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Тернопіль – 2014 



Зміст 

 

1. ОРГАНІЗАЦІЙНА СТРУКТУРА ФАКУЛЬТЕТУ: 

 

a) Адреса: 

навчальний корпус ТНПУ №3, вул. В.Виннниченка, 10, м. Тернопіль, 46027 

 

b) Контактні телефони 

тел. (0352) 53-76-11 

 

c) Інформація про склад деканату 

Декан факультету: 

кандидат педагогічних наук, доцент Стельмащук Зіновій Миколайович 

тел./факс (0352) 53-76-11 

e-mail: inmyst@ukr.net 

Заступник декана з навчальної роботи Баньковський Анатолій Михайлович 

тел.: 53-76-11 

 

Методист Баб’як Ярослава Іванівна 

тел.: 53-76-11  

 

Методист ЗФН Залізна Валентина Андріївна 

тел.: 43-60-80 

 

Інженер Спольська Олена Володимирівна 

Вчений секретар ради: Проців Лілія Йосипівна  

кандидат педагогічних наук, доцент  

тел. (0352) 53-76-11. 

 

Поштова скринька: instmyst@ukr.net 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



d) Кафедри: 

КАФЕДРА МУЗИКОЗНАВСТВА ТА МЕТОДИКИ МУЗИЧНОГО МИСТЕЦТВА 

(м. Тернопіль, вул. В.Винниченка, 10, корпус № 3) 

Склад кафедри: 

Смоляк Олег Степанович - доктор мистецтвознавства, професор 

Кондрацька Людмила Анатоліївна - доктор педагогічних наук, професор 

Водяний Богдан Остапович - кандидат мистецтвознавства, доцент, завідувач кафедри 

Лазаревська Ольга Миколаївна - кандидат психологічних наук, доцент 

Ороновська Лариса Дмитрівна - кандидат пед. наук, доцент 

Палій Наталія Віталіївна - кандидат пед. наук, доцент 

Стельмащук Зіновій Миколайович - кандидат пед. наук, доцент 

Проців Лілія Йосипівна - кандидат пед. наук, доцент 

Гринчук Ірина Павлівна - кандидат пед. наук, доцент 

Водяна Валентина Олександрівна - кандидат пед. наук, асистент 

Довгань Оксана Зіновіївна - кандидат пед. наук, асистент 

Бевська Ірина Дмитрівна - кандидат мистецтвознавства, асистент 

Семчишин Володимир Франкович - доцент, Заслужений працівник культури України 

Феленчак Василь Андрійович - доцент, Заслужений артист України 

Лемішка Наталія Василівна - доцент, Заслужена артистка України 

Губ’як Дмитро Васильович - доцент, керівник ансамблю, Заслужений артист України 

Баньковський Анатолій Михайлович - доцент, Заслужений працівник культури України, керівник 

ансамблю 

Лего Василь Вікторович - асистент 

Мурій Ольга Іванівна - асистент 

Іздепська-Новіцька Марія Іванівна - асистент 

Місько Галина Степанівна - асистент 

Кріль Мирон Михайлович - асистент, керівник оркестру, Заслужений діяч мистецтв України 

Ороновський Анатолій Ігорович - асистент 

Топорівська Ярослава Володимирівна - асистент 

Овод Наталія Михайлівна - асистент, концертмейстер ІІ категорії 

Кушнірик Мирон Мар’янович - асистент, керівник духового оркестру 

Терещук Надія Володимирівна - асистент, концертмейстер 

Євгеньєва Марія Василівна - асистент, керівник ансамблю 

Михайлюк Оксана Олексіївна - асистент, керівник оркестру 

Канюка Антоніна Григорівна - провідний концертмейстер 

Юрчак Оксана Франківна - провідний концертмейстер 

Кучма Ірина Григорівна - провідний концертмейстер 

Щур Людмила Богданівна - керівник танцювального ансамблю 

Пронь Наталія Ігорівна - концертмейстер 

Федик Софія Зіновіївна - концертмейстер 

Миськів Світлана Ярославівна - концертмейстер 

Буркацька Олена Ярославівна – керівник естрадної студії 

Тимчак Людмила Йосипівна - концертмейстер 

Рутецький Руслан Вікторович – концертмейстер ІІ ккатегорії 

Плахцінський Маркіян Ришардович - керівник ансамблю 

Костирко Василь Федорович - настроювач інструментів 

Шуль Марія Тарасівна - ст. лаборант 

Щупляк Ольга Петрівна - лаборант 

 

e) Координатор від факультету (роб. адреса, електронна адреса, тел.) 

Проців Лілія Йосипівна, вул. В.Винниченка, 10, тел. (0352) 53-76-11 



2. КОПІЇ ДІЮЧИХ ЛІЦЕНЗІЙ НА НАДАННЯ ОСВІТНІХ ПОСЛУГ ТА СЕРТИФІКАТІВ ПРО 

АКРЕДИТАЦІЮ 

 

 

 

 



 

 
 

 

 



 



3. ПЕРЕЛІК НАПРЯМІВ ТА СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ З ПІДГОТОВКИ 

ФАХІВЦІВ НА ФАКУЛЬТЕТІ ІЗ ЗАЗНАЧЕННЯМ ЛІЦЕНЗІЙНОГО 

ОБСЯГУ ТА ТЕРМІНУ НАВЧАННЯ 

Галузь знань: 0202 Мистецтво 

Напрям підготовки: 6.020204 «Музичне мистецтво» 

Термін навчання – 4 роки 

Ліцензійний обсяг: 

денна форма навчання – 50 осіб 

 

Напрям підготовки: 6.020204 «Музичне мистецтво» (на базі молодшого спеціаліста) 

Термін навчання – 2 роки 

Ліцензійний обсяг: 

денна форма навчання – 20 осіб 

заочна форма навчання – 50 осіб 

 

4. УМОВИ ДЛЯ НАВЧАННЯ 

(КОРОТКА ІНФОРМАЦІЯ ПРО МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНУ БАЗУ) 

 

Кафедра музикознавства та методики музичного мистецтва забезпечена навчальними 

аудиторіями у таком складі: 5 аудиторій для групових занять; 2 аудиторії, оснащені комп’ютерною 

технікою; 8 аудиторій для індивідуальних занять; 4 – для індивідуальних занять або занять малими 

групами; кабінет завідувача кафедри. Аудиторії оснащені музичними інструментами (фортепіано). 

