
Анотації  

№ Назва дисципліна  ПІБ викладач   Анотація  

Навчальні дисципліни загальної підготовки 

1. Фольклор  Предметом вивчення навчальної 

дисципліни є духовна і матеріальна 

культура українського етносу. 

Метою викладання навчальної 

дисципліни «Фольклор» є формування у 

студентів етнопедагогічного мислення за 

рахунок вивчення духовної спадщини та 

культурних традицій нашого народу 

забезпечити його підготовку як 

висококваліфікованого фахівця з 

належним рівнем інтелектуальних та 

професійних якостей. 

Основними завданнями вивчення 

дисципліни «Фольклор» є забезпечити 

розуміння самобутності і творчої сили 

українського народу як повноцінного 

суб’єкту розвитку цивілізації; виховати 

національну гідність, свідомість та 

патріотизм майбутніх учителів музичного 

мистецтва на основі самоусвідомлення 

приналежності до свого народу; 

розширити музично-професійний 

світогляд майбутніх вчителів музичного 

мистецтва за рахунок синкретичності 

фольклору; поглибити музично-

теоретичну підготовку на основі 

викладення основних засад теорії 

фольклору; збагатити музичні враження 

студентів, сприяти розвитку їх музичного 

смаку, а також накопичити пісенний 

багаж для занять у ЗЗСО та роботи у 

хоровому колективі на основі вивчення 

зразків музичного фольклору України. 

2. Хоровий клас Парфентьєва 

Ірина Петрівна  

«Хоровий клас» – одна із основних 

дисциплін спеціального циклу «Музичне 

мистецтво», яка готує музичних 

керівників, вчителів музичного мистецтва 

і керівників шкільних хорів. В процесі 

занять хору студенти набувають навичок 

орієнтації в загальному хоровому 

звучанні, вчаться слухати хорові партії, 

аналізувати якість звучання хору в 

цілому, вміння критично підходити до 

почутого, виховується почуття 

колективізму, розвивається емоційність, 

творчі здібності, вокальні навички 

інтонування. 

Мета курсу – підготовка 



висококваліфікованих фахівців за 

обраною спеціальністю, удосконалення 

професійних умінь і навичок 

хормейстерської діяльності, співацької 

культури, формування у майбутніх 

фахівців творчого підходу до професії. 

Завдання курсу:  
• забезпечення підготовки 

висококваліфікованих фахівців в сфері 

хорового співу при взаємозв’язку з 

виховними задачами, пов’язаними з 

формуванням особистості;  

• формування умінь і навичок 

хорового співу та їх вдосконалення;  

• розвиток вокально-хорових 

технічних та виконавсько-творчих 

навичок в системі свідомого володіння 

голосом;  

• ознайомлення з прийомами та 

методами керування хором та їх 

практичне опанування;  

• вміння свідомо сприймати і аналізувати 

звучання хору 

3. Елементарна теорія 

музики 

 Предметом вивчення навчальної 

дисципліни є: елементи музичного 

мовлення та засоби музичної виразності.  

Мета курсу - формування вільної 

слухової орієнтації в музичному 

матеріалі, уміння слухати й сприймати 

музику в усіх її компонентах.  

Завдання: формування системного 

ставлення до музики, як комплексу 

художніх засобів, розвиток здібності 

сприймання та усвідомлення висотних, 

ладових, метро ритмічних чинників 

звукової матерії, гармонічних засобів. 

4. Музично-теоретичні 

дисципліни(сольфеджио, 

гармонія) 

Васильєва Лариса 

Леонідівна 

Предметом вивчення дисципліни є 

горизонтальна і вертикальна організація 

музичної тканини та її виразне й 

формотворче значення..  

Мета — формування 

систематизованих знань з гармонії як 

важливого засобу музичної виразності та 

практичних вмінь щодо їх творчого 

використання. 

Завданнями дисципліни є: розуміння 

формотворчих та колористичних функцій 

гармонії, прояви індивідуально-стильових 

композиторських рішень, вміння 

гармонізувати мелодії, басовий голос, 

володіння навичками аранжування, 

обробки мелодій класичного типу, 



народних, джазових, популярних, добір 

акомпанементу, використання різних 

засобів фактури с урахуванням 

стилістики та жанрової специфіки 

музичної теми, аналіз гармонічних 

засобів у творах різних стилів і 

напрямків. 

