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Кафедра Кафедра естрадного співу 

Посада Декан музичного факультету 

ПРЕЗЕНТАЦІЯ ВИКЛАДАЧА 

 

 

Палійчук Анна Вікторівна – кандидат мистецтвознавства, доцент, декан 

факультету музичного мистецтва. Закінчила Київську муніципальну 

академію естрадного та циркового мистецтв за  спеціальністю «Музичне 

мистецтво», кваліфікація – «Артист-вокаліст, викладач вищих навчальних 

закладів»; Державну академію керівних кадрів культури і мистецтв за 

спеціальністю «Театральне мистецтво», кваліфікація – «Режисер 

театралізованих вистав та свят, викладач фахових дисциплін»; Національну 

академію керівних кадрів культури і мистецтв за спеціальністю 

«Музикознавство», кваліфікація – «Музикознавець, викладач ВНЗ». Стаж 

роботи – 18 років. 

 

 

ПРЕЗЕНТАЦІЯ КУРСУ 

 

«Сценічний імідж співака» – навчальна дисципліна, яка відноситься до числа вибіркових дисциплін 

при підготовці фахівців за другим (магістерським) рівнем освіти, спеціальністю 025 Музичне мистецтво. 

Передбачена для підготовки професійних сольних концертних виконавців. Вивчення дисципліни 

спрямоване на вдосконалення студентами теоретичних знань і практичних навичок для подальшого 

використання у професійній концертно-виконавській практиці.  

Навчальний матеріал складається з логічно завершених 2 розділів, кожен з яких супроводжується 

контролем знань та вмінь студентів.  

Мета курсу «Сценічний імідж співака» – надати здобувачам вищої освіти знання, що розкривають 

сутність сценічного іміджу співака.  

Основні завдання:  

- надати здобувачам вищої освіти знання, що розкривають сутність сценічного іміджу співака 

- охарактеризувати  сучасні техніки звуковидобування та вокально-виконавські прийоми 

- осмислити творчий процес використання різних засобів у сучасному естрадному вокальному 

виконавстві 

- формування сценічного іміджу естрадного співака 

- формування професійного ставлення до сценічного іміджу 

-  набуття знань, вмінь та навичок роботи над зовнішнім і внутрішнім образом естрадного виконавця. 
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ОПИС КУРСУ 

 

 

 

Денна форма навчання Заочна форма навчання 

Найменування 

показників 

Характеристика 

навчальної дисципліни 

Найменування 

показників 

Характеристика 

навчальної дисципліни 

Кількість кредитів 

ECTS – 4 
Рік підготовки – 1 

Кількість кредитів ECTS – 

4 
Рік підготовки – 1 

Модулів – 2 Семестр – 2 Модулів – 2 Семестр – 2 

Змістових модулів – 2 Лекційні – 16 Змістових модулів – 2 Лекційні – 4 

Загальна кількість 

годин – 120 
Практичні – 14 

Загальна кількість 

годин – 120 
Практичні – 2 

Тижневих годин для 

денної форми 

навчання: 

аудиторних – 2 

 

Самостійна робота – 90  Семестрових годин для 

заочної форми навчання: 

аудиторних –  6 

 

Самостійна робота – 

114 

Форма контролю – 

2 семестр – 

залік 

Форма контролю – 

2 семестр – 

залік 

ПЕРЕЛІК КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ ВИПУСКНИКА 

Інтегральна 

компетентність 

Здатність розв’язувати складні задачі і проблеми у галузі музичної професійної 

діяльності або у процесі навчання, що передбачає проведення досліджень та/або 

здійснення інновацій в теорії, історії музики, у педагогіці, виконавстві та 

характеризується невизначеністю умов і вимог. 

Загальні 

компетентності 

(ЗК) 

 3. Здатність використовувати інформаційні та комунікаційні технології. 

 5. Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях. 

 6. Здатність генерувати нові ідеї (креативність). 

 7. Здатність до міжособистісної взаємодії. 

 9. Здатність працювати автономно. 

Спеціальні 

(фахові, предметні) 

компетентності 

1. Здатність створювати, реалізовувати і висловлювати свої власні художні 

концепції. 

3. Здатність розробляти і реалізовувати творчі проекти по створенню 

інтерпретації, аранжуванню та перекладу музики, звукорежисерської практики 

обробки звуку. 

