
Анотації до дисциплін 

№ Назва дисципліна  ПІБ викладач   Анотація  

Навчальні дисципліни загальної підготовки 

1. Елементарна теорія 

музики 

Ревенко Наталя 

Валеріївна 

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. 

2. Музично-теоретичні 

дисципліни(сольфеджіо, 

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) підготовки 

1. Креато(арт)-технології Аристова Людмила 

Сергівна 

Мета курсу: дати студентам комплексне 

уявлення про інтегративні тенденції 

розвитку сучасної мистецької освіти, 

специфіку застосування креато (арт) 

технологій у майбутній професійній 

роботі; розглянути корекційні можливості 

креато-технологій у роботі з учнями на 

уроках мистецького спрямування  та в 

позаурочній навчально-виховній роботі у 

ЗЗСО. Курс спрямований на формування 

у студентів теоретичних знань та 



практичних навичок в сфері музичного 

мистецтва, методичної компетентності 

майбутнього педагога, естетичного 

ставлення до мистецтва в процесі 

вивчення дисципліни. Спрямувати 

студентів у творчо-пошукове русло через 

особистісну орієнтацію в сукупності 

цінностей сучасного світу, 

диференційовано підходити до 

різноманітних мистецьких надбань, 

аналізуючи їх. 

Завдання курсу: 

 засвоєння ключових понять і 

принципів креато (арт) педагогіки; 

 опрацювання найбільш типових 

проблемних питань  щодо специфіки 

використання креато-технологій на 

уроках мистецького спрямування  та 

позаурочній навчально-виховній роботі 

ЗЗСО; 

 оволодіння практичними вміннями і 

навичками організації та застосування 

креато (арт) технологій на уроках 

мистецького спрямування; 

формування  і розвиток міжпредметної 

естетичної і соціальної компетентностей, 

вмінь і навичок працювати в команді; 

установки до інноваційності, 

комунікативності, творчості. 

2. Музична інформатика Васильєва Лариса 

Леонідівна 

Предметом навчальної дисципліни є 

вивчення комп’ютерних технологій, що 

динамічно розвиваються, призначених 

для вирішення конкретних завдань, які 

постають у роботі музиканта (набір нот, 

синтез звуку, обробка та створення 

фонограм), для підвищення ефективності 

своєї професійної діяльності – творчої, 

наукової та викладацької. 

Метою викладання навчальної 

дисципліни «Музична інформатика» є 

практичне оволодіння комп'ютером, 

зокрема можливостями нотного набору, 

цифрового звукозапису та електронно-

музичних інструментів для активного 

застосування їх у повсякденному житті та  

в професійній діяльності.  

Основними завданнями вивчення 

дисципліни «Музична інформатика» є 

формування у студентів початкових 

уявлень про можливості сучасних 

комп'ютерних технологій у роботі з 

музичним звуком і мультимедіа;  



підготовка до творчої діяльності з 

використанням сучасних інформаційних 

технологій; отримання різносторонньої 

інформації з історії та теорії музичного 

мистецтва завдяки використанню 

сучасних телекомунікаційних систем 

(мережі Інтернет); ознайомлення з 

основами самостійної роботи з сучасними 

цифровими програмними і технічними 

засобами. 

3. Музично-сценічні 

технології 

Ярошевська Лариса 

Віталіївна 

Предметом вивчення навчальної 

дисципліни є інноваційні музично-

сценічні технології та засоби їх втілення у 

навчальний процес. 

Метою викладання навчальної 

дисципліни є формування умінь та 

практичних навичок застосування 

інноваційних технологій у постановці 

різних видів театралізованих заходів у 

закладах освіти різного ступеню 

акредитації. 

Основними завданнями вивчення 

дисципліни є: опанування сучасними 

технічними засобами та сценічними 

технологіями у процесі режисури та 

постановки різноманітних заходів; 

виявлення рівня художніх завдань у 

процесі здійснення творчих проектів; 

оволодіння сучасними технологіями 

режисури та постановки театралізованих 

заходів у закладах освіти; опанування 

різними видами професійної діяльності 

майбутнього вчителя мистецтва: режисер-

постановник, організатор, художній 

керівник, тощо. 

 Естрадне мистецтво 

України 

Бєдакова Софія 

Вікторівна 

Предметом вивчення дисципліни є 

жанри та форми естрадного мистецтва 

України в їх історичній ретроспективі та 

у світовому загальнокультурному 

контексті. 

Метою викладання дисципліни є 

сформувати у студентів цілісне уявлення 

про розвиток музичного мистецтва 

естради і джазу як складових музично-

культурного процесу в Україні. 

Завдання: розуміння основних 

закономірностей музичного мистецтва 

естради і джазу, формування широкого 

мистецького світогляду; підвищення 

рівня музичної ерудиції; виховання 

естетичного смаку та відчуття стилю. 

 Сучасне музичне Васильєва Лариса Предметом навчальної дисципліни є 



мистецтво Леонідівна творчість композиторів другої половини 

ХХ та початку ХХІ ст., та масова музика.  