Навчальні дисципліни спеціальної(фахової), підготоки 

1. Етика та естетика Хайрулліна Юлія 

Олександрівна 

Предметом вивчення навчальної 

дисципліни є мораль як форма 

індивідуальної та суспільної свідомості, 

усвідомлення загальних закономірностей 

її буття. 

Метою викладання навчальної 

дисципліни «Етика та естетика» є 

ознайомлення з особливостями розвитку 

естетичної та етичної думки, основними 

категоріями науки, формування загальної 

культури та прищеплення 

високоморальних рис для гармонійного 

розвитку особистості. 

Основними завданнями вивчення 

дисципліни є: оволодіння необхідними 

знаннями для подальшої професійної 

діяльності, творчої самореалізації у 

культурному житті соціуму; сприяння 

самовдосконаленню моральної свідомості 

особистості, вмінню розпізнавати рівень 

моральності людини та навчитися 

аналізувати конкретні ситуації під час 

ділового (культурного) спілкування; 

виховання свідомого відношення до 

різних аспектів соціокультурної 

діяльності з позицій добра і зла; 

формування ціннісних орієнтирів і 

духовних пріоритетів особистості. 

2. Хорознавство Парфентьєва 

Ірина Петрівна 

Вивчення курсу «Хорознавство» як 

складової частини професійної 

підготовки вчителя музичного мистецтва 

ЗЗСО будується на принципах цілісного 

підходу до аналізу вокально-хорової 

діяльності, яка базується і тісно пов’язана 

з роботою хорового класу, дисциплінами 

вокально-хорового циклу, знаннями, 

отриманими в інших навчальних курсах 

(індивідуальні музичні заняття, гармонія, 

сольфеджіо, історія зарубіжної музики) та 

педагогічною практикою в школі (уроки 

музичного мистецтва та позакласна 

робота).   

Мета курсу – підготувати 

майбутніх хормейстерів до професійної 



роботи з дитячими, юнацькими хоровими 

колективами різного виду, кількісного 

складу в системі хорового виконання. 

Завдання курсу:  
засвоєння знань про структуру, 

тип, вид хорового колективу, його 

вокальну організацію, жанри хорового 

виконавства;   

оволодіння навичками 

комплексного теоретичного, художньо-

виконавського аналізу хорових творів; 

ознайомлення зі структурою, 

функціями голосового апарату, гігієною 

співацького голосу, особливостями 

дитячих голосів та специфікою 

вокального виховання дітей; 

ознайомлення з основними 

принципами вокально-хорової діяльності, 

засобами художньо-виконавської 

творчості у колективі, вокально-хоровими 

технологіями, специфікою їх 

використовування під час роботи з хором;  

засвоєння студентами основних 

видів перекладів, різних прийомів і 

методів, які використовуються при 

аранжування творів.  

 

2. Постановка дитячої 

музичної вистави 

Хайрулліна Юлія 

Олександрівна 

Предметом вивчення навчальної 

дисципліни є процес навчання освітньої 

галузі «Мистецтво».  

Метою викладання навчальної 

дисципліни «Постановка дитячої 

музичної вистави»  є формування 

всебічно підготовленого спеціаліста для 

загальноосвітньої школи, здібного на 

високому рівні організувати та провести 

урочну, позакласну та позашкільну 

музично-естетичну роботу, розвинути у 

школярів почуття прекрасного в житті та 

мистецтві; розширення знань студентів із 

теорії мистецтва мовленого слова та 

вдосконалення виконавської майстерності 

майбутніх учителів початкової школи. 

Основними завданнями вивчення 

дисципліни «Постановка дитячої 

музичної вистави»  є  розроблення нових 

методичних підходів щодо використання 

театральнопедагогічних засобів у 

навчально-педагогічному процесі; - 

розвиток елементарних умінь 

виконавської майстерності в практичній 

творчій діяльності; - ознайомлення з 



основами сценічного мистецтва; - 

формування цілісного театрального 

мислення і розвиток уміння сприймати і 

аналізувати спектакль; - ознайомлення з 

основами екранного мистецтва. 

3. Читання оркестрових 

партитур 

Щербак Ігор 

Вікторович 

Предметом вивчення навчальної 

дисципліни є вивчення оркестрових 

партитур на основі технологічного 

аналізу музичних творів різних 

історичних епох, національних шкіл, 

жанрів і стилів та практичного освоєння 

піаністичних прийомів читання нотного 

тексту. 