На кафедрі в наявності є також такі музичні інструменти: баяни, акордеони, домри, бандури, 

сопілки, гітари, цимбали, мідні духові інструменти. Створені умови для занять оркестрів 

(камерного, духового, народного), хорових колективів, вокальних та інструментальних  ансамблів. 

 

5. ОСНОВНІ МЕТОДИ ВИКЛАДАННЯ І НАВЧАННЯ, ЩО 

ВИКОРИСТОВУЮТЬСЯ В НАВЧАЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ, СПОСОБИ 

ОЦІНЮВАННЯ ЗНАНЬ СТУДЕНТІВ 

 

Основою організації навчально-виховного процесу згідно вимог європейської кредитно-

трансферної системи (ЄКТС) є запровадження системи академічних кредитів, яка розглядається як 

засіб підвищення мобільності студентів, засіб реформування навчальних програм, а також 

передачі кредитів вищим навчальним закладам інших країн. 

Навчальна дисципліна складається з одного або кількох залікових кредитів, кількість яких 

визначається змістом програми. Заліковий кредит – одиниця виміру навчального навантаження, 

необхідного для засвоєння змістових модулів або блоку змістових модулів. Модуль – 

задокументована завершена частина освітньо-професійної програми (навчальної дисципліни, 

практики, державної атестації, що реалізується відповідними формами навчального процесу); вид 



навчальної діяльності студента в процесі опанування дисципліни (аудиторна робота – лекційні, 

практичні, семінарські, лабораторні, індивідуальні заняття, виконання студентами самостійних та 

індивідуальних завдань – ІНДЗ, ІТЗ, інші види навчальної та науково-дослідної діяльності, 

кінцевий контроль). Змістовий модуль – обсяг навчального матеріалу поєднаного за ознакою 

відповідності певному навчальному об’єктові.  

Методи викладання – бесіди (репродуктивні, еврестичні, діалогові), створення та 

розв’язання проблемних ситуацій, дискусії, дебати, круглі столи, методи мозкового штурму, 

робота з науковими джерелами, першоджерелами, періодикою, виконання творчих робіт тощо. 

Методологія процесу навчання полягає в реалізації компетентнісної, особистісно-

орієнтованої моделі підготовки майбутніх фахівців. У системі професійної підготовки майбутніх 

вчителів мистецтва індивідуальні заняття розглядаються як один з основних компонентів 

навчальної діяльності і є формою аудиторної роботи, яка у поєднанні із самостійною роботою 

займає значну частину навчального навантаження студента. Індивідуальна робота як 

позааудиторна форма організації навчального процесу передбачає створення умов для 

поглиблення знань студентів з окремих навчальних дисциплін, їх участі у виконанні науково-

дослідних та творчих завдань. Індивідуальні заняття (як позааудиторна форма роботи) 

проводяться під керівництвом викладача за окремим графіком, складеним кафедрою з 

урахуванням потреб і можливостей студентів. 

Види індивідуальних занять:  

Консультація – один із видів навчальної діяльності, який здійснюється з метою уточнення 

студентом окремих теоретичних чи практичних аспектів засвоєння програми дисципліни. У 

процесі консультації може відбуватись діагностика знань студентів для виявлення рівня засвоєння 

окремих елементів навчальної програми. 

Індивідуальне науково-дослідне завдання (ІНДЗ) – навчальний або науковий проект, 

який здійснюється з метою поглиблення знань студентів, здобутих в процесі опанування 

дисципліни, формування навичок самостійного, поглибленого аналізу окремої педагогічної 

проблеми або освітнього процесу в цілому. ІНДЗ здійснюється у формі наукового реферату, а 

також передбачає інші форми звітності, такі як плани-конспекти, моделі уроків з музики 

(мистецтва, художньої культури), з використанням інноваційних педагогічних технологій, 

порівняльний аналіз сучасного вітчизняного та зарубіжного музично-освітнього досвіду, 

термінологічні словники тощо. 

Індивідуальні творчі завдання (ІТЗ) – комплекс творчих завдань, спрямований на 

розв’язання тієї чи іншої творчої виробничої проблеми, вдосконалення індивідульної технічної та 

музично-педагогічної підготовки студентів в процесі опанування виконавських дисциплін. 

В системі організації освітньо-виховного процесу передбачено виконання курсових, 

дипломних, магістерських робіт. 



Курсова робота – окремий кредит ЄКТС, який оцінюється як самостійний вид навчальної 

діяльності студента та виконується після закінчення вивчення певного предмета або групи 

дисциплін. Написання та захист курсової роботи є важливим етапом підготовки до розв’язання 

складнішого завдання – виконання дипломних та магістерських робіт. Курсова робота має 

досілдницький характер і виконується під керівництворм викладача. Курсові роботи виконуються 

з метою закріплення, поглиблення та узагальнення знань, одержаних студентами за час навчання 

та їх застосування для комплексного вирішення конкретного фахового завдання. 

Дипломна робота – форма державної атестації науково-дослідницького або творчого 

характеру, якій підлягають студенти на завершальному етапі фахової підготовки. Дипломна 

робота є однією з форм виявлення теоретичних та практичних знань студентів, вмінь їх 

застосовувати при розв’язанні конкретних наукових, педагогічних та творчих завдань. 

