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Загальні  положення 

1. Положення про концертно-виконавську практику у Сєвєродонецькому 

фаховому коледжі культури і мистецтв імені Сергія Прокоф’єва (далі – коледжі) 

розроблено відповідно до 

-  Закону України «Про освіту» від 05.09.2017 № 2145-VIII (Відомості 

Верховної Ради (ВВР),  

- закону «Про фахову передвищу освіту» (Відомості Верховної Ради (ВВР), 

2019, № 30, ст.119),  

- Положення «Про проведення практики студентів вищих навчальних 

закладів України», затвердженого наказом Міністерства освіти України від 

08.04.1993 № 93; 

-  Проєкту Положення «Про практичну підготовку здобувачів фахової 

передвищої освіти» від 28.12.2020, розробленого Міністерством освіти і науки 

України;  

- Рекомендацій про проведення практики студентів вищих навчальних 

закладів України, розроблених Державною науковою установою «Інститут 

інноваційних технологій і змісту освіти» у 2013 році. 

- наскрізної програми навчально-виробничої практики студентів 

Сєвєродонецького фахового коледжу культури і мистецтв імені Сергія 

Прокоф’єва. 

Характеристика концертно-виконавської практики 

Концертно-виконавська практика в коледжі − одна зі складових процесу 

оптимізації спеціальної професійної освіти. Вона є невід’ємною частиною 

професійної підготовки молодшого спеціаліста спеціальності 025 «Музичне 

мистецтво». Цей вид практики сприяє всебічному музично-виконавському 

розвитку студентів, готує музикантів, які мають проводити просвітницьку 

діяльність, пропагувати кращі зразки класичної та сучасної музики, розвивати 

естетичні й художні смаки у суспільстві. 

Концертно-виконавська діяльність тісно пов’язана з питаннями формування 

світогляду, становлення ідейних, творчих та моральних особистісних якостей 

музиканта. Навички концертного виступу та усвідомлення особливостей його 

організації необхідні студенту в його майбутній самостійній діяльності у ролі 

педагога і як оркестрового, хорового чи ансамблевого виконавця. 

Концертно-виконавська практика передбачає тісний взаємозв’язок із 

дисциплінами фахової підготовки: спеціальний клас, камерний ансамбль, клас 

ансамблю, концертмейстерський клас, оркестровий або хоровий клас, 

педагогічна практика, цикл музично-теоретичних дисциплін тощо. Знання, 

уміння та навички, накопичені під час навчальної роботи у спеціальному класі, 

отримують своє реальне втілення й коригуються під час виступів студентів на 

різноманітних концертних майданчиках. 
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Концертно-виконавська практика також покликана до популяризації серед 

широкого загалу досягнень мистецької діяльності свого закладу, професії 

музиканта, музики як виду духовного життя суспільства. 

Метою концертно-виконавської практики 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.  

Основні завдання концертно-виконавської практики: 

- творча самореалізація молодого музиканта, розвиток його творчої 

активності; 

- формування естрадної витримки, артистизму, набуття студентами 

навичок виступу в концерті перед аудиторією різних рівнів; 

- формування й закріплення виконавських навичок, створення виразної 

музичної інтерпретації концертного репертуару; 

- удосконалення якостей самооцінки виконання, виховання потреби у 

подальшій наполегливій роботі над підвищенням виконавської майстерності; 

- розвиток навичок ансамблевої гри, вміння працювати в колективі; 

- сприяння розширенню репертуару, шліфування уміння узгоджувати час 

підготовки з терміном концертного виступу; 

- формування сталої спрямованості на участь у концертно-просвітницькій 

діяльності в майбутньому; 

- формування організаційних умінь та навичок у здійсненні концертно-

просвітницької роботи; 

- формування розуміння ролі музичного мистецтва в житті сучасного 

суспільства. 

Після закінчення навчання випускник Сєвєродонецького фахового коледжу 

культури і мистецтв імені Сергія Прокоф’єва має володіти здатністю 

розв’язувати складні спеціалізовані завдання та практичні проблеми у галузі 

музичної професійної діяльності або у процесі навчання, що передбачає 

застосування системи інтегрованих художньо-естетичних знань з теорії, історії 

музики, педагогіки, спрямованих на розвиток здатності особистості до 

художньо-творчої самореалізації й культурного самовираження в сфері 

музичного мистецтва і характеризуються комплексністю та невизначеністю 

умов.  