 4. Здатність інтерпретувати художні образи у музикознавчій, виконавській, 

композиторській, педагогічній діяльності. 

5. Здатність збирати та аналізувати, синтезувати художню інформацію та 

застосовувати її для теоретичної, виконавської, педагогічної інтерпретації. 

8. Здатність взаємодіяти з аудиторією для донесення музичного матеріалу, 

вільно і впевнено репрезентувати свої ідеї (художню інтерпретацію) під час 

публічного виступу. 

ПРОГРАМНІ РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ 

1. Володіти професійними навичками виконавської, творчої та педагогічної діяльності. 

3. Визначати стильові і жанрові ознаки музичного твору та самостійно знаходити переконливі 

шляхи втілення музичного образу у виконавстві. 

4. Професійно здійснювати аналіз музично-естетичних стилів та напрямків. 

5. Вибудовувати концепцію та драматургію музичного твору у виконавській діяльності, створювати 

його індивідуальну художню інтерпретацію. 

6. Володіти музично-аналітичними навичками жанрово-стильової та образно-емоційної атрибуції 

музичного твору при створенні виконавських, музикознавчих та педагогічних інтерпретацій. 

8. Здійснювати викладання вокалу, теорії, історії музики з урахуванням потреб здобувача освіти, цілей 

навчання, вікових та індивідуальних особливостей здобувача. 
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ФОРМИ ТА МЕТОДИ НАВЧАННЯ 

Загальні методи навчання з дисципліни «Сценічний імідж співака»: словесні (пояснення нових термінів і 

понять), наочні (ілюстрація, демонстрація), практичні (використання завдань для засвоєння навчального 

матеріалу). 

ОРГАНІЗАЦІЯ НАВЧАННЯ 

Назви змістових модулів і тем 

Денна форма 

навчання 

Заочна форма 

навчання 

Кількість годин 
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Модуль 1  

Змістовий модуль 1. Індивідуальна манера та художній зміст естрадних вокальних творів  

Тема 1. Художній зміст естрадних вокальних творів 15 2 2 11 15 - - 15 

Тема 2. Інтерпретація естрадних вокальних творів 15 2 2 11 15 - 1 14 

Тема 3. Основні сучасні техніки 

звуковидобування та вокально-

виконавські прийоми 

15 2 1 12 15 - 1 14 

Тема 4. Індивідуальна манера естрадного вокального 

виконавства 
15 2 1 12 15 - - 15 

Разом за змістовим модулем 1 60 8 6 46 60 0 2 58 

Змістовий модуль 2. Стиль та імідж співака 

Тема 5. Основи теорії та практики іміджу 15 2 2 11 15 1 - 14 

Тема 6. Формування сценічного іміджу співака 15 2 2 11 15 1 - 14 

Тема 7. Цілісність зовнішнього образу та шляхи його 

досягнення 
15 2 2 11 15 1 - 14 

Тема 8. Характеристика сценічного іміджу провідних 

співаків 
15 2 2 11 15 1 - 14 

Разом за змістовим модулем 2 60 8 8 44 60 4 - 56 

Разом годин  120 16 14 90 120 4 2 114 
 

ОЦІНЮВАННЯ 

Шкала оцінювання: національна та ECTS 

Оцінка за шкалою ECTS Оцінка за національною шкалою 

Сума балів  
Оцінка 

ECTS  

для екзамену, диф. заліку 

курсової/магістерської 

роботи 

для заліку 

90-100 A відмінно    

 

зараховано 
80-89 B 

добре  
74-79 C 

66-73 D 
задовільно  

60-65 E 

35-59 FX незадовільно з 

можливістю повторного 

складання 

не зараховано з 

можливістю повторного 

складання 
0-34 F 
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Система накопичення балів 

 

 

Вид контролю 

Кількість, 

відповідно до робочої програми 

Максимальна 

кількість балів 

Модульний контроль 2 max 100 

Самостійна робота 1 max 100 

Максимальна кількість балів, яку можна набрати за семестр 300 

Формула до заліку 300:3 = 100 – результат заліку 

 

Підрахунок балів з дисципліни з семестровим контролем залік 

Сума балів за всі проведені поточні (модульні та самостійна робота) заходи (max 100 балів за кожен): 

кількість заходів (модульний контроль 1, модульний контроль 2, самостійна робота) = результат заліку 

 

ЛІТЕРАТУРА 

Базова 

1. Бабіч Д. Р. Формування виконавської майстерності майбутніх артистів естрадних ансамблів: автореф. 