Мета – створення цілісного погляду на 

музично – культурні явища ХХ-початку 

ХХІ ст., висвітлення шляхів розвитку 

сучасної музики в усіх регіонах світу. 

Завдання: знайомство зі стильовими 

особливостями жанрів і напрямів 

сучасної музики; творчістю провідних 

композиторів ХХ століття,національними 

композиторськими школами; формування 

уявлення про історію, музичні 

особливості джазу і основних видів 

сучасної естрадної, рок- і поп-музики. 

 Музичний фольклор Щербак Ігор 

Вікторович 

Предметом вивчення навчальної 

дисципліни є музично-поетична творчість 

народу.  

Метою викладання навчальної 

дисципліни «Музичний фольклор» є 

вивчити народну музику в її iсторичному 

розвитку i озброїти студентів знаннями 

жанрово-родової структури українського 

фольклору; навчити використовувати 

народну пiсню в науковiй, педагогiчнiй та 

виконавсько-творчiй роботi. 

Основними завданнями вивчення 

дисципліни «Музичний фольклор» є 

орiєнтувати студентів на досягнення 

фольклористики i сумiсних дисциплін 

(етнографiї, iсторiї тощо); навчити 

пов’язувати музично-пiсенний матерiал з 

iсторико-етнографiчними умовами його 

розвитку; зацiкавити вивченням народної  

музики в її регiональних вiдмiнностях; 

спрямовувати iнтерес студентів до 

збирання народної музики, дослiдження 

народної обрядовостi i традицiй, 

розшифровування зібраного матерiалу; 

формувати iнтерес до опанування манер 

народного спiву та гри на народних 

iнструментах; ознайомити з основними 

збiрниками фольклору та 

фольклористичними працями. 

 Методика аналізу 

творів шкільного 

репертуару 

Хайрулліна Юлія 

Олександрівна 

Предметом вивчення навчальної 

дисципліни є цілеспрямована методична 

підготовка майбутнього вчителя 

музичного мистецтва до здійснення 

вокально-хорової  роботи над творами 

шкільного репертуару відповідно до 

програми з музичного мистецтва в умовах 

Нової української школи.  

Метою викладання навчальної 



дисципліни  є оволодіння методикою 

аналізу творів шкільного репертуару, 

методами та прийомами роботи над 

вокально-хоровими творами, вивчення 

ладових та ритмічних особливостей 

пісень; формування художніх смаків 

школярів засобами вокально-хорового 

мистецтва. 

Основними завданнями вивчення 

дисципліни «Методика аналізу творів 

шкільного репертуару є формування 

фахових компетентностей  на 

рівні  високих вимог сучасності; 

оволодіння оригінальними підходами, 

методами та методиками щодо аналізу 

творів шкільного репертуару; самостійне 

освоєння пісенного репертуару та його 

творчої інтерпретації; збагачення 

пісенного репертуару майбутнього 

вчителя музичного мистецтва 

оригінальними обробками українських 

народних пісень, творами сучасних 

українських композиторів, місцевих 

авторів. 

 Сценічна майстерність Парфентьєва Ірина 

Петрівна 

Зміст курсу обумовлений 

сучасними розробками проблем сценічної 

майстерності, теорією творчої діяльності, 

роботами в галузі музичної педагогіки і 

музично-театральної практики.  

Мета курсу – формування системи 

практичних вмінь і навичок володіння 

сценічною культурою, засвоєння 

елементів виконавського мистецтва, 

удосконалення культури мови 

майбутнього вчителя музичного 

мистецтва. 

Завдання курсу:  

- усвідомлення суті і функцій сценічної 

школи К.С. Станіславського;  

- оволодіння знаннями закладеними в 

основах практик К.С. Станіславського, 

Є.Б. Вахтангова, А.В. Ефроса, Г.О. 

Товстоногова та ін..;  

- опанування знань і умінь, необхідних 

для роботи у театралізованих заходах, 

шоу-програмах, концертах;  

- формування досвіду емоційного і 

свідомого ставлення до слова як 

головного засобу сценічної дії;  

- оволодіння досвідом творчої діяльності 

в галузі сценічної майстерності видатних 

митців вокально-хорового мистецтва ХХ-



ХХІ ст.  

- набуття навичок сценічного мистецтва.  

 

 Ритміка Ярошевська Лариса 

Віталіївна 

Предметом вивчення навчальної 

дисципліни є основи ритміки як складової 

хореографічної підготовки майбутніх 

вчителів мистецтва. 

Метою викладання навчальної 

дисципліни «Ритміка» є оволодіння 

змістом та методикою роботи з дітьми в 

галузі естетичного виховання засобами 

хореографічного мистецтва. 

Основними завданнями вивчення 

дисципліни «Ритміка» є оволодіння 

основами ритмічного мистецтва, що 

спрямовані на розвиток у майбутніх 

учителів музичного мистецтва 

професійної компетентності. 

 