Магістерська робота – форма державної атестації науково-дослідницького характеру, якій 

підлягають студенти на завершальному етапі фахової підготовки. Магістерська робота є логічно 

завершеним дослідженням, в якому міститься розв’язання конкретної задачі, важливої для 

відповідної галузі науки, або отримані автором науково-обгрунтовані та взаємопов’язані науково-

педагогічні чи методичні розробки. Магістерська робота виконується самостійно і містить 

висунуті автором для публічного захисту наукові положення, що характеризуються єдністю змісту 

і свідчать про його вміння розв’язувати наукові або науково-практичні завдання, творчо 

використовувати сучасні методи дослідженнь. Метою магістерської роботи є застосування та 

продукування нових знань для вирішення проблемних педагогічних і науково-дослідницьких 

завдань в галузі середньої та вищої освіти. 

Самостійна робота є основною формою позааудиторної навчальної діяльності студента. 

Зміст самостійної роботи дисциплін визначається їхньою навчальною та робочою програмами. 

Самостійна робота студентів забезпечується навчально-методичними матеріалами: підручниками, 

навчальними посібниками, друкованими та електронними варіантами текстів лекцій, 

інтерактивними навчально-методичними комплексами дисциплін, засобами для самоконтролю. 

Особливого значення самостійна робота набуває в процесі опанування студентами фахових 

виконавських дисциплін. За таких умов мета самостійної роботи полягає у досягненні студентами 

достатнього рівня технічної та виконавської підготовки. 

Зміст самостійної роботи визначає викладач та узгоджує її з іншими видами навчальної 

діяльності, розробляє діагностику якості самостійної роботи студентів. 

Оцінювання навчальних досягнень студентів проводиться під час контрольних заходів, 

які підпорядковуються здійсненню внутрішнього та зовнішнього контролю. Види внутрішнього 

контролю: плановий поточний в тому числі модульний та підсумковий контроль; ректорський 

контроль; проміжна атестація. Зовнішній контроль успішності здійснюється в період 

акредитаційної експертизи окремих спецальностей, під час інспекційних перевірок, зовнішнього 



моніторингу якості освіти незалежними інституціями. Контроль успішності студента здійснюється 

з використанням форм та методів, передбачених навчальним планом та програмою дисципліни. 

Планове оцінювання навчальних досягнень студентів здійснюється під час поточного та 

підсумкового контролю.  

Поточний контроль охоплює оцінювання результатів навчальної діяльності студентів на 

окремих аудиторних заняттях та виконання завдань самостійної позааудиторної роботи, 

тематичний та модульний контроль. 

Підсумковий контроль включає семестровий контроль та державну атестацію. 

Застосовуються такі форми семестрового контролю: «семестровий екзамен», «семестровий 

диференційований залік», «семестровий залік». 

На етапах підсумкового та модульного оцінювання застосовується сумарне оцінювання, за 

якого підсумкова або модульна оцінка утворюються як сума балів за всі види поточної навчальної 

діяльності (лабораторні роботи, семінарські заняття, виконання навчальних проектів, ІНДЗ, ІТЗ, 

проведення залікових уроків, виховних заходів, науково-дослідна робота, результати самостійної 

роботи). Питома вага оцінок (балів) з різних видів навчальної роботи в сумарній підсумковій 

оцінці з навчальної дисципліни визначається викладачем за їх вагомістю в теоретичній та 

практичній підготовці фахівця, обсягом та складністю змісту навчального матеріалу. 

Підсумкова оцінка виставляється після завершення вивчення навчальної дисципліни (або 

залікового кредиту курсу). До навчальних відомостей вноситься підсумкова оцінка за вивченням 

дисципліни, можуть подаватись також відомості про результати оцінювання окремих змістових 

модулів. 

Державна атестація студентів проводиться згідно чинної нормативної бази. 

 

Оц.  

ЄКТС 

літерна 

100-бальна оцінка ЄКТС 

Національні шкали оцінювання 

5-бальна (4-рівнева) 
цифрою 

2-рівнева 

А 90 - 100 
ВІДМІННО – 5 балів 

(3-й рівень) 

5 зарах 

В 85-89 ДОБРЕ – 4 бали 

(2-й рівень) 

4+ 

С 75-84 4 

D 65-74 ЗАДОВІЛЬНО – 3 бали 

(1-й рівень) 

3+ 

E 60-64 3 

Fx 0-59 
НЕЗАДОВІЛЬНО – 2 бали  

(0-й рівень) 

2 незарах 

 



6. ГРАФІК НАВЧАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ 

Галузь знань: 0202 Мистецтво,  

напрям підготовки: 6.020204 «Музичне мистецтво»,  

освітньо-кваліфікаційний рівень «Бакалавр» 

 

Галузь знань: 0202 Мистецтво,  

напрям підготовки: 6.020204 «Музичне мистецтво» (на базі молодшого спеціаліста), освітньо-

кваліфікаційний рівень «Бакалавр» 

 



7. СТРУКТУРНО-ЛОГІЧНА СХЕМА підготовки фахівця освітньо-кваліфікаційного рівня 

«Бакалавр» за напямом 6.020204 «Музичне мистецтво» 

 



 



 
 



 



8. КОПІЯ РОБОЧОГО НАВЧАЛЬНОГО ПЛАНУ 

 

Напрям підготовки – 6.020204 «Музичне мистецтво» 

 

 

 



 

 



 



 



 

 

 



 

 

 



9. АНОТАЦІЇ ДИСЦИПЛІН 

напрям підготовки (для ОКР «Бакалавр»): 

6.020204 «Музичне мистецтво» 

 

1. НОРМАТИВНА ЧАСТИНА 

1.1. ЦИКЛ ГУМАНІТАРНОЇ ТА СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОЇ ПІДГОТОВКИ 

 

