Програма навчальної дисципліни «Художня лабораторія виконавського

1. ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
Характеристика навчальної дисципліни подається згідно з навчальним планом
спеціальності і представляється у вигляді таблиці 1.
Таблиця 1
денна форма навчання

Найменування
показників
Денна форма навчання
Кількість годин/кредитів
150/5

Галузь знань,
спеціальність,
освітня програма,
освітній ступінь

02 Культура і
мистецтво

Характеристика навчальної
дисципліни
Вибіркова
Рік навчання 1,5
Семестри 1 - 3

025 Музичне
мистецтво

Лабораторні 46 год
Самостійна робота 94 год.

ІНДЗ: немає

Спеціалізація
Консультації 10 год.
(освітньо-професійна
програма) «Музичне Форма контролю: залік 3 семестр
мистецтво»
Таблиця 2
заочна форма навчання

Найменування
показників

Галузь знань,
спеціальність,
освітня програма,
освітній ступінь

Заочна форма навчання

02 Культура і
мистецтво

Кількість годин/кредитів
150/5

Характеристика навчальної
дисципліни
Вибіркова
Рік навчання 1,5
Семестри 1 - 3

025 Музичне
мистецтво

Лабораторні 18 год.
Самостійна робота 114 год.
Консультації 18 год.

ІНДЗ: немає

Спеціалізація
(освітньо-професійна
програма) «Музичне Форма контролю: залік 3 семестр
мистецтво»

2. АНОТАЦІЯ КУРСУ:
Робоча програма з навчальної дисципліни «Художня лабораторія
виконвського мистецтва (вокальна група)» є нормативним документом
Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки, який
розроблено кафедрою історії, теорії мистецтв та виконавства на основі
освітньої програми підготовки здобувачів вищої освіти відповідно до
навчального плану для галузі знань 02 Культура і мистецтво, спеціальності 025
«Музичне мистецтво» денної форми навчання. Робочу навчальну програму
укладено згідно з вимогами Європейської кредитної трансфернонакопичувальної системи (ЄКТС).
Програма визначає обсяги знань, які повинен опанувати спеціалізацію
(освітня програма) «Музичне мистецтво» відповідно до вимог освітньокваліфікаційної характеристики, алгоритму вивчення навчального матеріалу
дисципліни «Художня лабораторія виконавського мистецтва (вокальна група)»,
необхідне методичне забезпечення, складові та технологію оцінювання
навчальних досягнень здобувачів вищої освіти.
3. КОМПЕТЕНЦІЇ
У процесі вивчення курсу студент формує такі освітні і професійні
компетентності, що включають здатність до:
- набуття знань щодо становлення і розвитку українського народного
хорового мистецтва;
- вивчення, узагальнення та впровадження в практичну роботу передового
музичного репертуару народного хорового мистецтва;
- вивчення, узагальнення та впровадження в практичну роботу різних
народних вокально-хорових технік співу;
- використання в музично-педагогічному процесі сучасних методів та
прийомів музичного навчання і виховання;
- естетичного оцінювання і впровадження кращих зразків музичного
мистецтва у художньо-педагогічну діяльність;
- самостійної виконавської і словесної інтерпретації музичних образів і
практичного володіння музично-виконавським репертуаром;
- вироблення у студентів професійних орієнтирів щодо майбутньої
художньо-виховної діяльності.
4. ІНФОРМАЦІЙНИЙ ОБСЯГ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
Таблиця 3
денна форма навчання

Назви змістових модулів і тем

Усього

Лабора
торні

Сам.
роб.

Конс.

Удосконалення практичних умінь та виконавських навичок в
вокальній групі художньої лабораторії народного мистецтва
Змістовий модуль 1.

Тема 1. Вивчення партій хорового
репертуару

Тема 2. Імпровізаційність у
народному співі.
Тема 3. Ансамблевість у колективі з
хоровою.
Інструментальною
та
хореографічною групами.

15

5

10

-

17

5

10

2

18

5

10

3

50
15
30
5
Всього за змістовий модуль 1
Змістовий модуль 2. Вивчення різних технік народного співу у вокальній групі
художньої лабораторії народного мистецтва

Тема 4. Специфіка волинського
фольклору.