дис... канд. пед. наук: 13.00.02. Київ., 2004. 21 с. 

2. Бобул І. Жанрові форми та стильові конотації вокально-естрадного виконавства в музичній культурі 

України кінця ХХ – початку ХХI століття: автореф. дис. … канд. мистецтвозн.: 26.00.01. Київ, 2018. 23 

с. 

3. Бойко О. Українська масова музика: етапи розвитку, національні особливості: дис. … канд. 

мистецтвозн.: 17.00.03. Київ, 2017. 215 с. 

4. Верещака А.О. Формування іміджу естрадного виконавця. Культура України: зб. наук. праць. Харків: 

ХДАК, 2014. Вип. 46. С. 283-289. 

5. Гмиріна С.В. Розвиток харизматичних якостей соліста вокаліста у процесі фахової підготовки. 

Музичне мистецтво в освітологічному дискурсі. 2018. № 3. С.110-115. 

6. Дячук В. П. Іміджологія. Соціокультурний вимір: навч. посіб. Київ: Вид-во Ліра-К, 2017. 308 с. 

7. Почепцов Г. Г. Имиджелогия: теория и практика. Киев: СП «Адеф – Україна», 1998. 393 с. 

8.  Стахевич О. Г. З історії вокально-виконавських стилів та вокальної педагогіки: посіб. Вінниця: Нова 

Книга, 2013. 176 с. 

9. Хомутова Л. Г. Створення художнього вокально-сценічного образу: метод. посіб. Дніпропетровськ: 

Пороги, 1995. 141 с. 

10. Соболева О. Д. Інноваційні тенденції у формуванні співацької культури майбутніх фахівців 

мистецьких спеціальностей. Наукові записки кафедри педагогіки. 2017. Вип. 40. С. 167–171. 

ПОЛІТИКА КУРСУ 

Відвідування є важливим компонентом курсу з огляду на складність дисципліни, яка вивчається 

на 1 курсі, коли студент ще не вповні володіє всім обсягом потрібної його контекстної інформації. За 

умови дистанційного навчання важлива присутність студента під час онлайн-зустрічей у Google-Meet та 

регулярне виконання завдань у Google-classroom. 

Запізнення на фахові заняття є не припустимими. У випадку наявності довідки від лікаря 

призначається відпрацювання занять в інший час за індивідуальною програмою. 

Переоцінка завдань можлива протягом тижня після отримання оцінки на основі заяви на ім'я 

завідувача кафедри у письмовій формі. Після отримання заяви, завідувач кафедри протягом тижня 

створить комісію з переоцінки, яка після проведення аналізу роботи студента повідомить його про своє 

рішення. 

Перескладання роботи студентів можлива протягом тижня після отримання оцінки на основі заяви 

у письмовій формі. 

Академічна доброчесність та плагіат. Студенти мають діяти у професійних та навчальних 

ситуаціях із позицій академічної доброчесності та професійної етики, а саме:  

1. самостійно виконувати навчальні завдання; 

2. посилатися на джерела інформації у разі запозичення ідей, тверджень, відомостей; 

3. усвідомлювати значущість норм академічної доброчесності; 

4. оцінювати приклади людської поведінки відповідно до норм академічної доброчесності; 

5. давати моральну оцінку власним вчинкам, співвідносити їх з моральними та професійними 
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нормами.  

У разі проявів академічної недоброчесності з боку студентів відповідним Положенням, яке діє у 

КМАЕЦМ, передбачене: 

1. повторне проходження оцінювання (іспиту, заліку та ін.); 

2. повторне проходження навчального курсу; 

3. попередження; 

4. позбавлення академічної стипендії; 

5. позбавлення наданих закладом освіти пільг з оплати за навчання; 

6. відрахування з Академії. 

Мобільні пристрої на заняття використовуються тільки з дозволу викладача. Використання  

мобільних пристроїв з позанавчальною метою карається попередженням, а у разі повторного 

використання - видаленням студента з навчальної аудиторії. 

            Поведінка в аудиторії. Під час аудиторних занять студентам дозволяється за потреби виходити з 

аудиторії, брати з собою та використовувати безалкогольні напої. 

            Техніка безпеки. Викладач та студент повинен дотримуватися та виконувати правила безпеки в 

роботі з звуковою апаратурою. 
 