Програмою концертно-виконавської практики передбачено 

- опанування мистецтвом професійного інструментального та вокального 

виконавства;  
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- оволодіння певним обсягом виконавського репертуару різних стилів (від 

бароко до сучасної музики);  

- підсумовування здобутих виконавських практичних навичок та 

теоретичних знань під час концертних виступів;  

- формування у студентів–практикантів потреби у творчому ставленні до 

виконавської діяльності;  

- застосування придбаних професійних умінь, аналітичних та 

організаторських навичок у просвітницькій діяльності.  

Зміст і форми занять 

- Підготовка концертного репертуару – музичних творів у сольному, 

ансамблевому чи колективному виконанні, у самостійній роботі, яка доповнюється 

консультаціями викладача зі спеціального класу щодо виконавської інтерпретації 

та загальної психологічної підготовки до естрадного виступу. 

- Участь у конкурсних прослуховуваннях, репетиціях, організаційній 

підготовці концерту. 

- Концертний виступ. 

- Аналіз концертного виступу. 

Методи навчання 

Під час проходження концертно – виконавської практики застосовуються  

- методи емоційної драматургії, створення композиції, художнього 

контексту, змістовного аналізу музичного твору;  

- метод роздуму, життєвих асоціацій, накладання;  

- методи стильової та жанрової атрибуції;  

- методи організації та підготовки мистецьких заходів, роботи з 

аудиторією; практичний експеримент.  

Компетентності 

У результаті проходження концертно-виконавської практики здобувачі 

фахової передвищої освіти мають набути такі загальні компетенції:  

- здатність до міжособистісної взаємодії;  

- здатність до критики та самокритики;  

- здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях;  

- здатність працювати самостійно, виявляти ініціативу та лідерські якості. 

Після курсу концертно-виконавської практики студент має володіти 

відповідними фаховими компетенціями спеціальності, а саме:  
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- здатністю володіти знаннями базової музикознавчої, музично-

педагогічної, методичної літератури та нотного репертуару;  

- здатністю здійснювати виконавську діяльність на базі професійних 

знань та навичок гри на музичному інструменті (сольного співу), оркестрової та 

ансамблевої гри (ансамблевого співу) та концертних виступів;  

- здатністю створювати та реалізовувати власні художні концепції у 

виконавській діяльності, аргументовані знанням музичних стилів різних епох і 

володінням техніками, прийомами та виконавськими методиками;  

- здатністю демонструвати достатньо високий рівень виконавської 

майстерності та спроможність до її вдосконалення через застосування 

відповідних практичних і репетиційних методик;  

- здатністю розуміти основні способи інтерпретації художнього образу у 

виконавській діяльності;  

- здатністю демонструвати базові навички ділових комунікацій, вміння 

організувати діяльність у професійній сфері.  

Заплановані результати навчання 

Здобувачі фахової передвищої освіти мають 

- відтворювати драматургічну концепцію музичного твору, створювати 

його художню інтерпретацію;  

- винаходити оптимальні шляхи вирішення виконавських проблем, 

відтворювати емоційно-образний зміст музичного твору під час виконавської 

діяльності, створювати художній образ за допомогою комплексу музичних 

виражальних засобів;  

- виявляти розуміння фінансово-адміністративних принципів організації 

мистецьких заходів закладів культури та музичної освіти.  

- Також здобувачі знань після завершення курсу концертно-виконавської 

практики мають знати 

- шляхи творчої самореалізації молодого виконавця;  

- методи створення виразної художньої інтерпретації концертного 

репертуару;  

- стильові ознаки творів семестрової програми;  

- особливості роботи над музичним твором на завершальному етапі;  

- особливості психологічної підготовки виконавця до концертного 

виступу;  

- способи подолання естрадного хвилювання;  

- фактори, що позитивно і негативно впливають на стан виконавця перед 

виходом на сцену;  
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- класичні канони поведінки виконавця на сцені;  

- власні особливості підготовки до публічного виступу;  

- основні правила розробки ефективної зовнішньої реклами сольного 

концерту.  