15

5

10

-

Тема 5. Виконавська робота в
15
5
10
вокальній групі художньої
лабораторії народного мистецтва
Тема 6. Вокально-хорові техніки
15
5
10
виконання народного співу.
45
15
30
Всього за змістовий модуль 2
Змістовий модуль 3. Закріплення практичних умінь та виконавських навичок в
вокальній групі художньої лабораторії народного мистецтва
Тема 7. Волинський фольклор в
автентичному виконанні.
Тема 8.
Художня лабораторія
народного
мистецтва:
функції
хорової,
інструментальної
та
хореографічної груп.
Всього за змістовий модуль 3
Всього

28

8

17

3

27

8

17

2

55
150

16
46

34
94

5
10

Таблиця 4
заочна форма навчання

Назви змістових модулів і тем

Усього

Практ.

Сам.
роб.

Конс.

Удосконалення практичних умінь та виконавських навичок в
вокальній групі художньої лабораторії народного мистецтва
Змістовий модуль 1.

Тема 1. Вивчення партій хорового
репертуару

Тема 2. Імпровізаційність у
народному співі.
Тема 3. Ансамблевість у колективі з
хоровою.
Інструментальною
та
хореографічною групами.

19

2

15

2

19

2

15

2

12

2

10

-

50
6
40
6
Всього за змістовий модуль 1
Змістовий модуль 2. Вивчення різних технік народного співу у вокальній групі
художньої лабораторії народного мистецтва

Тема 4. Специфіка волинського
фольклору.

17

2

15

-

Тема 5. Виконавська робота в
19
2
2
15
вокальній групі художньої
лабораторії народного мистецтва
Тема 6. Вокально-хорові техніки
14
2
2
10
виконання народного співу.
50
6
40
8
Всього за змістовий модуль 2
Змістовий модуль 3. Закріплення практичних умінь та виконавських навичок в
вокальній групі художньої лабораторії народного мистецтва
Тема 7. Волинський фольклор в
автентичному виконанні.
Тема 8.
Художня лабораторія
народного
мистецтва:
функції
хорової,
інструментальної
та
хореографічної груп.
Всього за змістовий модуль 3
Всього

25

3

17

5

25

3

17

5

50
150

6
18

34
114

10
18

5. ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОГО ОПРАЦЮВАННЯ
Таблиця 5
Денна і заочна форма навчання

Тема
Вивчення партій хорового репертуару
1. Удосконалення практичних умінь та виконавських навичок
в вокальній групі художньої лабораторії народного мистецтва
2. Вивчення партій хорового репертуару.

Кількість годин
денна заочна
10

15

3. Закріплення вивчених партій хорового репертуару.
Імпровізаційність у народному співі.
1. Вивчення різних технік народного співу в вокальній групі
художньої лабораторії народного мистецтва.
2. Вивчення партій хорового репертуару.
3. Закріплення вивчених партій хорового репертуару.
Ансамблевість у колективі з хоровою. Інструментальною
та хореографічною групами.
1. Ознайомлення з різними техніками регіональних народних
манер співу.
2. Вивчення партій хорового репертуару.
3. Закріплення вивчених партій хорового репертуару.
Специфіка волинського фольклору.
1. Ознайомлення зі специфікою виконання волинського
фольклору.
2. Вивчення партій хорового репертуару.
3. Закріплення вивчених партій хорового репертуару.
Виконавська робота в вокальній групі художньої
лабораторії народного мистецтва
1. Індивідуальна робота над вибраними партитурами. Їх
виконавський аналіз.
2. Вивчення партій хорового репертуару.
3. Закріплення вивчених партій хорового репертуару.
Вокально-хорові техніки виконання народного співу.
1. Ознайомлення з різними вокальними техніками народного
співу.
2. Вивчення партій хорового репертуару.
3. Закріплення вивчених партій хорового репертуару.
Волинський фольклор в автентичному виконанні.
1. Аналіз виконання різними колективами автентичного
волинського фольклору.
2. Вивчення партій хорового репертуару.
3. Закріплення вивчених партій хорового репертуару.
Художня лабораторія народного мистецтва: функції
хорової, інструментальної та хореографічної груп.
1. Розподіл функцій хорової, інструментальної та
хореографічної груп на індивідуальні сегменти діяльності
ансамблю.
2. Вивчення партій хорового репертуару.
3. Закріплення вивчених партій хорового репертуару.
Разом

