
 

 

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: Інструментально-оркестрове  мистецтво 

Сторінка курсу в Moodle: https://moodle.mfknukim.mk.ua/course/view.php?id=820  

Рік навчання: ІV Семестр VІІ, VIII 

Викладач: Латко В. Б.  (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 засвоєння 

необхідного науково-теоретичного матеріалу з фаху для роботи з 

виконавськими колективами (інструментальними ансамблями та оркестрами 

різних складів), володіння практичними навичками гри на спец. муз. 

інструменті, володіння програмним обсягом загально-педагогічних знань, 

зокрема методикою організації та проведення навчально-виховного процесу. 

Мета: підготовка кваліфікованого музиканта, формування його 

практичного досвіту в умовах навчально-репетиційної роботи з 

інструментальним ансамблем, солістами, концертної діяльності, озброїти їх 

знаннями про організацію, зміст, форми і методи навчально-виховного процесу 

в музично-освітніх закладах та навичками викладання ансамблевого та 

оркестрового диригування. 

Завдання курсу:  

- набуття і розвиток виконавських і педагогічних вмінь і навичок, 

художньо-образного мислення, образної лексики, оволодіння комплексом 

виражальних засобів для роботи з ансамблем та інтерпретації творів; розвиток 

організаційно-методичних основ, психологічна адаптація студента в умовах 

репетиційної роботи з ансамблем; 
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- оволодіння основами диригентської майстерності, як початковим рівнем 

його професійної підготовки, а саме: сформувати педагогічну направленість; 

дати знання, вміння і навички з фахових дисциплін; сформувати інтегровані 

фахові компетенції, що є необхідною складовою професіоналізму сучасного 

фахівця-музиканта; 

- сформувати чіткі послідовні кроки підготовки та роботи колективу на 

сцені. 

Предметом вивчення навчальної дисципліни є підготовка студентів 

творчо-виконавських спеціальностей, що передбачає засвоєння необхідного 

науково-теоретичного матеріалу з фаху для роботи з виконавськими 

колективами (інструментальними ансамблями та оркестрами різних складів), 

володіння практичними навичками гри на спец. муз. інструменті, володіння 

програмним обсягом загально-педагогічних знань, зокрема методикою 

організації та проведення навчально-виховного процесу. 

 

Обсяг навчальної дисципліни 

 

Кількість 

кредитів 

Загальна 

кількість 

годин 

Аудиторних 

годин 

Самостійної 

роботи 

студента 

Вид 

підсумкового 

контролю 

5 150 76 74 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. Ознайомлення з новим 
музичним твором. 

Ознайомлення з новим музичним 
твором починається з автора твору та 
притаманній лише йому музичній 
манері. Епоха, століття, рік написання 
твору. Форма та призначення 
музичного твору. Самостійний це твір, 
або акомпонуючий  солісту. 

15 практичне  Набуття і розвиток 

виконавських і 

педагогічних вмінь і 

навичок; 

оволодіння основами 

диригентської 

майстерності 

100 

15 самостійна Самостійна робота з 

навчально-методичною 

літературою: 

конспектування, 

тезування, анотування, 

вирішення завдань 

100 

Тема 1.2. Детальне вивчення музичного 
твору. 

При детальному вивченні музичного 
твору треба насамперед виявити 
виконавські  складнощі. Розмір, 
темп,тональність, діапазон виконання, 
фразування, кульмінації тощо. 

15 практичне  Набуття і розвиток 

виконавських і 

педагогічних вмінь і 

навичок; 

оволодіння основами 

диригентської 

майстерності 

100 



15 самостійна Самостійна робота з 

навчально-методичною 

літературою: 

конспектування, 

тезування, анотування, 

вирішення завдань 

100 

Тема 1.3. Чисте інтонування і 

правильне виконання динамічних 

відтінків при грі 

Чисте інтонування,при виконанні 

музичних творів, залежить від 

розуміння тональності твору. Тяжіння 

основних ступенів ладу, мажору або 

мінору. Дотримання авторської 

динаміки – є невід’ємною частиною 

підготовки  музиканта – фахівця, 

важливо щоб динаміки дотримувались 

усі учасники творчого колективу. 

