
АНОТАЦІЯ НА ВИБІРКОВУ ДИСЦИПЛІНУ 
«КОНЦЕРТНО-ВИКОНАВСЬКА ПРАКТИКА» 

Мета дисципліни – є формування виконавських навичок фахівців, які зможуть пропагувати 
кращі зразки класичної та сучасної музики, розвивати естетичні і художні смаки в суспільстві, 
а також проводити просвітницьку діяльність. 
Міжпредметні зв’язки. Навчальна дисципліна пов’язана з такими спеціалізованими 
предметами як фах, студійний практикум, вокальний ансамбль, музичний інструмент, історія 
та теорія вокального мистецтва, теорія музики, сольфеджіо, гармонія та основи поліфонії, 
музична інформатика, інструментознавство.  
Процес вивчення дисципліни спрямований на формування таких компетентностей:  
здатність демонструвати достатньо високий рівень виконавської майстерності; здатність 
створювати та реалізовувати власні художні концепції у виконавській діяльності; здатність 
усвідомлювати художньо-естетичну природу музичного мистецтва; здатність використовувати 
професійні знання та навички в процесі творчої діяльності; здатність здійснювати 
диригентську діяльність; здатність розуміти основні шляхи інтерпретації художнього образу; 
здатність збирати, аналізувати, синтезувати художню інформацію та застосовувати її в процесі 
практичної діяльності; здатність демонструвати базові навички ділових комунікацій; здатність 
здійснювати редакторську / менеджерську / лекторську/ аранжувальну / звукорежисерську 
діяльність в сфері музичного мистецтва; здатність використовувати засоби масової інформації 
для просвітництва, популяризації та пропаганди досягнень музичної культури; здатність 
застосовувати традиційні і альтернативні інноваційні технології музикознавчої, виконавської, 
композиторської, диригентської, педагогічної діяльності; здатність свідомо поєднувати 
інновації з усталеними вітчизняними та світовими традиціями у виконавстві, музикознавстві 
та музичній педагогіці. 
Програмні результати навчання (ПРН): 
знати: специфіку роботи диригента, групи оркестрових інструментів та їхні технічні і 
тембральні особливості, специфіку діяльності концертних організацій та творчих спілок, 
умови роботи режисерської постановки вокального та інструментального номеру на сцені. 
уміти: демонструвати артистизм, виконавську культуру та технічну майстерність володіння 
інструментом (голосом) на належному фаховому рівні під час виконавської (диригентської) 
діяльності; демонструвати різні методики удосконалення виконавської діяльності 
володіти: методами та навичками оркестрової та ансамблевої гри (ансамблевого / хорового 
співу), репетиційної роботи та концертних виступів; здатністю використовувати знання про 
основні закономірності й сучасні досягнення у теорії, історії та методології музичного 
мистецтва; здатністю здійснювати диригентську діяльність; здатністю збирати, аналізувати, 
синтезувати художню інформацію та застосовувати її в процесі практичної діяльності; 
здатністю демонструвати базові навички ділових комунікацій.  

Зміст навчальної дисципліни 
Ознайомлення з роботою оркестрів та специфікою управління колективом диригента. 
Робота над вокальною та інструментальною партитурою. Оркестрові твори, твори з 
супроводом, твори для солістів з оркестровим супроводом. Репетиційна робота диригента. 
Робота над диригентськими жестів. Розучування фрагментів творів до їх художнього 
виконання в цілому. Інтерпретація музичних творів та їх стильові особливості. Репетиційна 
робота диригента. Робота над окремими фрагментами творів, оркестрування, інтерпретація та 
художнє виконання. 
Робота над концертним виконанням творів. Манера і техніка диригента: жести, міміка, 
образність, уміння управляти колективом. Функції оркестрових колективів: виконання 
сольних оркестрових творів, акомпанемент солістам та супровід танцювальній групі 
ансамблю. 
Загальний обсяг навчальної дисципліни становить 6 кредитів ЄКТС (180 годин), у тому числі 
180 годин – це практичні заняття. 
Форма семестрового контролю: залік – 8 семестр 


