
Підведення підсумків з предмету виконавська практика 

за І семестр 2022-2023 навчального року 

 

ОПС «Фаховий молодший бакалавр» (ІІІ курс коледжу)  

ОКР «Молодший спеціаліст» (ІV курс коледжу)  

ОС «Бакалавр» (ІІІ – ІVкурси), «Магістр» (І рік навчання) 

 

З метою отримання підсумкової оцінки з виконавської  практики, студент – 

практикант має: 

 заповнити відповідну сторінку «Щоденника практиканта» або анкету 

(за поданим зразком) 

1. І семестр 2020 навчального року 

2. Прізвище та ім’я студента-практиканта, курс, спеціалізація, код групи 

2. Прізвище та ініціали керівника практики 

3. Прізвище та ініціали викладача з фаху 

4. Сольне / ансамблеве виконавство: 

- місце виступу (виступів),  

- термін виступу (виступів),  

- репертуар,  

- вид концертного виступу (підкреслити необхідне):  

а) конкурс (диплом учасника / лауреата); 

б) фестиваль (диплом учасника); 

в) концерт, участь у концерті, участь у творчому проєкті  (афіша / програма, 

запис); 

г) відеозапис (підходить будь-який твір сольний або у складі ансамблю); 

д) можливі виступи у складі творчих колективів.   

4. Заповнену анкету або відповідну сторінку «Щоденника практиканта» студент має 

надіслати керівнику виконавської практики або старості курсу (групи). Заповнюючи 

анкету або сторінку «Щоденника практиканта» можна врахувати творчі активності з 

червня по грудень  та додати посилання на записи виступів, фото/ скан дипломів, 

афіш, програм. 

  

 свідоцтво  виконавської діяльності протягом семестру 

1. Участь у конкурсі – ксерокопія / фото / скан диплома учасника, 

дипломанта, лауреата; 

2. Участь у фестивалі – ксерокопія / фото / скан диплома учасника, 

грамоти, подяки; 

3. Участь у концерті, творчому проєкті - ксерокопія / фото / скан 

афіши, програми, відеозапис виступу (обовُязково). 



4. Відеозапис (підходить будь-який твір сольний або у складі 

ансамблю); 
ВСІ МАТЕРІАЛИ НАДАЮТЬСЯ КЕРІВНИКУ ВИКОНАВСЬКОЇ ПРАКТИКИ 

ДО ПОЧАТКУ ЗАЛІКОВОЇ СЕССІЇ, ДО 14.12.2020! 

Рекомендуємо надати  найбільш повний перелік матеріалів про виконавську 

діяльність, що дозволить отримати максимальні бали.  

З огляду на обставини, що виникли через карантин, для отримання заліку 

достатньо надати один з чотирьох запропонованих видів виконавської 

діяльності. 

ЯК ВІДБУВАЄТЬСЯ ЗАЛІК 

• Матеріали надаються або надсилаються керівнику з виконавської практики в 

електронному вигляді єдиним листом. 

• В назві листа необхідно вказати: ім'я, прізвище і код групи. В тілі листа – 

заповнена анкета з посиланнями на Youtube (можливі інші інтернет 

ресурси) або фото документів (дипломи, афіші, тощо).  

• Відео приймаються у вигляді посилання на Youtube (можливі інші інтернет 

ресурси). Якщо у вас виникли з цим якісь проблеми, зверніться до 

керівника практики.  

 
НАЙКРАЩІ ВІДЕО БУДУТЬ РОЗМІЩЕНІ НА YOUTUBE КАНАЛІ 

КМАМ ім. Р. М. ГЛІЄРА. 
 

ВИМОГИ ДО ВІДЕО 

• Твори, що вимагають акомпанементу, просимо записати з акомпанементом. 

Це можна зробити в ході занять з фаху відразу удвох з концертмейстером. 

Якщо ви займаєтеся онлайн, ми просимо пошукати шляхи запису під 

акомпанемент у вигляді відео-колажу або, щоб акомпанемент на відео був 

присутній як аудіо-запис. 

• Якщо немає такої можливості, ви можете підібрати твір для вашого 

інструменту-соло. 

• Твір має бути записаний у повному обсязі. 

• На початку запису виконавець має вказати своє імُя, прізвище, курс, 

спеціалізацію, автора та назву твору (або зробити візитку-презентацію), 

дату для зручності архівації.  

Грамотне та креативне оформлення візитки добавить бали. Також 

приймаються записи ансамблів у вигляді зібраного відео-колажу, де ви 

можете виконувати як одну, так і всі партії. 

• Ви можете зробити відео приватним й надати доступ за посиланням тільки 

для свого викладача, або керівника практики. 

• Відео на Youtube має бути активним за посиланням до моменту закінчення 



навчання студентом. 

• Ми рекомендуємо знімати відео при максимально високій якості освітлення 

(при денному освітленні/за допомогою світло приладів) та на однорідному 

фоні (якщо відео знімається не в навчальному кабінеті/залі/студії). 

• Відео повинно бути горизонтальним. 

• Деталі за вимогами відео ви можете прочитати тут: 

         https://support.google.com/youtube/answer/4603579?hl=uk 

 

Ми просимо вас докласти зусиль для найкращого результату звуко  і відео- 

запису, однак ви повинні виходити зі своїх можливостей. 

 ВАЖЛИВО !!! 

З метою творчого єднання і зручності комунікаціі «Глієрівців»,  запрошуємо вас 

підписатись на офіційну сторінку  КМАМ ім. Р. М. Глієра у Facebook  

 https://www.facebook.com/GlierKyivMunicipalAcademyOfMusic/ 

та офіційному YouTube каналі  

https://www.youtube.com/channel/UCVIDqXv8fAiAf9Q4touPfTA/featured 

 

 

 

https://support.google.com/youtube/answer/4603579?hl=uk
https://www.facebook.com/GlierKyivMunicipalAcademyOfMusic/
https://www.youtube.com/channel/UCVIDqXv8fAiAf9Q4touPfTA/featured