Предмет: Безпека життєдіяльності 

Статус: Нормативна 

Рік, семестр: 2 рік, 4 семестр 

Анотація: Мета вивчення дисципліни полягає у набутті студентом компетенцій, знань, умінь і 

навичок для здійснення професійної діяльності за спеціальністю з урахуванням ризику 

виникнення техногенних аварій й природних небезпек, які можуть спричинити надзвичайні 

ситуації та привести до несприятливих наслідків на об’єктах господарювання, а також формування 

у студентів відповідальності за особисту та колективну безпеку. Загальнокультурні компетенції 

охоплюють: культуру безпеки і ризик-орієнтоване мислення, при якому питання безпеки, захисту 

й збереження навколишнього середовища розглядаються як найважливіші пріоритети в житті й 

діяльності людини; знання сучасних проблем і головних завдань безпеки життєдіяльності та 

вміння визначити коло своїх обов’язків з питань виконання завдань професійної діяльності з 

урахуванням ризику виникнення небезпек, які можуть спричинити надзвичайні ситуації та 

привести до несприятливих наслідків на об’єктах господарювання; вміння оцінити середовище 

перебування щодо особистої безпеки, безпеки колективу, суспільства, провести моніторинг 

небезпечних ситуацій та обґрунтувати головні підходи та засоби збереження життя, здоров’я та 

захисту працівників в умовах загрози і виникнення небезпечних та надзвичайних ситуацій; 

здатність приймати рішення щодо безпеки в межах своїх повноважень. 

Форми контролю: залік 

 

Предмет: Іноземна мова 

Статус: Нормативна 

Рік, семестр: 1 рік, 1, 2 семестри; 2 рік 1 семестр 

Анотація: Метою даного курсу є формування в студентів комунікативної компетенції, базою для 

якої є комунікативні уміння, сформовані на основі мовних знань і навичок, що відповідають 

стандарту В2.  

Оволодіння навичками аналітичного і пошукового читання літератури з елементами спеціалізації 

зі словником; збагачення базового загального лексикону та вивчення історичного лексикону; 

формування умінь розпізнавати та диференціювати складні граматичні явища і моделі за 

формальними ознаками; вміння вести дискусію на запропоновану тематику, передбачену 

програмою. 

Форми контролю: залік, іспит 

 

Предмет: Історія України 

Статус: Нормативна 

Рік, семестр: 1 рік, 1 семестр 

Анотація: Формування знань про подій і явищ історичного минулого українського народу з 

найдавніших часів до середини ХIV століття (історії території, історії титульного етносу, історії 

державотворення); основні напрямки Великого розселення слов’ян, території розселення 

східнослов’янських племінних союзів, Київської держави, основні напрямки походів київських 

князів; характеризувати особистість та діяльність князів, аналізувати та порівнювати внутрішню і 

зовнішню політику давньоруських князів, визначати наслідки внутрішньої та зовнішньої політики 

перших давньоруських князів; порівнювати особливості міського та сільського життя мешканців 

Давньої Русі, суспільну роль різних верств та станових груп; описувати повсякденне життя різних 

верств Київської держави; висловлювати ставлення до історичних діячів доби, судження про 

доленосні події доби. 



Формування вмінь: формування історичного мислення, вміння аналізувати й узагальнювати події 

та явища, визначати їх суть, причинно-наслідкові зв’язки між ними, виділяти основне, об’єктивне і 

суб’єктивне, самостійно оцінювати і інтерпретувати історичний процес і робити висновки;  

працювати з історичними документами різного змісту, а саме: встановлювати відповідність між 

змістом фрагмента документа та певною епохою, аналізувати зміст фрагмента історичного 

документа та пояснювати основні ідеї, які він висвітлює. 

Форми контролю: іспит 

 

Предмет: Історія української культури 

Статус: Нормативна 

Рік, семестр: 1 рік, 1 семестр 

Анотація: Формування знань про специфіку історії української культури як важливої форми 

національного поступу, вияву історико-культурницького типу світогляду; показати методологічну 

роль історії української культури у розумінні особливостей розвитку тієї чи іншої культурно-

історичної епохи; ознайомити з історією української культури, з ідеями її поступу; сприяти 

формуванню у студентів здібностей до критичного мислення, самостійного аналізу складних явищ 

суспільно-історичного буття. 

Формування вмінь: здійснити вільний світоглядний вибір і обґрунтувати його; співвідносити 

культурницькі ідеї з практикою суспільного буття; пов’язати загальноісторичні та проблеми 

історії культури із поступом сучасного суспільства; сформувати власне переконання у тому, що 

самореалізація особистості неможлива без прилучення до здобутків національної історико-

культурної спадщини, складовою частиною якої є історія культури; працювати з історичними 

текстами, здійснювати їх інтерпретацію, пояснення й оцінку тих чи інших праць. 

Форми контролю: іспит 

 

Предмет: Основи охорони праці 

Статус: Нормативна 

Рік, семестр: 4 рік, 7 семестр 

Анотація: Метою курсу є: формування у студентів знань та вмінь для забезпечення ефективного 

управління охороною праці та поліпшення умов праці з урахуванням досягнень науки і техніки та 

міжнародного досвіду, а також успішної професійної діяльності з обов’язковим дотриманням 

вимог безпеки праці. 

Основні завдання курсу: вивчення основ охорони праці для забезпечення гарантії збереження 

здоров’я і працездатності працівників, школярів, студентів, курсантів у виробничих умовах та під 

час навчання, ефективне управління охороною праці та формування відповідальності у фахівців і 

посадових осіб за колективну та власну безпеку. 

Основні теми курсу: основні терміни та визначення з основ охорони праці; основні законодавчі та 

нормативно-правові документи з охорони праці, травматизм та професійні захворювання; 

дослідження нещасних випадків; пожежна безпека; електробезпека; державний нагляд за станом 

охорони праці. 

