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СИЛАБУС  НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

«ОСНОВИ РЕЖИСУРИ ЕСТРАДНОЇ ПІСНІ» 

Освітній ступінь: бакалавр 

Галузь знань: 02 Культура і мистецтво 

Спеціальність: 025 Музичне мистецтво 

Освітньо-професійна програма: Вокальне мистецтво 

Кількість кредитів: 5,0 

Рік підготовки, семестр: 3 курс, 5, 6 семестр 

Компонент освітньої програми: обов’язкова  

Дні занять: згідно розкладу 

Мова викладання: державна 

ІНФОРМАЦІЯ ПРО ВИКЛАДАЧА 

Прізвище, ім’я, по-батькові Палійчук Анна Вікторівна 

Контакти e-mail: a.paliuchuk@kmaecm.edu.ua 

Робоче місце: Факультет Факультет музичного мистецтва 

Кафедра Кафедра естрадного співу 

Посада Декан музичного факультету 

ПРЕЗЕНТАЦІЯ ВИКЛАДАЧА 

Палійчук Анна Вікторівна – кандидат мистецтвознавства, 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 – 16 років. 

ПРЕЗЕНТАЦІЯ КУРСУ 

Метою навчальної дисципліни «Основи режисури естрадної пісні» є відкриття творчої індивідуальності в 

кожному студенті, створення власних естрадних номерів та формування у студента теоретичних знань, 

базових понять та категорій майстерності актора, розвиток художнього мислення та артистичності. 

Завдання дисципліни:  
- навчити студента вирішувати сценічні завдання, реалізації сприйняття, втіленню пісні, та впливу на 

аудиторію глядачів; 

- оволодіти майбутнім артистом креативно-образним мисленням та основами режисерського мистецтва. 

ОПИС КУРСУ 

Денна форма навчання  Заочна форма навчання 

Найменування 

показників  

Характеристика 

навчальної 

дисципліни 

Найменування 

показників  

Характеристика 

навчальної 

дисципліни 

Кількість кредитів 

ECTS – 5,0 
Рік підготовки – 3 

Кількість кредитів 

ECTS – 5,0 
Рік підготовки – 3 

Модулів – 1 Семестри – 5, 6 Модулів – 1 Семестри – 5, 6 

Змістових модулів – 2  
Лекції – 40 Змістових модулів – 2  Лекції – 8 

Загальна кількість 

годин – 150 Практичні – 20 Загальна кількість Практичні – 4 
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Самостійна робота – 

90 

годин – 150 
Самостійна робота 

– 138 
Тижневих годин для 

денної форми 

навчання: 

аудиторних – 2 

самостійної роботи 

студента – 3 

  

Форма контролю: 

семестр – 

диференційований 

залік (6 семестр) 

 

Тижневих годин для 

заочної форми 

навчання: 

аудиторних – 6 

самостійної роботи 

студента – 17 

 

Форма контролю: 

семестр – 

диференційований 

залік (6 семестр) 

 

ПЕРЕЛІК КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ ВИПУСКНИКА 

Компетентності, які повинен набути здобувач вищої освіти в результаті вивчення навчальної 

дисципліни. 

025 МУЗИЧНЕ МИСТЕЦТВО (відповідно до Стандарту вищої освіти. Перший (бакалаврський 

рівень) вищої освіти. Ступінь «бакалавр». Галузь знань 02 «Культура і мистецтво», спеціальність 025 

«Музичне мистецтво».) 

Інтегральна 

компетентність 

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.   

Загальні 

компетентності (ЗК) 

3. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу.   

4. Вміння виявляти, ставити та вирішувати проблеми.  

15. Здатність генерувати нові ідеї (креативність).   

Фахові компетентності 

спеціальності (ФК) 

1. Здатність демонструвати достатньо високий рівень 

виконавської майстерності.  

2. Здатність створювати та реалізовувати власні художні 

концепції у виконавській діяльності.   

6. Здатність використовувати професійні знання та навички в 

процесі творчої діяльності.  

11. Здатність оперувати професійною термінологією.  

12. Здатність збирати, аналізувати, синтезувати художню 

інформацію та застосовувати її в процесі практичної діяльності.   

ПРОГРАМНІ РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ 

4. Аналізувати музичні твори з виокремленням їх належності до певної доби, стилю, 

жанру, особливостей драматургії, форми та художнього змісту.  

5. Відтворювати драматургічну концепцію музичного твору, створювати його художню 

інтерпретацію.  

14. Використовувати на професійному рівні методи та прийоми викладання гри на 

інструменті / вокалу /диригування / теорії, історії музики / композиції. 
 

ФОРМИ ТА МЕТОДИ НАВЧАННЯ 

Формами навчання з дисципліни «Професійна підготовка» є лекційні, практичні заняття з 

викладачем та самостійна робота студента  

Методи навчання з дисципліни «Основи режисури естрадної пісні»: словесні (бесіда, пояснення), 

наочні (ілюстрація, демонстрація), практичні, репродуктивний, творчий частково-пошуковий. 

Режисура естрадної пісні охоплює такі напрямки практичної професійної, акторської діяльності 

студента: 

- виступ у професійній творчій установи (театру, концертної групи, шоу тощо); 

- демонстрація на глядача творчого продукту (номер, мініатюра вистава, інтерактивне 

спілкування). 
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ОРГАНІЗАЦІЯ НАВЧАННЯ 

Назви змістових модулів і тем 

Денна форма Заочна форма 

Всього 

Із них  

 

Всього 

 

 

Із них 

Л
ек

ц
ії

 

П
р
ак

т.
 

