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1. Загальнаінформація 

Назваосвітнього компонента Атестація 

Викладач (-і) Члени ЕК згідно наказу ректора університету 

Контактний телефон викладача 0342 52-31-35 

E-mailвикладача zam_art@ukr.net 

Формат дисципліни Публічний виступ 

Обсягдисципліни 90 год., 3 кредитів ECTS 

Посилання на сайт 

дистанційногонавчання 

Не передбачено дистанційного навчання 

Консультації Згідно електронного розкладу 

2. Анотація до курсу 

Атестація здобувачів вищої освіти – випускників за освітнім рівнем бакалавра 

здійснюється Екзаменаційною комісією після завершення теоретичної та практичної 

частини навчання за відповідним освітнім рівнем з метою встановлення фактичної 

відповідності засвоєних здобувачами вищої освіти рівня та обсягу знань, умінь, інших 

компетентностей вимогам стандартів вищої освіти за спеціальністю «Музичне 

мистецтво». Атестація здійснюється на підставі оцінки рівня загально-професійних і 

спеціалізовано-професійних компетентностей випускників, передбачених відповідним 

рівнем національної рамки кваліфікацій і освітньо-професійною програмою підготовки 

фахівців за спеціальністю. Для 

проведенняатестаціївипускниківстворюютьсяЕкзаменаційнакомісія, строк 

повноваженьякої становить один календарнийрік. Формування, організаціюроботи та 

контроль за діяльністюЕкзаменаційноїкомісіїздійснює ректор університету. 

Студентистаціонарної та заочної форм навчанняскладаютьдержавнийекзамен з 

фаху.Публічнадемонстрація, щопов’язана з тимчиіншим видом виконаннясольної / 

ансамблевоїпрограми, проводиться у формі концертного виступу. 
 

3. Мета та цілі курсу  

Підготовка висококваліфікованих фахівців мистецької галузі, які володіють художньою 

музично-виконавською майстерністю, необхідною для самостійної професійної діяльності 

в якості артистів ансамблевих колективів, викладачів сольного співу, керівників вокально-

ансамблевих колективів музичних шкіл, шкіл мистецтв, музичних коледжів (училищ) та 

коледжів культури і мистецтв. 
 

4. Результатинавчання (компетентності): 

ІК Здатність 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 та 

виконавства та характеризується комплексністю та невизначеністю умов. 

ЗК2 Здатність розуміння предметної галузі та розуміння професійної діяльності. 

ЗК6Здатність до міжособистісноївзаємодії.  

ЗК7Здатність до критики та самокритики. 

ЗК8Здатністьзастосовуватизнання у практичнихситуаціях. 

ЗК13 Здатність працювати самостійно, виявляти ініціативу та лідерські якості. 

ЗК14Здатність до використанняінформаційних і комунікаційнихтехнологій. 

ЗК15Здатністьгенеруватиновіідеї (креативність). 

ФК1Здатністьдемонструватидостатньовисокийрівеньвиконавськоїмайстерності. 

ФК2Здатністьстворювати та реалізовувативласніхудожніконцепції у виконавськійдіяльності. 

ФК4 Здатність усвідомлювати взаємозв’язки та взаємозалежності між теорією та практикою 

музичного мистецтва. 
ФК6Здатністьвикористовуватипрофесійнізнання та навички в процесітворчоїдіяльності. 

ФК9Здатністьрозумітиосновні шляхи інтерпретаціїхудожнього образу. 



ФК12Здатністьзбирати, аналізувати, синтезуватихудожнюінформацію та застосовуватиїї в 

процесіпрактичноїдіяльності. 

ФК18 Здатність свідомо поєднувати інновації з усталеними вітчизняними та світовими традиціями 

у виконавстві, музикознавстві та музичній педагогіці. 

ПРН1 Демонструвати артистизм, виконавську культуру та 

технічнумайстерністьволодінняголосом на належномуфаховомурівніпід час 

виконавськоїдіяльності. 

ПРН2Володіти методами та навичкамисольного та ансамблевого співу, 

репетиційноїроботи та концертнихвиступів. 

ПРН3Демонструватирізні методики удосконаленнявиконавськоїдіяльності. 

ПРН 5: Відтворюватидраматургічнуконцепціюмузичноготвору, 

створюватийогохудожнюінтерпретацію. 