Студенти мають навчитися 

- аналізувати музичні твори різних стилів і жанрів, виявляти їх художні 

особливості та виконавські труднощі;  

- застосовувати найбільш доцільні й ефективні прийоми подолання 

технічних складнощів у роботі над програмою з фаху;  

- підбирати репертуар для участі в концерті відповідно до рівня 

естетичної підготовки публіки;  

- складати професійні коментарі до творів концертної програми;  

- самостійно оцінювати власне виконання;  

- розвивати особисту художню уяву;  

- вдосконалювати власну творчу активність;  

- писати рецензії на концерти;  

- складати афіші сольних концертів.  

Практикантам необхідно володіти відповідними технічними та 

артистичними прийомами для передачі художнього змісту творів, що 

виконуються, професійною термінологією, навичками правильної та ефективної 

організації концертів академічної музики просвітницької спрямованості.  

Порядок організації та проведення концертно-виконавської практики 

Виконавська практика проводиться у відповідності до галузевого стандарту 

освіти, освітньо-кваліфікаційної характеристики і освітньо-професійної 

програми підготовки фахового молодшого бакалавра, навчальних та  робочих 

планів коледжу. 

Базами виконавської практики є мала і велика зали коледжу; концертні 

майданчики міста та області, заклади початкової мистецької освіти, бібліотеки, 

музеї тощо. 

Концертно-виконавська практика проводиться протягом усього періоду 

навчання. 

Концертно-виконавська практика реалізується у пасивній (для студентів 

молодших курсів) та активній формі (для студентів старших курсів). 

Різновиди концертних заходів: 

- загальноколеджні збірні та тематичні концерти,  
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- відкриті академічні концерти та відкриті екзамени виконавських 

спеціалізацій, 

- участь у відкритих заходах школи педагогічної практики, 

- майстер-класи, мистецькі заходи, 

- участь у концертних акціях, що відбуваються за межами коледжу, 

-  участь у конкурсах виконавської майстерності, 

- робота в студіях звукозапису, телевізійних студіях під час підготовки 

відео – та аудіоматеріалів тощо. 

Концертно-виконавська практика здійснюється на плановій основі − як на 

рівні циклових комісій виконавських спеціалізацій, так і на основі 

загальноколеджного плану роботи. План концертно-просвітницької діяльності 

коледжу враховує пропозиції циклових комісій, ювілейні мистецькі дати, 

державні свята, замовлення громадських організацій тощо. Річний 

перспективний план концертно-просвітницької діяльності коледжу на початку 

навчального року узгоджується і затверджується на засіданнях методичної ради 

та педради. До затвердженого плану можуть вноситися корективи протягом 

року. 

Невід’ємною складовою концертно-виконавської практики є організація не 

передбачених планом концертів, які готуються і  проводяться за клопотаннями 

різних міських організацій та  установ. Адміністрація коледжу сприяє організації 

концертів, забезпечує виїзні виступи студентів коледжу, їх участь у фестивалях, 

конкурсах та інших творчих проєктах. 

Особливості виконавської практики можуть варіюватися в залежності від 

профілю спеціалізації та рівня підготовки студента-виконавця: 

- для студентів спеціалізації «Фортепіано» виконавська практика може 

проходити як у вигляді сольного виступу, так і в класах фортепіанного й 

камерного ансамблю та концертмейстерського класу; 

- для студентів спеціалізації «Оркестрові струнні інструменти» 

виконавська практика може реалізуватись у сольних виступах та у складі 

оркестру, ансамблю скрипалів, у камерному ансамблі та квартетному 

виконавстві; 

- для студентів спеціалізації «Оркестрові духові та ударні інструменти», 

«Оркестрові народні інструменти», «Інструментальне мистецтво естради» 

виконавська практика може відбуватись  як у сольних та в оркестрових виступах, 

так і в ансамблевих виступах; 

- для студентів спеціалізації «Хорове диригування», «Спів (академічний, 

естрадний)» виконавська практика може відбуватись як у сольних виступах, так 

і у виступах хору та вокального ансамблю; 
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- для студентів спеціалізації «Теорія музики» виконавська практика 

здійснюється через організацію та ведення концертів, а також шляхом 

концертних виконавських виступів; 

- студенти усіх спеціалізацій можуть реалізувати себе у концертній 

діяльності в ролі сценаристів, ведучих, помічників організатора чи режисера 

тощо. 

