
Анотації до дисциплін 

№ Назва дисципліна  ПІБ викладач   Анотація  

Навчальні дисципліни загальної підготовки 

1. Іноземна мова за 

професійним 

спрямуванням 

Раковська Марія 

Андріївна 

Мета курсу: оволодіти 

іноземною мовою за професійною 

діяльністю в галузі мистецтва, роз-

витку здібностей студентів 

використовувати іноземну мову як 

інструмент у діалозі культур і 

цивілізацій сучасного світу. 

Завдання курсу: ознайомити 

студентів із автентичними текстами, 

що пов’язані з академічною та 

професійною діяльністю в галузі 

музичного мистецтва, з підручників, 

газет, популярних і спеціалізованих 

журналів та ресурсів мережі Інтернет; 

навчити  адекватному використанню 

лексичних і граматичних знань при 

перекладі академічної та професійної 

кореспонденції; сформувати навички 

продукувати  монологічне 

висловлювання з проблем навчанням 

та професійної діяльності за 

спеціальністю «Музичне мистецтво»; 

навчити здійснювати письмовий 

переклад текстів академічного та 

професійного характеру за 

спеціальністю «Музичне мистецтво», 

користуючись термінологічними 

словниками, електронними 

словниками. 

2. Культура наукової 

української мови 

Олексюк Олеся 

Миколаївна 

Предмет вивчення навчальної 

дисципліни становлять теоретичні і 

прагматичні особливості української 

наукової мови. 

Метою викладання курсу  є 

формування у студентів 

поглибленого розуміння специфіки 

українського наукового мовлення, 

системних знань про використання 

фахових термінів, про розвиток 

традицій наукової усної та писемної 

комунікації, а також вироблення 

вмінь щодо продукуванні текстів 

наукових жанрів. 

Завдання: отримати знання про 

особливості культури наукової 

української мови; удосконалити 

мовний рівень власних наукових 

робіт (наукове есе, дисертаційна 



робота, стаття та ін.); оптимально 

використовувати мовні засоби в усній 

навчальній та науковій комунікації 

(бліц-доповідь. виступ з 

мультимедійною презентацією, 

інформаційне повідомлення та ін.) 

Навчальні дисципліни спеціальної (фахової) підготовки 

1. Методика художньо-

педагогічного аналізу 

твору мистецтва на 

уроці в ЗЗСО 

Васильєва Лариса 

Леонідівна 

Мета курсу:  полягає у 

всебічній підготовці фахівця, 

майбутнього вчителя Мистецької 

освітньої галузі в ЗЗСО, який буде 

здатен на високому професійному 

рівні організовувати навчально-

виховну, методичну й науково-

дослідну роботу з учнями різного 

віку; навчити використовувати 

здобуті в процесі вивчення курсу 

знання в дослідницькій і педагогічній 

діяльності; сформувати специфічний 

світогляд майбутнього вчителя 

мистецьких дисциплін, розвинути 

його педагогічне мислення; 

сформувати уявлення про 

найважливіші події, явища в 

художній культурі; ознайомити з 

основними культурологічними, 

мистецтвознавчими термінами. 

Завдання курсу: збагатити кругозір 

майбутнього вчителя, сприяти 

формуванню естетичного смаку, 

засвоєнню й поглибленню 

мистецтвознавчих і культурологічних 

знань;  навчити студентів 

використовувати вплив мистецтва в 

процесі роботи з учнями різного віку 

з метою формування особистої 

культури, позитивних ідейно-

моральних переконань, культури 

спілкування, адекватного сприйняття 

високохудожніх творів мистецтва; 

розвинути вміння оцінювати, 

аналізувати, інтерпретувати 

культурні явища різних епох, стилів, 

жанрів, форм; сформувати вміння 

формулювати і грамотно 

аргументувати власні судження, 

особисту позицію щодо орієнтації на 

ті чи інші моральні, духовні цінності; 

навчити самостійно, адекватно 

підбирати необхідні засоби, методи, 

прийоми, форми роботи з учнями в 

процесі викладання комплексу 



мистецтвознавчих дисциплін. 

2. Інноваційні художньо-

педагогічні технології 

Аристова 

Людмила 

Сергіївна 

Предметом вивчення  

навчальної дисципліни є інноваційні 

педагогічні технології викладання 

музичного мистецтва. 