С
Р

С
 

Л
ек

ц
ії

 

П
р
ак

т.
 

С
Р

С
 

Модуль 1 

Змістовий модуль 1. Основи режисури 

Тема 1. Основи режисури. 11 4 - 7 12 1 - 11 

Тема 2. Особливості режисерської 

діяльності на естраді. 
11 4 - 7 12 1 - 11 

Тема 3. Чуттєвий аналіз тексту та музики 

естрадної пісні. 
13 4 2 7 13 1 1 11 

Тема 4.Спеціифіка та драматургія 

естрадної пісні 
13 4 2 7 13 1 1 11 

Тема 5. Режисура естрадної пісні. 13 4 2 7 13 1 - 11 

Разом за змістовим модулем 1 61 20 6 35 62 5 2 55 

Змістовий модуль 2. Створення атмосфери естрадного номера  

Тема 6. Сучасна естрадна пісня та її 

креативно-образне мислення. 
13 4 2 7 12 - 1 11 

Тема 7. Засоби виразності . 13 4 2 7 12 1 - 11 

Тема 8. Поєднання теми естрадної пісні зі 

своєю індивідуальною темою. 
13 4 2 7 12 - 1 11 

Тема 9. Створення атмосфери естрадного 

номера.  
14 4 2 8 13 1 - 12 

Тема 10. Створення естрадних номерів 

артистом-співаком зі свого репертуару. 
14 4 2 8 13 1 - 12 

Тема 11. Створення єдиної стилістики 

естрадного номеру (музика, костюм, 

грим, декорації, реквізит) 

11 - 2 9 13 - - 13 

Тема 12. Робота над індивідуальним 

естрадним вокальним номером. 
11 - 2 9 13 - - 13 

Разом за змістовим модулем 2 89 20 14 55 88 3 2 83 

Усього годин 150 40 20 90 150 8 4 138 
 

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 400 

Екзамен, диф.залік 1 max 100 

Формула до екзамену 

300:3*0,5 = 50 – результат оцінки до екзамену 

100*0,5 =50 – результат екзамену 

50 +50 =100 – підсумкова оцінка за екзамен 

Формула до заліку 300:3 = 100 – результат заліку 

Підрахунок балів з дисципліни з семестровим контролем екзамен 

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

балів за кожен): 3 (модульний контроль 1, модульний контроль 2, самостійна робота ) * 0,5 

(постійний екзаменаційний коефіцієнт) = результат оцінка до екзамену (диференційованого 

заліку) 

Екзамен (диференційований залік) оцінюється max 100 балів * 0,5 (постійний екзаменаційний 

коефіцієнт) = результат екзамену (диф.заліку) 

Підсумкова оцінка за екзамен (диф.залік)= результат  оцінка до екзамену (диференційованого 

заліку) + результат оцінка до екзамену (диференційованого 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 

1. Гиппиус С.В. Гимнастика чувств / С.В.Гиппиус. – СПб.: Прайм – ЕВРОЗНАК, 2007. – 377, [7] 

с.:ил. – (Золотой фонд актерского мастерства). 

2. Емельянов В. В. Развитие голоса. Координация и тренинг. – СПб., Изд-во «Лань», 2006 – 192 с. 

3. Захава Б.Е. Мастерство актера и режиссера / Б.Е.Захава. – Изд.4-е. – М.: Просвещение, 1978. – 

334с. 

4. Козак Б. М. Театральні відлуння / Богдан Козак. – Львів: Ліга-Прес, 2010. – 452 с. 

5. Коломиец Р. Страсти по Богдану / Ростислав Коломиец. – К.: Факт, 2006. – 414 с. 

6. Коломієць Р. Г. Сергій Данченко. Портрет режисера в інтер’єрі часу / Ростислав Григорович 

Коломієць. – К.: Національний академічний драматичний театр ім. Івана Франка, 2001. – 142 с. 

7. Піскун І. Р. М. Л. Кропивницький – організатор, режисер, актор українського театру / І. Р. 

Піскун. – К.: Книжкова палата України, 2000. – 165 c. 

8. Попов А.Д. Творческое наследие  в 2-х т. / А.Д.Попов. – М:  ВТО , 1979.  

9. Пожиленко Е.А. «Артикуляционная гимнастика: методические рекомендации по развитию 

моторики, дыхания и голоса вокалиста» / Е. А. Пожиленко СПб.: Каро, 2007. – 92с. 

10. Раєвська Ю. До питання компаративного аналізу акторської творчості (І. Мар’яненко та Л. 

Курбас у виставах театру М. Садовського) / Юлія Раєвська // Міжнародна науково-теоретична 

конференція. Мистецтво сучасності: Конфігурація форм і смислів. Тези доповідей. – К., 2010. – 

С. 113–115. 

11. Роговцева А. Большая роль – это счастье / Ада Роговцева; [спілкувався] Алекс Панченко // 

Сегодня. – 2016. – 9 квітня [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

http://www.segodnya.ua/life/interview/intervyu-s-adoy-rogovcevoy-bolshaya-rol-eto-schaste-

706158.html (дата звернення 25.03.2016). 

12. Станиславский К.С. Моя жизнь в искусстве / К.С.Станиславский. – М.: Искусство, 1980. – 430с. 
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 
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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 

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. 

 