Загальне керівництво та обов’язки учасників                                             

концертно-виконавської практики 

Загальне керівництво концертно-виконавської практикою здійснюють 

методист, голови циклових комісій, старші консультанти. 

Студент, який опановує навички концертно-виконавською та музично-

просвітницької діяльності 

- усвідомлює необхідність своєї активної участі в концертно-виконавській 

діяльності коледжу як важливий шлях особистісного творчого зростання; 

- активно відвідує концертні заходи, які проводяться в коледжі та за його 

межами; 

- відповідально відноситься до репетицій та свого концертного виступу; 

- бере участь як у концертних заходах коледжу, так і у мистецьких акціях, 

що проводяться на концертних майданчиках міста та області; 

- виявляє ініціативу у виборі концертного репертуару; 

- може реалізувати себе у різних сферах концертно-виконавської 

діяльності; 

- зобов’язаний мати концертний одяг та  відповідний сценічний зовнішній 

вигляд. 

Викладач зі спеціального класу, керівник колективу, голова циклової комісії 

є провідними наставниками у здобутті студентами навичок концертної 

діяльності. Вони 

- визначають участь студента у тому чи іншому концертному заході; 

- надають рекомендації щодо репертуару; 

- контролюють процес опанування студентом концертним репертуаром; 

- слідкують за включенням студента до підготовчого концертно-

репетиційного процесу; 

- присутні на генеральній репетиції та концертних заходах вагомого 

значення; 

- здійснюють аналіз концертного виступу студента; 

- слідкують за своєчасним оформленням звіту про концертну діяльність 

студента. 
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У процесі виховання виконавської майстерності та формування творчої 

особистості музиканта викладачеві необхідно враховувати такі фактори 

підготовки студентів до виконання художніх творів на сцені: 

- виховання самостійності у підборі репертуару та вивченні концертного 

матеріалу як фактору, що стимулює ініціативу й активність студента; 

- стимулювання розвитку музичного мислення студента в процесі аналізу 

твору та самоаналізу свого виступу на сцені; 

- використання методів розвитку художньо-образної уяви в активному 

пошуку та відборі творчих варіантів для втілення музичних образів твору; 

- виховання соціально цінних особистісних рис: почуття відповідальності, 

цілеспрямованість, наполегливість, інші якості; 

- виховання самодисципліни; 

- врахування необхідності психологічної підготовки до виступу на сцені 

– формування концертної витримки та сценічної культури. 

Після концерту викладач зі спеціального класу, керівник колективу, 

керівник відділу робить аналіз виступів студента, насамперед відзначаючи 

позитивні сторони виконання. Викладач узагальнює результати проведеної 

роботи, відмічає найбільш ефективні методи у підготовці до концертного 

виступу. Доцільно неухильно враховувати думки студентів з приводу проведеної 

підготовчої роботи та рівня концертного виконання творів, а також теми 

концерту, програми, форми організації. Підсумок повинен створити підґрунтя 

для подальших занять на більш якісному, професійному та організаційному 

рівнях. 