 Мета курсу: теоретико-

методична підготовка майбутнього 

вчителя музичного мистецтва до 

практичної роботи в закладах 

загальної середньої освіти, 

оволодіння сучасними технологіями 

навчання мистецьких дисциплін, 

формування професійної 

компетентності вчителя 

Завдання курсу: оволодіння 

здобувачами вищої освіти 

інноваційними педагогічними 

технологіями викладання музичного 

мистецтва та інтегрованого курсу 

«Мистецтва»; розвиток базових 

компетентностей та 

метакомпетентностей студента, 

формування необхідних для професії 

вмінь і навичок, вміння їх 

використовувати в реальній практиці. 

3. Філософія мистецтва П’ятницька-

Позднякова Ірина 

Станіславівна 

Навчальний курс «Філософі мистецтва» 

передбачає висвітлення основних етапів 

розвитку філософської теорії мистецтва, 

а також поглиблений аналіз його 

художньообразної природи та 

соціокультурних функцій. Важливою 

метою курсу є формування творчої 

естетично розвиненої особистості, яка 

опанувала основи художньої теорії та 

практики, засвоїла критерії естетичної 

оцінки мистецьких творів, розуміє 

закономірності розвитку мистецтва. 

4. Трудове 

законодавство та 

основи 

підприємницької 

діяльності 

П’ятницька-

Позднякова Ірина 

Станіславівна 

Предметом вивчення навчальної 

дисципліни «Трудове законодавство 

та основи підприємницької 

діяльності» є сукупність знань у 

галузі правового регулювання 

трудових відносин. 

Мета викладання полягає в 

оволодінні правовими знаннями у 

сфері трудових відносин; засвоєнні 

термінології трудового права та 

різних видів нормативно-правових 

актів підприємницького і трудового 

законодавства; формуванні правового 

мислення на основі здобутих знань. 

Основними завданнями вивчення 

дисципліни є: вміння самостійно 



аналізувати господарсько-правові 

явища; визначати учасників 

підприємницьких та трудових 

правовідносин та підстави для 

виникнення і припинення трудових 

зобов’язань; застосовування норм 

права з питань реєстрації суб’єктів 

підприємництва та юридичних осіб, 

вміння укладати трудові договори та 

застосовувати норми права, що 

регулюють порядок вступу в 

зобов’язальні відносини. 

5. Основи риторики та 

мистецтва слова 

П’ятницька-

Позднякова Ірина 

Станіславівна 

Предметом вивчення курсу 

«Основи риторики та мистецтва 

слова» є ораторське мистецтво як 

динамічна структура із 

взаємодіючими компонентами, що 

розглядаються в контексті таких 

категоріальних понять, як: 

«ораторська промова», «вербальний» 

(невербальний) мовленнєвий вплив», 

«техніка мовлення», «стиль 

публічного виступу». 

Мета полягає в оволодінні 

майбутнім спеціалістом у галузі 

мистецтва знаннями з класичної та 

сучасної риторики; розвитку навичок 

і вмінь виголошувати власну думку 

під час публічного виступу з 

орієнтацією на конкретну аудиторію; 

набутті основ теорії та практики 

ораторського мистецтва, що 

дозволить правильно оперувати 

поняттями, судженнями та 

умовиводами у процесі публічного 

виступу. 

Основними завданнями є: розвинути 

культуру мислення студента, уміння 

ясно і логічно висловлювати власні 

думки, оперувати поняттями, 

судженнями та умовиводами в 

ораторській діяльності; набути 

знання з теорії та історії 

красномовства, навчитися 

аналізувати особливості 

різноманітних видів ораторського 

мовлення; оволодіти мистецтвом 

красномовства як пізнавальним 

знаряддям кодування з метою 

донесення певної думки та 

переконання у ній цільової аудиторії; 

оволодіти технологією публічного 



виступу, розширивши 

комунікаційний досвід; виховувати 

мотивацію подальшого навчання та 

засвоєння інноваційних методів 

складання та виголошення промови. 

6. Теорія та методологія 

педагогіки мистецтва 

Стріхар Оксана 

Іванівна 

Предметом вивчення курсу є 

засвоєння специфіки художньо-

освітніх процесів, особливостей 

розвитку художнього мислення та 

застосування педагогічних технологій 

в освітній практиці майбутнього 

фахівця дисциплін мистецького 

спрямування. 

Мета полягає в ознайомлення 

студентів з новітніми теоріями і 

дидактичними розробками у 

педагогіці, що є актуальними для всіх 

ланок мистецької освіти; 

узагальнення досвіду викладання 

різних видів мистецтва; усвідомлення 

діалектичного характеру професійної 

діяльності; набуття вміння 

здійснювати аргументований відбір 

необхідних методичних засобів, 

виявляючи ефективність різних 

навчальних програм, посібників та 

інших видань методичного характеру.  

