


1.23 Хоровий спів   5-8 210 7 140 0 140 0 70     2 2 2 2 

1.24 Загальне фортепіано 3     1-2,4-8 390 13 280 0 0 280   110 2 2 2 2 2 2 2 2 

1.25 Майстерність актора 7  5,6,8 180 6 140 0 140 0 40     2 2 2 2 

  1.26 Сценічна мова   5-8 120 4 70 0 0 70 50     1 1 1 1 

  1.27 Сценічний рух   7,8 60 2 35 0 35 0 25       1 1 

  1.28 Техніка мови   5,6 60 2 35 0 35 0 25     1 1   

  1.29 Танець   3-6 120 4 70 0 70 0 50   1 1 1 1   

  1.30 Практичне навчання:                   

 1.30.1 Виконавська практика**  1 2-8 240 8 120 0   120 0   120 1*   1*  1*  1*    1*  1*  1*    1* 

 ВСЬОГО    3000 100 1905 0 1205 700 1095 8  8   9   9 17  17 17 17 

               Екзаменаційні сесії    450 15 0 0 0 0 0         

                                                 ІІ ВИБІРКОВІ НАВЧАЛЬНІ ДИСЦИПЛІНИ 

ЦИКЛ ЗАГАЛЬНОЇ ПІДГОТОВКИ 

   2.1 Спеціалізована італійська мова    3-8 180 6 105 0 105 0 75   1 1 1 1 1 1 

2.2 Спеціалізована німецька мова    6-8 90 3    54 0  54 0 36      1 1 1 

 ВСЬОГО    270 9 159 0  159 0 111 0 0   1     1 1 2   2 2 

ЦИКЛ ПРОФЕСІЙНО-ПРАКТИЧНОЇ ПІДГОТОВКИ 

2.3 Основи музичної інформатики   1, 2    60 2 35 0 35 0 25 1 1       

2.4 
Літературні джерела музичних 

творів 
 1 2 60 2 35 0 35 0 25 1 1       

2.5 Українська та зарубіжна культура   8 30 1 19 0 19 0 11        1 

2.6 Аналіз виконавських стилів   8 60 2 38 0 38 0 22        2 

2.7 Оперний спів***   5-8 195 6,5 140 0 140 0 55         2*  2*  2*        2* 

 ВСЬОГО    405 13,5 267 0 267 0 138  2  2  0     0 0  0   0 3 

 
Вибіркова кваліфікація «Викладач мистецької 

школи…»**** 
              

2.8 Основи музичної педагогіки: 8Д                  

  2.8.1 - методика навчання співу   5-8 120 4 89 0 89 0 31     1* 1* 1* 2* 

  2.8.2 
- методико-виконавський аналіз 

педагогічного репертуару 
  5-8 120 4 89 0 89 0 31     1* 1* 1* 2* 

2.9 Охорона дитячого голосу   5-6 60 2 35 0 35 0 25          1* 1*   

2.10 Педагогічна практика   5-8 210 7 136 0 0 136 74     2* 2* 2* 2* 

 ВСЬОГО    510     17 349 0  213 136 161 0 0 0 0 0 0 0 0 

 РАЗОМ    6345 211,5  3759 289 2634 836 2136 13 13 13 13  30 30   30 30 

            Резерв вибіркових навчальних дисциплін 855 28,5              

 
№ з/п ІV. ПРАКТИКА Семестр Тижнів VІ. ПЕРЕЛІК НЕОБХІДНИХ ЛАБОРАТОРІЙ, КАБІНЕТІВ, МАЙСТЕРЕНЬ 

1 Виконавська І- VІІІ 136 
№ з/п 

НАЙМЕНУВАННЯ 

2 Педагогічна (вибіркова) VІІ-VІІІ 68 ЛАБОРАТОРІЇ (МАЙСТЕРНІ) КАБІНЕТИ 

    1 Звукозапису Музичного фольклору 

    2 Настроювання музичних інструментів Української музики 

    3 Музичних комп’ютерних технологій Музичної літератури 

№ з/п 
V. ФОРМИ ЗАВЕРШЕННЯ НАВЧАННЯ 

ДЕРЖАВНІ ЕКЗАМЕНИ: 