Результат вивчення дисципліни студент повинен знати: сучасні методи дослідження і аналізу 

ризиків, загроз небезпек на робочих місцях та виробництві; основні терміни та визначення з основ 

охорони праці; основні нормативно-правові акти; основні законодавчі документи; перелік дій при 

запобігання виникнення нещасних випадків. 

Студент повинен вміти: розробляти і проводити заходи щодо усунення причин нещасних 

випадків, проводити розслідування нещасних випадків, впроваджувати організаційні і технічні 

заходи з метою поліпшення безпеки праці; організовувати діяльність виробничого колективу з 

обов’язковим урахуванням вимог охорони праці. 

Форми контролю: іспит 

 

Предмет: Українська мова (за професійним спрямуванням) 

Статус: Нормативна 

Рік, семестр: 2 рік, 3, 4 семестри; 3 рік, 5 семестр 



Анотація: Формування у майбутніх спеціалістів професійно зорієнтованих умінь і навичок 

досконалого володіння українською літературною мовою у фаховій сфері. Забезпечення чіткого і 

правильного розуміння ролі державної мови у професійній діяльності, досконалого володіння 

нормами сучасної української літературної мови та дотримання вимог культури усного і 

писемного мовлення; вироблення навичок самоконтролю за дотриманням мовних норм у 

спілкуванні; розвиток творчого мислення студентів; виховання поваги до української літературної 

мови, до мовних традицій; формування навичок оперування фаховою термінологією, редагування, 

коригування та перекладу наукових текстів. 

Форми контролю: заліки, іспит 

 

Предмет: Фізичне виховання 

Статус: Нормативна 

Рік, семестр: 1 рік, 1, 2 семестри; 2 рік, 3, 4 семестри 

Анотація: Формування системи знань про дотримання основ здорового способу життя; основи 

організації і методики найбільш ефективних видів і форм раціональної рухової діяльності й уміння 

застосувати їх на практиці у своїй фізичній активності; основи методики оздоровлення і фізичного 

удосконалювання традиційними і нетрадиційними засобами та методами  фізичної культури; 

основи професійно-прикладної фізичної підготовки й уміння застосовувати їх на практиці; основи 

фізичного виховання різних верств населення; систематичне фізичне тренування з оздоровчою або 

спортивною спрямованістю; виконання нормативів професійно-прикладної фізичної 

підготовленості; поінформованість про всі головні цінності фізичної культури і спорту. 

Формування навичок до щоденних занять фізичними вправами у різноманітних раціональних 

формах; до систематичного фізичного тренування з оздоровчою або спортивною спрямованістю; 

виконання нормативів професійно-прикладної фізичної підготовленості. 

Форми контролю: заліки 

 

Предмет: Філософія 

Статус: Нормативна 

Рік, семестр: 3 рік, 5 семестр 

Анотація: Філософія як навчальна дисципліна знайомить зі змістом світового та вітчизняного 

історико-філософського процесу, демонструє широкий спектр методологічних підходів і 

теоретичних систем філософії як сфери духовної творчості, розширює знання про сучасні її форми 

та нові підходи до вирішення найважливіших проблем сьогодення. Засвоєння специфіки 

філософського запитування сприяє формуванню високої світоглядно-методологічної культури, 

переконання в принциповій важливості для кожної людини вільного світоглядного 

самовизначення, спрямовує на самостійні роздуми над найважливішими проблемами 

індивідуального та суспільного буття. 

Вивчення філософії передбачає формування вміння працювати з філософськими текстами, 

реконструювати зміст висловлених у них філософських ідей, здійснювати історико-філософську 

інтерпретацію, пояснення і оцінку філософських вчень, актуалізує потребу співвідносити 

світоглядні ідеї з практикою суспільного життя, спрямовує на самостійні роздуми, виховує 

переконання в тому, що самореалізація особистості неможлива без прилучення до здобутків 

культурної спадщини людства, складовою частиною якої є філософія. 

Форми контролю: іспит 

 

1.2. ЦИКЛ МАТЕМАТИЧНОЇ, ПРИРОДНИЧО-НАУКОВОЇ ПІДГОТОВКИ 

 

Предмет: Музична інформатика 

Статус: Нормативна 

Рік, семестр: 1 рік, 2 семестр; 2 рік, 3, 4 семестри 

Анотація: Метою вивчення дисципліни є формування знань у галузі сучасної цифрової музичної 

техніки, формування вмінь та навичок використання комп’ютерних технологій для вирішення 

навчальних і творчих завдань у професійній діяльності майбутнього вчителя музичного мистецтва, 

ознайомлення з методами управління музично-комп’ютерною апаратурою. Головними завданнями 



курсу «Музична інформатика» є: теоретичне та практичне засвоєння основних прийомів та 

методів роботи з музичними комп’ютерними програмами, вироблення методики комп’ютерного 

нотного набору і редагування партитур, запису та редагування аудіо-файлів з використанням 

комп’ютерної техніки, розвиток творчих здібностей в галузі мистецтва за допомогою 

комп’ютерних технологій. 

Форми контролю: іспит 

 

Предмет: Аналіз музичних творів 

Статус: Нормативна 

Рік, семестр: 3 рік, 6 семестр; 4 рік, 7 семестр 

Анотація: В процесі вивчення курсу «Аналіз музичних творів» студенти опановують знання про 

поняття, категорії та прийоми основних видів художньо-естетичного аналізу музичних творів, 

здійснюють особистісне осмислення засвоєних знань, вмінь в процесі музичного переживання, 

значно розширюють сферу художньо-естетичного пізнання музичних творів, включаючи зразки 

академічних та масових жанрів мистецтва, здобувають здатність до адекватного сприйняття 

музичних творів різних стилів, напрямів та жанрів, формують особистісну художньо-естетичну 

позицію. Інтегративний цілісний художньо-естичний аналіз музичного твору передбачає 

особистісне осмислення авторського розуміння буття, втіленого в художній ідеї. Він включає 

гносеологічний, соціологічний, комунікативний, психологічний, текстологічний аналізи та аналіз 

художньо-естетичного впливу. 