Метою викладання навчальної 

дисципліни «Читання оркестрових 

партитур» є розвиток у студентів навиків 

комплексного аналізу, читання та 

виконання на фортепіано партитур 

оркестрових творів, різних за стильовими 

особливостями, фактурою викладення та 

прийомами виконавської реалізації 

партитурного тексту. 

Основними завданнями вивчення 

дисципліни «Читання оркестрових 

партитур» є формування музично-

педагогічного професіоналізму педагога-

музиканта, музиканта-виконавця через 

практичне освоєння піаністичних 

прийомів читання партитур різних 

історичних епох, стилів і жанрів; 

формування соціально-професійних і 

міжпредметних компетенцій, орієнтація 

на міждисциплінарні зв’язки зі 

спеціальними предметами фахового 

спрямування через засвоєння теоретичних 

основ запису та читання оркестрових 

партитур; формування професійного 

менталітету науково-педагогічного 

працівника музично-педагогічної і 

мистецької галузей. 

4. Інтеграція мистецтв у 

постановці музично-

виховних шкільних 

заходів 

Ярошевська 

Лариса Віталіївна 

Предметом вивчення навчальної 

дисципліни є в акцентуванні взаємодії 

різних видів мистецтва в рамках освітньої 

галузі та пошуку міжпредметних зв’язків 

із предметами інших освітніх галузей, 

інтеграції шкільного навчання мистецтв із 

соціокультурним середовищем.  

Метою викладання навчальної 

дисципліни «Інтеграція мистецтв у 

музично-виховних шкільних заходів»  є 

розвиток та соціалізація особистості 

учнів, формуванні їхньої національної 



самосвідомості, загальної культури, 

світоглядних орієнтирів, екологічного 

стилю мислення і поведінки, творчих 

здібностей, дослідницьких навичок і 

навичок життєзабезпечення, здатності до 

саморозвитку та самонавчання в умовах 

глобальних змін і викликів.  

Основними завданнями вивчення 

дисципліни «Постановка дитячої 

музичної вистави»  є  складовою 

загальної готовності до організації 

виховного процесу; інтегративним 

професійно-особистісним утворенням, що 

включає усвідомлення педагогом 

виховного потенціалу музичного 

мистецтва та власного художньо-

виховного потенціалу на основі 

розуміння цілей і завдань музично-

виховної роботи з дітьми, здатність до 

адекватної передачі учням 

ціннісновиховного сенсу музичних 

образів, сформованість умінь і навичок 

проектування змісту та форм позакласної 

художньо спрямованої виховної роботи 

на музичному матеріалі.. 

5. Читання хорових 

партитур 

Парфентьєва 

Ірина Петрівна 

Курс «Читання хорових партитур» є 

складовою частиною професійної 

підготовки студентів за спеціальністю  

«Музичне мистецтво» і передбачає 

розвиток навичок читання хорових 

партитур, необхідних для подальшої 

практичної діяльності майбутніх вчителів 

музичного мистецтва. 

Основне завдання предмету - всебічна 

підготовка майбутніх фахівців, 

прилучення їх до самостійної роботи з 

відбору, вивчення та аналізу хорових 

творів. 

Найкращим способом ознайомлення з 

хоровим твором є, природно, 

прослуховування його в оригінальному 

звучанні. Однак таке ознайомлення з 

хоровою літературою не завжди є 

можливим. Крім того, одноразове 

прослуховування невідомого раніше 

хорового твору не може забезпечити його 

подальшого глибокого аналізу. Виконання 

партитури на фортепіано дає цю 

можливість, що є надзвичайно важливим 

моментом у професійній діяльності 

диригента. 

 



Вимоги до змісту 
Практичне освоєння предмета 

«Читання хорових партитур» включає: 

- формування і розвиток музично-

слухових образних уявлень студентів,  

- сприяння осмисленню звучання як 

хорового твору в цілому, так і окремих 

його компонентів, розкриття його змісту, 

структури, характеру. 

- знайомство з творчістю українських і 

зарубіжних композиторів різних епох, 

часів та стилів. 

- знайомство з кращими зразками 

народно-пісенної творчості. 

В результаті вивчення предмета у 

студентів повинні бути сформовані 

наступні знання, вміння і навички роботи 

з хоровою партитурою: 

- знання теоретичних основ і вміння їх 

реалізувати при читанні хорових творів; 

- аналіз досліджуваного твору; 

- виконання на фортепіано і спів 

хорових голосів; транспонування. 

- читання з листа 

 