ПРН 8: Демонструвативолодіннямузично-аналітичниминавичками в 

процесіствореннявиконавських, музикознавчих та педагогічнихінтерпретацій. 

ПРН 12: Володітитермінологієюмузичногомистецтва, йогопонятійно-

категоріальнимапаратом. 

ПРН 17: Демонструватиаргументованізнання з особливостеймузичнихстиліврізнихепох. 

 
 

5. Організаціянавчання курсу 

Обсяг курсу 

Вид заняття Загальнакількість годин - 90 

Публічний концертний виступ 30 

самостійна робота – 

Ознаки курсу 

Семестр 
Спеціальніст

ь 

Курс 

(рікнавчання) 

Нормативний / 

вибірковий 

VIII 
Музичне 

мистецтво 

ІV рік навчання Нормативний 

    

Тематика курсу 

Програмові вимоги до Атестації 
 

Сольний спів (академічний) 

 

 Старовиннаарія з речитативом  

 Аріяукраїнського композитора  

 Аріязахідноєвропейського композитора (розгорнутаарія, сцена)  

 Романс (російського, західноєвропейськогокомпозитора)  

 Солоспівиукраїнського композитора  

 Вокальний цикл (повнийабочастина)  

 Українська народнапісня в обробці 

Сольний спів (естрадний) 

 Старовиннаарія, класичний романс  

 Джазовий стандарт під фонограму 

 Естраднийтвірукраїнського композитора  

 Естраднийтвірзахідноєвропейського (американського, тощо) композитора 

 Українськанароднапісня в обробціпід супровід ф-но  

 Українська народнапісня а сареlla 

 Номер з мюзиклу (цикл автоськихестраднихтворів) 

 

 

 



6. Система оцінювання курсу 

Шкала оцінювання успішності  
 

університетська національна шкала ЄКТС 

90-100 5 відмінно А 

80-89 4 добре В 

70-79 С 

60-69 3 задовільно D 

50-59 E 

26-49 2 незадовільно FX 

1-25 F 

7. Політика курсу 

До здачііспитудопускаютьсястуденти, які:  

- не маютьакадемзаборгованості з навчальнихпредметів;  

- в повномуобсязізасвоїли твори концертноїпрограми;  

- володіють компетентностями, яківідповідаютьвимогамробочоїпрограми; 

- виконалинавчальний план підготовки бакалавра в повномуобсязі. 

Структура атестації, а також послідовність і терміни її проведення, порядок і форма 

перевірки знань студентів під час атестації встановлюються випусковимикафедрами і 

затверджуються вченою радою інституту. Засідання Екзаменаційної комісії є відкритими і 

проводяться за участю всіх її членів та обов’язкової присутності голови Екзаменаційної 

комісії. Тривалістьзасідання не повинна перевищувати шести академічних годин на день. 

Тривалістьатестації одного студента, як правило, не повинна перевищувати 30 хвилин. 

Повторнескладання (перескладання) державного екзамену з метою підвищенняоцінки не 

дозволяється. Якщо студент не з’явився на засіданняЕкзаменаційноїкомісії з поважної 

причини, щопідтверджуєтьсявідповідними документами, йомуможе бути встановленаінша 

дата складанняекзаменупід час роботиЕкзаменаційноїкомісії.  
 

8. Рекомендована література 

1. Положення про видачу диплома з відзнакоювипускникам Державного 

вищогонавчального закладу “Прикарпатськийнаціональнийуніверситетімені 

Василя Стефаника” (27.04.2016, №135). 

2. Положення про організаціюосвітньогопроцесу та розробкуосновнихдокументів з 

організаціїосвітньогопроцесу 

в ДВНЗ «Прикарпатськийнаціональнийуніверситетімені Василя Стефаника». 

3. Положення про порядок організації та проведенняоцінюванняуспішностістудентів 

ДВНЗ “Прикарпатськогонаціональногоуніверситетуім. Василя Стефаника ” ( 

введено в дію наказом ректора №799 від 26.11.2019). 

4. Положення про порядок створення та організаціюроботиЕкзаменаційноїкомісії у 

ДВНЗ «Прикарпатськийнаціональнийуніверситетімені Василя Стефаника». 
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