Голови циклових комісій є  відповідальними за організацію та проведення 

концертно-виконавської практики. Вони 

- забезпечують проведення академічних концертів, технічних заліків, 

іспитів, прослухувань; 

- складають графіки репетиційного процесу; 

- беруть участь у концертно-шефських заходах та у засіданнях художньої 

ради; 

- формують на початку навчального року узагальнений перелік творів для 

концертних виступів, які входять до річної індивідуальної програми кожного 

студента, спираючись на пропозиції викладачів відділу; 

- намічають проєкти концертних заходів циклової комісії, де ці твори 

можуть бути виконані; 

- подають інформацію про концертний репертуар студентів та намічені 

концертні заходи на розгляд художньої ради. 
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Методист  

- складає річний план концертної діяльності коледжу на основі пропозицій 

предметно-циклових комісій та запланованих суспільно-мистецьких подій; 

- реалізує затверджений план проведення концертів, формує їх програми 

на основі пропозицій художньої ради, циклових комісій та викладачів зі 

спеціального, ансамблевого, оркестрового і хорового класів; 

- при потребі, за зверненням, надає методичну допомогу в проведенні 

позапланових концертних заходів, ініційованих цикловими комісіями чи 

окремими викладачами; 

- проводить підготовчу концертно-організаційну роботу; 

- забезпечує організоване проведення прослуховувань художньою радою 

концертних номерів, проведення репетицій; 

- забезпечує підготовку та проведення позапланових концертів на 

замовлення громадських організацій, навчальних закладів, бібліотек, початкових 

спеціалізованих мистецьких навчальних закладів та інших мистецьких і 

просвітницьких установ; 

- збирає інформацію про концертні виступи студентів; 

- веде загальний облік концертної діяльності коледжу. 

Облік концертно-виконавської практики 

Концертно-виконавська практика для студентів І-ІІ курсів здійснюється у 

пасивній формі: через відвідування концертів та залучення їх як помічників до 

організації та проведення усіх концертних і культурно-просвітницьких заходів, 

що проводяться в коледжі. Активна концертно-виконавська практика для 

студентів ІІ курсу реалізується шляхом їх виступів  як ансамблевих або 

оркестрових виконавців. Кращі студенти ІІ курсу (за бажанням) можуть 

виступати як сольні виконавці. Для студентів ІІІ-IV курсів обов'язкова активна 

концертно-виконавська практика. 

Облік виконавської практики здійснюється у різний спосіб: 

- на основі програм публічних виступів студентів у відкритих концертах 

коледжу; 

- на основі документів, що підтверджують участь студентів у мистецьких 

заходах міського, обласного та всеукраїнського рівнів: дипломи, грамоти, 

подяки, рекламна продукція (афіші, програми). Оригінали (копії) цих 

документів, а також рецензії та офіційні відгуки про виступи студентів коледжу 

зберігаються у керівників практики. 

Студенти, які не мали змоги реалізувати себе у концертно-виконавській 

практиці на мінімальному рівні, беруть участь у  відкритих академічних 

концертах. 
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Організаційні вимоги до заліку з концертно-виконавської практики: 

студент-практикант надає «Звіт про результати практики», в якому зазначає 

дату, назву заходу, програму виступу, завірену підписом відповідальної за 

проведення концерту особи; документи, що підтверджують участь студента у 

концертних заходах за межами коледжу, які проводились лише за згодою 

адміністрації коледжу. 

 

 

 

 

 

Укладач –методист Наталія ПАСІЧНИК 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

З Положенням про концертно-виконавську практику студентів ознайомлені: 

 

Голова циклової комісії «Спеціальне фортепіано» ________________    /О.Асєєва/ 
       (підпис)     (ім’я, прізвище) 

 

 

Голова циклової комісії «Оркестрові струнні інструменти» ________ /К.Саморядова/ 
         (підпис)  (ім’я, прізвище) 

 

 

Голова циклової комісії «Оркестрові духові та ударні інструменти»  ________/Г.Погорєла/ 
          (підпис)       (ім’я, прізвище) 

 

 

Голова циклової комісії «Оркестрові народні інструменти»  ________________ /А.Даниш/ 
         (підпис)            (ім’я, прізвище) 

 

 

Голова циклової комісії «Хорове диригування»        _____________ /О.Міхалєва/ 
        (підпис)    (ім’я, прізвище) 

 

 

Голова циклової комісії «Теорія музики»              ________________ /Л.Скрипнік/ 
                  (підпис)  (ім’я, прізвище) 

 

 

Голова  циклової комісії «Спів (академічний, естрадний)» ___________ /О.Бугайова/ 
                (підпис) (ім’я, прізвище) 

 

 

 