10

15

10

10

10

15

10

15

10

10

17

17

17

17

94

114

6. РОЗПОДІЛ БАЛІВ ТА КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ
Дисципліна складається з трьох змістових модулів та її вивчення не
передбачає виконання ІНДЗ. У цьому випадку підсумкова оцінка за 100-

бальною шкалою складається із сумарної кількості балів за:
1. поточне оцінювання з відповідних тем (максимум 40 балів);
2. модульні контрольні роботи (максимум 60 балів).
Таблиця 6

Поточний контроль
(мах = 40 балів)

Модульний
контроль
(мах = 60 балів)
Модуль 2

Модуль 1
ЗМ 1

ЗМ 2

ЗМ 3

Т1

Т2

Т3

Т4

Т5

Т6

Т7

Т8

5

5

5

5

5

5

5

5

М1

М2

М3

20

20

20

Загальна
кількість
балів

100

Таблиця 7

Шкала оцінювання
Оцінка в балах
за всі види навчальної діяльності
90 – 100
82 – 89
75 – 81
67 -74
60 – 66
1 – 59

Оцінка
для екзамену
Відмінно
Дуже добре
Добре
Задовільно
Достатньо
Незадовільно
Таблиця 8

А

Критерії оцінювання модульної контрольної роботи
К-сть балів
Критерії
При виконанні творів студент продемонстрував:
–
високе вміння художньої інтерпретації твору у
18-20

В

15-17

Оцінка

складі інструментальної групи;
– бездоганне тембральне і динамічне погодження
звука свого музичного інструменту з іншими
окремими музичними інструментами своєї та інших
партій;
– бездоганну чистоту інтонації;
– правильне володіння звуком;
– досконале виконання динамічного розвитку твору;
– досконале володіння інструментом;
– правильне використання різних штрихів;
– високе вміння орієнтуватись у формі та
гармонічній будові твору.
– високе вміння художньої інтерпретації твору у
складі інструментальної групи;

– бездоганне тембральне і динамічне погодження
звука свого музичного інструменту з іншими
окремими музичними інструментами своєї та інших
партій;
– бездоганну чистоту інтонації;
– правильне володіння звуком;
– досконале виконання динамічного розвитку твору;
– досконале володіння інструментом;

С

12-14

D

7-11

E

6-1

FX

0

– високе вміння художньої інтерпретації твору у
складі інструментальної групи;
– бездоганне тембральне і динамічне погодження
звука свого музичного інструменту з іншими
окремими музичними інструментами своєї та інших
партій;
– бездоганну чистоту інтонації;
– високе вміння художньої інтерпретації твору у
складі інструментальної групи;
– бездоганне тембральне і динамічне погодження
звука свого музичного інструменту з іншими
окремими музичними інструментами своєї та інших
партій;
– високе вміння художньої інтерпретації твору у
складі інструментальної групи;

Твори не виконувалися.
Таблиця 9

А

Критерії оцінювання змістовного модуля
К-сть балів
Критерії
При виконанні творів студент продемонстрував:
–
високе вміння художньої інтерпретації твору у
5

В

4

Оцінка

складі інструментальної групи;
– бездоганне тембральне і динамічне погодження
звука свого музичного інструменту з іншими
окремими музичними інструментами своєї та інших
партій;
– бездоганну чистоту інтонації;
– правильне володіння звуком;
– досконале виконання динамічного розвитку твору;
– досконале володіння інструментом;
– правильне використання різних штрихів;
– високе вміння орієнтуватись у формі та
гармонічній будові твору.
– високе вміння художньої інтерпретації твору у
складі інструментальної групи;
– бездоганне тембральне і динамічне погодження
звука свого музичного інструменту з іншими
окремими музичними інструментами своєї та інших
партій;
– бездоганну чистоту інтонації;
– правильне володіння звуком;
– досконале виконання динамічного розвитку твору;

С

3

D

2

E

1

FX

0

– досконале володіння інструментом;
– високе вміння художньої інтерпретації твору у
складі інструментальної групи;
– бездоганне тембральне і динамічне погодження
звука свого музичного інструменту з іншими
окремими музичними інструментами своєї та інших
партій;
– бездоганну чистоту інтонації;
– високе вміння художньої інтерпретації твору у
складі інструментальної групи;
– бездоганне тембральне і динамічне погодження
звука свого музичного інструменту з іншими
окремими музичними інструментами своєї та інших
партій;
– високе вміння художньої інтерпретації твору у
складі інструментальної групи;

Твори не виконувалися.
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