Форми контролю: залік 

 

Предмет: Вікова фізіологія і шкільна гігєна 

Статус: Нормативна 

Рік, семестр: 3 рік, 6 семестр 

Анотація: Мета навчальної дисципліни «Вікова фізіологія і шкільна гігієна»: вивчення 

особливостей життєдіяльності організму на різних стадіях онтогенезу, функцій органів, систем 

органів і організму в цілому в процесі його росту і розвитку, специфіку цих функцій на кожному 

віковому етапі, взаємодії організму дитини з навколишнім середовищем з метою розробки на цій 

основі гігієнічних нормативів і вимог, спрямованих на охорону та зміцнення здоров’я, 

гармонійний розвиток і вдосконалення функціональних особливостей організму дітей і підлітків.  

Завданнями вивчення курсу є: формування сучасних знань про вікові особливості анатомії органів, 

систем органів та дитячого організму як системи та про вікові особливості функціонування 

органів, систем органів та дитячого організму як функціональної системи; дати розуміння 

принципів взаємодії організму дитини з навколишнім середовищем; формування компетенції 

щодо розробки гігієнічних нормативів і вимог, спрямованих на охорону та зміцнення здоров’я, 

гармонійний розвиток і вдосконалення функціональних особливостей організму дітей і підлітків. 

Форми контролю: залік 

 

Предмет: Гармонія 

Статус: Нормативна 

Рік, семестр: 1 рік, 2 семестр; 2 рік, 3, 4 семестри 

Анотація: Мета вивчення навчальної дисципліни «Гармонія» − розвиток та удосконалення 

навичок одночасного слухання вертикалі й гризонталі, відчуття тонально-гармонічного плану 

музичного твору і розуміння його окремих гармонічних елементів. Завданнями курсу є: 

оволодіння студентами знаннями основних закономірностей гармонії, навчати розуміти сутність 

тонально-гармонічного розвитку музичного твору та знання гармонії як одного з основних 

факторів формотворення, набуття навичок гармонізації мелодій, гри на фортепіано заданих 

гармонічних побудов, гармонічного аналізу музичних творів, формування логічного музичного 

мислення, виховання загальноестетичного смаку та розвиток мистецького кругозору майбутніх 

вчителів музичного мистецтва. 

Форми контролю: залік, іспит 

 

Предмет: Історія зарубіжної музики 



Статус: Нормативна 

Рік, семестр: 1 рік, 1, 2 семестри; 2 рік, 3, 4 семестри 

Анотація: Завданнями курсу «Історія зарубіжної музики» є: дати студентам знання про специфіку 

функціонування і розвитку зарубіжної музичної культури, еволюцію основних музичних жанрів і 

форм; розуміння культурно-типологічних характеристик музичного мистецтва, діалектики 

розвитку основних культурно-історичних традицій та музичної стилістики; знання про художню 

картину світу, специфіку музичного мислення. Мета вивчення курсу полягає в ознайомленні з 

історичними процесами розвитку зарубіжної музичної культури, в оволодінні навичками 

художньо-естетичного аналізу музичних творів. 

Форми контролю: залік, іспит 

 

Предмет: Історія української музики 

Статус: Нормативна 

Рік, семестр: 3 рік, 5 семестр 

Анотація: Мета вивчення курсу «Історія української музики» полягає в ознайомленні з 

історичними процесами розвитку української музичної культури, оволодінні навичками художньо-

естетичного аналізу музичних творів. Основними завданнми курсу є розуміння культурно-

типологічних характеристик українського музичного мистецтва, розвитку історичних процесів в 

музичній культурі України, формування навичок музично-педагогічної діяльності, що є 

невід’ємною складовою фахової підготовки майбутніх вчителів музичного мистецтва. 

Форми контролю: іспит 

 

Предмет: Поліфонія 

Статус: Нормативна 

Рік, семестр: 3 рік, 5 семестр 

Анотація: Завданнями навчального курсу «Поліфонія» є: сприяти засвоєнню студентами знань про 

основні поліфонічні закономірності, розумінню культурно-типологічних характеристик музичного 

мистецтва строгого та вільного стилів; набуттю навичок аналізу музичних явищ, використовуючи 

«поліфонічне» бачення музичного цілого, розвитку в студентів творчих здібностей, формуванню 

науково-дослідницьких умінь та навичок, впливати на естетичні смаки і переконання студентів, 

формувати досвід художньо-педагогічної діяльності. 

Форми контролю: залік 

 

Предмет: Основи медичних знань 

Статус: Нормативна 

Рік, семестр: 3 рік, 6 семестр 

Анотація: Метою викладання навчальної дисципліни «Основи медичних знань» є формування у 

студентів холістичного уявлення про здоров’я людини, вивчення складових здорового способу 

життя, а також шляхів і методів формування здорового способу життя. Основними завданнями 

вивчення дисципліни є навчити студентів орієнтуватися в критеріях здоров’я людини, оцінювати 

спосіб життя людини, діагностувати особливості порушення способу життя людини, освоїти 

шляхи профілактики розладів здоров’я людини шляхом зміни її способу життя. 