4  Іноземних мов 

5  Української мови за проф. спрямуванням 

1 Сольний спів 6  Соціально-гуманітарних дисциплін 

2 Вокальний ансамбль 7  Музично-теоретичних дисциплін 

3 Основи музичної педагогіка (комплексний) 8  Фізичного виховання 

 

*години фізичного виховання не входять до граничнодопустимого навантаження студентів; 
** години виконавської практики не входять до граничнодопустимого навантаження студентів; 

***години з дисципліни «Оперний спів» не входять до граничнодопустимого навантаження студентів; 

****навчальні дисципліни вибіркової кваліфікації «Викладач мистецької школи (спів)» не входять до гранично допустимого навантаження 
студентів. 

 

 VII. ПОЯСНЕННЯ ДО НАВЧАЛЬНОГО ПЛАНУ 
 

1). Навчальний план – це нормативний документ Київської муніципальної академії музики                   

ім. Р.М. Глієра, що здійснює підготовку фахового молодшого бакалавра у галузі знань 02 «Культура і 

мистецтво» зі спеціальності 025 «Музичне мистецтво» за освітньо-професійною програмою «Спів 

академічний, народний». 

2). Дійсний навчальний план розроблений на підставі освітньої-професійної програми підготовки, 

визначає графік навчального процесу, перелік, послідовність та час вивчення нормативних і вибіркових 

навчальних дисциплін, конкретні форми проведення навчальних занять та терміни їх проведення, а також 

форми проведення підсумкового контролю та державної атестації. 

3). Графік навчального процесу припускає зміни за винятком початку та закінчення 

навчального процесу (з 01 вересня до 30 червня) і кількості канікулярних тижнів. 

4). Графік навчального процесу може передбачати на кожному курсі тиждень практики без 

теоретичного навчання або поетапне проведення її протягом семестру.  

5). На період дії навчального плану дозволяються в установленому порядку зміни 

співвідношення теоретичних, практичних годин і годин самостійної роботи. 

6). Граничнодопустима кількість годин занять на І і ІІ курсах становить 36 годин, на ІІІ і ІV курсах 

– 30 годин на тиждень.   



7). У зв’язку з об’єктивними причинами, пов’язаними з необхідністю максимального 

збереження принципу безперервності і належних виконавських форм у циклі професійно-практичної 

підготовки студентів, допускається перерва між екзаменами у період сесії 1-2 дні. 

8). Освітньо-професійний ступінь «Фаховий молодший бакалавр» та відповідні кваліфікації 

надаються студенту на підставі успішного засвоєння ним усього курсу навчання, передбаченого 

навчальним планом та освітньо-професійною програмою, і одержання ним позитивних оцінок під час 

складання державних екзаменів з кожної окремої кваліфікації. Незадовільна оцінка, отримана на 

державному екзамені, не дає права на отримання диплому. Студенти, які отримали незадовільну оцінку на 

державному екзамені, допускаються до складання інших державних екзаменів.   

9). Для отримання студентом освітньо-професійного ступеня «Фаховий молодший бакалавр» 

державні екзамени проводяться наприкінці VІІІ семестру навчання. 
10). Кількість студентів для проведення теоретичних занять складає 12-16 осіб. В окремих 

випадках, з урахуванням специфіки навчання за спеціалізаціями, кількість студентів у групі для 

проведення теоретичних занять може складати 6-11 осіб. 

  11). Кількість студентів для проведення практичних занять складає 6-8 осіб. В окремих 

випадках, з урахуванням специфіки навчання за спеціалізаціями, кількість студентів у групі для 

проведення практичних занять може складати 2-5 осіб. 

12). Навчальні групи з дисциплін «Основи музичної інформатики», «Вокальний ансамбль» 

комплектуються у кількості 2-4 осіб. 