15 практичне  Набуття і розвиток 

виконавських і 

педагогічних вмінь і 

навичок; 

оволодіння основами 

диригентської 

майстерності 

100 

15 самостійна Самостійна робота з 

навчально-методичною 

літературою: 

конспектування, 

тезування, анотування, 

вирішення завдань 

100 

 90  Всього:100*0,25 25 

Вид підсумкового контролю: Залік Форма 

контролю 

Практичне завдання 75 

   Загальний підсумок 100 

8 семестр 

Тема 1.4. Атака звуку, артикуляція та 

штрихи у концертно – виконавському 

колективі. 

Не менш важливими складовими 

виконання музичного твору, є 

правильна атака звуку, артикуляція та 

штрихи. Ця частина роботи над твором 

повинна бути найдосконалішою, бо ці 

елементи виконання музичного твору є 

частиною музичної виразності і 

учасникам колективу треба чітко 

усвідомлювати цю частину роботи. 

15 практичне  Набуття і розвиток 

виконавських і 

педагогічних вмінь і 

навичок; 

оволодіння основами 

диригентської 

майстерності 

100 

15 самостійна Самостійна робота з 

навчально-методичною 

літературою: 

конспектування, 

тезування, анотування, 

вирішення завдань 

100 

Тема 1.5. Робота над ритмічною 

стійкістю. 

Важливішою складовою роботи над 

музичним твором є бездоганне відчуття 

ритму. Досягається це відчуття при 

роботі на менш швидкому темпі та 

чіткому виконанні усіх тривалостей 

нот. Особливу увагу треба приділити 

зміщенню сильних долей. 

16 практичне  Набуття і розвиток 

виконавських і 

педагогічних вмінь і 

навичок; 

оволодіння основами 

диригентської 

майстерності 

100 

14 самостійна Самостійна робота з 

навчально-методичною 

літературою: 

конспектування, 

тезування, анотування, 

вирішення завдань 

100 

 60  Всього:100*0,25 25 

Вид підсумкового контролю: Залік Форма Практичне завдання 75 



контролю 

   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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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. посібник / 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. 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. 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. 

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. Хурматуллина Р. К. Камерний ансамбль [Електронний ресурс] / Р. К. 

Хурматуллина. – Режим доступу :  

https://kpfu.ru/portal/docs/F1328494572/Hurmatullina.R.K..Kamernyj.ansambl.

Uchebnoe.posobie.pdf . – 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. 
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Політика вивчення навчальної дисципліни 

 

Читання курсу «Концертно-виконавський практикум» є складовою 

частиною системи підготовки фахівців інструментально-оркестрової 

спеціалізації. 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. 

Самостійна робота студентів при вивченні курсу «Концертно-

виконавський практикум» включає в себе: опрацювання рекомендованої 

літератури, виконання практичних завдань викладача. Закінчується вивчення 

курсу складанням заліку у другому семестрі. Студент повинен: захистити всі 

практичні завдання запропоновані комісією кафедри (програвання сольних, як 

що вони є, та ансамблевих партій, орієнтуватися у партитурах, які вивчались на 

уроках «Концертно-виконавського практикуму» протягом семестру. 

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 (вміти розрізняти основні 

закономірності побудови репетиційного 

процесу; методику аналізу 

інструментальних творів; критерії 

якісного звучання ансамблевих партій; 

методику вивчення інструментальних 

творів різних за складністю; складати 

план проведення публічних виступів) 

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 

Розробник (розробники) силабусу  

навчальної дисципліни       Латко В.Б. 

Завідувач кафедри       Піхтар О.А. 

 

Силабус затверджено 

на засіданні кафедри музичного мистецтва 

від 25.05.2020  

протокол №13 

 