Основними завданнями навчальної 

дисципліни є: засвоєння теоретико-

методологічних знань, пов’язаних з 

проблемами художньо-педагогічної 

освіти, розвиток вмінь 

використовувати отримані знання на 

практиці, формуючи компетентності 

як передумови професійної 

майстерності. 

 Методика гри на 

музичному 

інструменті 

Щербак Ігор 

Вікторович 

Предметом вивчення навчальної 

дисципліни є методика, що 

розглядається на принципі єдності 

теорії та практики в оволодінні грою 

на музичному інструменті. 

Метою викладання навчальної 

дисципліни «Методика викладання 

гри на музичному інструменті» є на 

основі систематизації теоретичних і 

практичних знань, набутих на 

заняттях з музично-теоретичних, 

педагогічних та психологічних 

дисциплін та в класі музичного 

інструменту, формувати у свідомості 

майбутніх фахівців музичного 

мистецтва знання про найбільш 



ефективні сучасні методи навчання 

гри на музичному інструменті. 

Основними завданнями вивчення 

дисципліни «Методика викладання 

гри на музичному інструменті» є 

опанувати методику навчання гри на 

музичному інструменті; засвоїти 

методичні закономірності та 

принципи методики гри гам, 

арпеджіо, акордів та технічних 

прийомів; оволодіти 

інтерпретаційними уміннями та 

засвоїти методику роботи над 

музичним твором; розвивати 

комплекс музичних здібностей 

(гармонічний та поліфонічний слух, 

музично-виконавське мислення, 

музичну пам’ять, відчуття метро-

ритму, виконавську волю тощо); 

оволодіти методикою навчання 

читання нот з аркуша, гри нескладних 

творів на слух, акомпанування, 

транспонування тощо; сформувати 

методичні навички самостійної 

роботи пізнавальної та творчої 

активності; формувати сценічну 

культуру та артистизм; виховувати 

естетичні смаки та ціннісні орієнтації 

студентів. 

 Оркестрове 

музикування 

Щербак Ігор 

Вікторович 

Предметом вивчення навчальної 

дисципліни є теорія, історія і 

практика  навчально-виховного 

процесу в дитячих народно-

інструментальних колективах  ЗЗСО, 

музичних та  мистецьких освітніх 

закладах. 

Метою викладання навчальної 

дисципліни «Оркестрове 

музикування» є формування стійких 

базових та засвоєння глибоких 

комплексних знань і навичок 

колективного музикування засобами 

оркестру народних інструментів, 

вміння застосовувати їх у освітньому 

процесі. 

Основними завданнями вивчення 

дисципліни «Оркестрове 

музикування» є засвоєння технології 

оркестрової практики 

(звуковидобування в творчому 

колективі, відчуття ансамблю, 

динаміки, тембру); засвоєння засад 



звуковисотного інтонування, штрихів 

та прийомів гри в оркестрі, вміння 

працювати з нотним текстом; 

вироблення навички гри під 

керівництвом диригента та читання з 

листа оркестрових партій; отримання 

навички колективної гри, 

грунтуючись на твори світової та 

української музичної спадщини. 

 Акомпанемент та 

імпровізація 

Ревенко Наталя 

Валеріївна 

Предметом вивчення навчальної 

дисциплін є різні види 

концертмейстерської діяльності, що 

складаються з мистецтва 

акомпанементу та імпровізації.  

Метою викладання навчальної 

дисципліни «Акомпанемент і 

імпровізація» є формування та 

розвиток виконавських умінь та 

навичок, що необхідні майбутньому 

вчителю музичного мистецтва в 

практичній роботі в ЗЗСО при 

опрацюванні педагогічного 

репертуару – вокально-хорового та 

інструментального. 

Основними завданнями вивчення 

дисципліни є формування знань про 

роботу над фортепіанним 

акомпанементом, про функції 

фортепіанного акомпанементу й 

особливості його виконання в 

залежності від стилю музики, 

теоретичне та практичне оволодіння 

методиками акомпанування 

вокалістам та інструменталістам, 

розвиток індивідуальних 

імпровізаційних здібностей, 

засвоєння навчальних методик по 

практиці навчання імпровізаційному 

мистецтву, вивчення тенденції 

розвитку світового досвіду з 

мистецтва імпровізації в різних 

стилях та жанрах, а також супровід 

власному співу, підбір по слуху, 

транспонування, ескізна робота над 

інструментальним та вокальним 

репертуаром. 

 