13). З урахуванням специфіки навчального закладу, яка вимагає максимального збереження 

виконавських форм студентів з метою їх підготовки до складання екзаменів, технічних заліків, проведення 

творчих звітів, переглядів, академічних концертів і т. п., передбачається додаткова кількість годин для таких 

дисциплін професійно-практичного циклу: 

- «Сольний спів» по 2 години індивідуальної підготовки на тиждень на І-ІІ курсах і по 3 години 

індивідуальної підготовки на тиждень на ІІІ-ІV курсах у період одного тижня зимової сесії і трьох тижнів 

літньої сесії; 

- «Хоровий спів» по 2 години практичної підготовки на тиждень на ІІІ-ІV курсах у період 

одного тижня зимової сесії і трьох тижнів літньої сесії; 

- «Вокальний ансамбль» по 2 години групової практичної підготовки на тиждень на ІV курсі 

у період одного тижня зимової сесії і трьох тижнів літньої сесії. 

Таку підготовку в період сесій викладач проводить за індивідуальним графіком, обов’язково 

виключаючи ті дні, коли у його студентів заплановані екзамени з інших дисциплін. Що стосується 

екзаменів із зазначених дисциплін, то викладач може проводити підготовку студентів (репетиція, 

прогін, розминка тощо) у день перед самим екзаменом, але не більше 2 годин.  

14). Заняття з усіх видів практики обчислюються з розрахунку 34 тижнів на навчальний рік. 

Педагогічна практика проводиться під керівництвом консультанта в обсязі 100%.  

15). Крім годин, зазначених у навчальному плані, передбачені такі педагогічні години: 

- 30 годин на рік на кожну навчальну групу 6-8 осіб (в окремих випадках – 4-6 осіб) на організацію 

і керівництво виробничою практикою (педагогічна, виконавська);  

- до 30 годин на рік на кожну навчальну групу 6-8 осіб на організацію і керівництво естетико-

просвітницькою діяльністю студентів І-ІІ курсів; 

- до 10 годин на рік на кожного студента для підготовки до виконавської практики, концертної 

діяльності (використовуються за виробничою необхідністю); 

- до 30 годин у навчальному році на кожну навчальну групу протягом усіх семестрів для 

прослуховування студентами музичних творів під керівництвом викладача з ряду музичних дисциплін 

циклу професійно-практичної підготовки;  

- 35 годин індивідуальних занять з дисципліни «Сольфеджіо» для студентів І курсу, які 

вступили до академії без відповідної музичної підготовки. 

16). Крім годин, зазначених у навчальному плані, передбачені такі концертмейстерські 

години: 

- 100% годин для студентів з дисциплін «Сольний спів» (І-ІV курси), «Хоровий спів»                         

(ІІІ-ІV курси), «Оперний спів» (ІІІ-ІV курси), «Вокальний ансамбль» (ІІІ-ІV курси), «Танець» (ІІ курс); 

- 100% годин з дисциплін, що потребують музичної ілюстрації циклу професійно-практичної 

підготовки; 

- 100% годин з дисципліни «Майстерність актора» на ІІІ курсі; 
 - 50% годин для забезпечення відповідних форм виробничої практики студентів 

(використовуються за виробничою необхідністю). 

 17). За виробничою необхідністю для забезпечення дисципліни «Хоровий спів» можуть залучатися 

до 10 концертмейстерів.  



 18). З дисципліни «Фізичне виховання» передбачається на ІІІ–ІV курсах створення спеціальних 

груп відповідно до медичних показників і з урахуванням специфіки навчального закладу. 

19). Резерв вибіркових навчальних дисциплін використовується для забезпечення 

підготовки непередбачених навчальним планом творчих колективів (хору, вокальних ансамблів, груп 

тощо), для введення в навчальний план регламентованих вищестоящими відомствами нових 

дисциплін або курсів, для більш якісного забезпечення навчального процесу з метою вирішення 

актуальних завдань у розвитку музичного мистецтва. За рахунок резерву годин також можливо 

введення індивідуальних занять з такої дисципліни як «Композиція» для найбільш обдарованих 

студентів. 

Необхідні дисципліни або курси з резерву годин вводяться в робочі навчальні плани                               

КМАМ ім. Р.М. Глієра за обґрунтованим поданням відповідних циклових комісій, рішенням вченої, 

педагогічної рад і наказом ректора академії. 
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