Форми контролю: залік 

 

Предмет: Постановка голосу 

Статус: Нормативна 

Рік, семестр: 1 рік, 1, 2 семестри; 2 рік, 3, 4 семестри; 3 рік, 5, 6 семестри 

Анотація: Вокал – один із найважливіших компонентів підготовки спеціалістів в галузі музичного 

мистецтва. Мета курсу «Постановка голосу» полягає в естетичному вихованні студентів засобами 

вокального мистецтва, формуванні та розвитку їх вокально-технічних та художньо-виконавських 

умінь, оволодонні теоретичними та методичними положеннями основ вокальної педагогіки. В 

результаті опанування змісту курсу студент повинен знати: історію розвитку вокального 

мистецтва, основні положення вокальної педагогіки; вміти користуватись співацьким диханням, 

різними видами атак звуку, виявляти негативні явища у співі та визначати їх ознаки, застосовувати 



відповідні прийоми для попередження та подолання негативних явищ; володіти: кантиленною 

манерою співу, правильною артикуляцією та чіткою дикцією, навичками співу під власний 

супровід, елементами вокально-виконавської майстерності.  

Форми контролю: залік, іспит 

 

Предмет: Сольфеджіо 

Статус: Нормативна 

Рік, семестр: 1 рік, 1, 2  семестри; 2 рік, 3, 4 семестри 

Анотація: Сольфеджіо – одна з дисциплін, які сприяють музично-естетичному розвитку студентів, 

розширенню їх мистецького кругозору, формуванню музичного смаку, виявленню і розвитку 

творчих здібностей. Мета вивчення навчальної дисципліни «Сольфеджіо» – вироблення умінь 

правильного інтонування, слухання і запису вокальної та інструментальної музики. Отриманні на 

заняттях знання, вміння та навички повинні допомагати при вивченні фахових дисциплін. Форми 

роботи на заняттях сольфеджіо – сольфеджування, слуховий аналіз, запис диктантів, інтонаційні, 

ритмічні, творчі вправи. 

Форми контролю: залік, іспит 

 

Предмет: Хорознавство 

Статус: Нормативна 

Рік, семестр: 3 рік, 5 семестр 

Анотація: Мета вивчення дисципліни полягає у здобутті професійних знань вокально-хорової 

культури, розвитку творчої особистості майбутнього вчителя музики. Завдання дисципліни 

передбачає: засвоєння студентами систематизованих знань з історії, теорії та методики хорового 

виконавства; здобуття фахових компетенцій для забезпечення концертно-виконавської, 

педагогічної та управлінської діяльності майбутнього вчителя музики; оволодіння студентами 

досвідом творчої діяльності як диригента хору, емоційно-ціннісного ставлення до вокально-

хорової роботи; оволодіння студентами навичками самостійної роботи з хоровою партитурою; 

формування зацікавленості різними видами хорового виконавства в контексті майбутньої 

професійної діяльності. 

Форми контролю: іспит 

 

1.3. ЦИКЛ ПРОФЕСІЙНОЇ ТА ПРАКТИЧНОЇ ПІДГОТОВКИ 

 

Предмет: Історія педагогіки 

Статус: Нормативна 

Рік, семестр: 1 рік, 2 семестр 

Анотація: Завданнями  курсу є: виявлення закономірностей розвитку виховання, школи і 

педагогічної думки у різні історичні періоди;  формування в студентів системи знань про світовий 

історико-педагогічний процес та про місце української педагогіки в ньому; розкриття кращих 

здобутків педагогічної мудрості українського й інших народів та вироблення уміння застосовувати 

їх у своїй майбутній професійній діяльності. Формулювання вмінь: критично аналізувати 

педагогічну спадщину минулого, проводити аналогії між сучасним та минулим станом розвитку 

педагогіки, виявляти закономірності розвитку освіти та виховання у контексті історичної епохи, 

оволодіти методами ретроспективного аналізу історико-педагогічних явищ і фактів; прищепити 

вміння творчо використовувати скарби педагогічних систем і концепцій минулого у сучасних 

умовах; набути навичок через вирішення освітніх завдань виробляти своє власне бачення розв'язку 

важливих соціальних проблем, розширити професійний світогляд, збагатити духовну культуру 

майбутніх педагогів. 

Форми контролю: іспит 

 

Предмет: Методика музичного виховання 

Статус: Нормативна 

Рік, семестр: 3 рік, 5, 6 семестри; 4 рік, 7 семестр 



Анотація: Мета вивчення курсу «Методика музичного виховання» полягає в ознайомленні 

студентів з теоретичними, історичними та практичними компонентами змісту курсу, виробленні 

практичних вмінь виконання музично-виховної роботи з учнями різних вікових груп, формуванні 

професійного інтересу у майбутніх вчителів музики, почуття відповідальності за виховання 

пфдростаючого покоління засобами музичного мистецтва. Основні завдання курсу: дати 

студентам систематизовані зання в галузі теорії, практики музичного виховання школярів; 

формувати практичні вміння і навички проведення музично-виховної роботи в початкових і 

середніх класах; забезпечити професійну готовність майбутніх вчителів музики до здійснення 

морального та естетичного виховання учнів засобами музичного мистецтва. 

Форми контролю: залік, іспит 

 

Предмет: Педагогіка 

Статус: Нормативна 

Рік, семестр: 1 рік, 2 семестр; 2 рік, 3 семестр 

Анотація: Курс «Педагогіка» передбачає засвоєння студентами основних положень і 

проблематики сучасної педагогіки; формування досвіду самооцінки і самоаналізу педагогічних 

явищ і ситуацій, умінь моделювати навчально-виховний процес; формування системного 

педагогічного мислення, професійної компетентності і майстерності. Вивчення курсу дає змогу 

студентам оволодіти основними поняттями і категоріями педагогіки, системою педагогічних 

знань; сформувати уміння визначати суть провідних концепцій виховання особистості, 

застосовувати методи педагогічного дослідження, конструювати цілі, зміст, методи, засоби і 

форми навчально-виховного процесу, регулювати навчально-виховну взаємодію із суб’єктами 

педагогічного процесу, аналізувати та оцінювати процес і результат навчання і виховання, 

використовувати продуктивні педагогічні технології; сформувати гуманістичну спрямованість, 

творчий підхід до здійснення педагогічної діяльності. 

