної 

грамоти для проведення індивідуальних і 

групових занять в вокально-хорових та 

музично-інструментальних колективах; 

аналіз змісту історико-теоретичного 

матеріалу для проведення занять в 

музичних гуртках та культурно-освітньої 

роботи в навчальних закладах; 

вивчення структури й змісту репертуару 

та навчально-технічного матеріалу для 

проведення репетиційної роботи в 

музично-творчих колективах;  

участь студентів у проведенні 

індивідуальних занять з сольного співу та 

гри на музичних інструментах; 

участь у проведенні зведених репетицій 

музичних колективів; 

проведення індивідуальної роботи з 

учасниками музичних колективів 

(формування вокальних навичок; 

опанування навичок гри на оркестрових 

інструментах);  

розробка сценарію колективної творчої 

праці (музично-театральної композиції). 

Робота студента під час 

відвідування баз практики, 

присутність, активність та 

виконання завдань 

оцінюються за 100бальною 

шкалою та множаться на 

коефіцієнт 0,25 

 Всього: 100*0,25 25 балів 

ПІДСУМКОВИЙ 

КОНТРОЛЬ 
Залік у формі захисту звіту з практики 75 балів 

 Загальна оцінка: 100 балів 

 

Шкала оцінювання: національна та ECTS 

Сума балів за всі види 

навчальної діяльності 

Оцінка 

ECTS 

Оцінка за національною шкалою  

для іспиту, курсового проекту для заліку  



(роботи), практики 

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 

 

Розробник силабусу  

навчальної дисципліни        Сологуб В. Д. 

 

Завідувач кафедри         Піхтар О.А.

  

Силабус затверджено 

на засіданні кафедри музичного мистецтва 

від 25 травня 2020 року,  

протокол № 13 