Форми контролю: іспит 

 

Предмет: Педагогічна майстерність 

Статус: Нормативна 

Рік, семестр: 2 рік, 3 семестр 

Анотація: Курс «Педагогічної майстерність» передбачає вироблення гуманістично спрямованої 

професійної позиції майбутнього вчителя, актуалізує потребу у професійному самопізнанні та 

самовихованні, розвиток уміння самостійного удосконалення культури і техніки професійного 

спілкування, розв’язування педагогічних задач та конфліктів, оволодіння педагогічною технікою, 

формує готовність майбутнього вчителя до педагогічної взаємодії, усвідомлення перспектив 

подальшого саморозвитку у професійній діяльності. 

Форми контролю: залік 

 

Предмет: Психологія 

Статус: Нормативна 

Рік, семестр: 1 рік, 2 семестр; 2 рік, 3 семестр 

Анотація: Курс «Психологія (загальна)» сприяє ознайомленню студентів з актуальними 

проблемами сучасної психології та основними положеннями загальної психології як базової галузі 

психологічної науки. Вивчення курсу дає змогу: засвоїти знання про психічні процеси, властивості 

і стани; сформувати навички експериментального дослідження окремих психічних функцій; 

виховати переконання в необхідності психологічних знань і застосуванні їх в практиці 

професійної діяльності; сформувати вміння здійснювати психологічний аналіз педагогічних 

ситуацій, давати їм належну інтерпретацію і робити певні висновки та узагальнення; формувати 

вміння застосовувати психологічні знання в роботі з учнівською молоддю та їх батьками. 

Курс «Психологія (вікова та педагогічна)» сприяє ознайомленню студентів з науковими 

положеннями психологічної науки про психічний розвиток і формування особистості 

підростаючої людини на різних етапах її дитинства та в умовах цілеспрямованого організованого 

навчання і виховання. Вивчення курсу забезпечує засвоєння студентами знань про психологічні 

закономірності, рушійні сили, умови, механізми та особливості психічного розвитку і формування 



особистості в онтогенезі; формування вміння аналізувати механізми і закономірності навчального 

і виховного впливу на інтелектуальний і особистісний розвиток школярів, засвоєння ними 

соціокультурного досвіду; розкриття психологічних основ діяльності вчителя і його впливу на 

формування особистості учня. 

Форми контролю: іспит 

 

 

1.3.2. ЦИКЛ ПРАКТИЧНОЇ ПІДГОТОВКИ 

 

Предмет: Педагогічна практика 

Статус: Нормативна 

Рік, семестр: 4 рік, 7 семестр 

Анотація: Педагогічна практика займає важливе місце в системі підготовки майбутніх вчителів 

музчного мистецтва як ланка, що з’єднує теоретичне навчання студентів з їх самостійною роботою 

в закладах освіти, сприяє розширенню досвіду практичної діяльності. Педагогічна практика 

базується на знаннях, уміннях і навичках, одержаних студентами у процесі вивчення психолого-

педагогічних, музично-теоретичних, виконавських дисциплін. Вона має на меті: поглиблення та 

розширення теоретичних знань, одержаних студентами у вузі, їх застосування у розв’язанні 

конкретних педагогічних завдань; формування і розвиток у майбутніх учителів навичок 

педагогічного мислення, необхідних для виконання своїх професійних обов’язків; ознайомлення із 

сучасним станом навчально-виховної роботи в навчальних закладах освіти різного типу, з 

передовим педагогічним досвідом, зі станом реалізації основних завдань концепції української 

національної школи;  сприяти формуванню у студентів професійних та особистісних компетенцій, 

інтересу до педагогічної професії, потреби у самовдосконаленні, творчого та дослідницького 

ставлення до педагогічної діяльності. 

Форми контролю: іспит 

 

Предмет: Пропедевтична педагогічна практика 

Статус: Нормативна 

Рік, семестр: 3 рік, 5. 6 семестри 

Анотація: Пропедевтична педагогічна практика має на меті первинне ознайомлення студентів з 

роботою загальноосвітнього навчального закладу І-ІІІ ступеня, оволодіння програмним 

матеріалом дисциплін музично-естетичного циклу. В процесі проходження практики студенти 

здайснюють психолого-педагогічну характеристику учнів класу, в якому проходить педпрактика, 

стилю роботи класного керівника; здобувають вміння використовувати різні форми і методи 

навчання, здобувають навички виховного впливу на учнів з метою забезпечення їх розвитку; 

здобувають досвід спілкування з учнями на прикладі вчителів-методистів фахових дисциплін, 

досвідчених педагогів та психологів. В процесі практики здійснюється моніторинг готовності 

студентів до роботи у школі. Пропедевтична педагогічна практика проводиться в умовах, 

максимально наближених до майбутньої професійної діяльності. 

Форми контролю: залік 

 

1.4. ПРОФЕСІЙНА НАУКОВО-ПРЕДМЕТНА ПІДГОТОВКА 

 

Предмет: Додатковий музичний інструмент 

Статус: Нормативна 

Рік, семестр: 1 рік, 1, 2 семестри; 2 рік, 3 семестр 

Анотація: Предмет «Додатковий музичний інструмент» є складовою частиною професійної 

підготовки студентів і передбачає розвиток навичок гри на інструментах, необхідних для 

майбутньої професійної діяльності вчителя музичного мистецтва. Вивчення предмету передбачає 

оволодіння навичками гри на музичних інструментах, виконання творів різних за стилями та 

жанрами, виконання пісень шкільного репертуару, гармонізації мелодій, підбір акомпанементу. 

Форми контролю: залік 

 



Предмет: Оркестровий клас 

Статус: Нормативна 

Рік, семестр: 1 рік, 1, 2 семестри; 2 рік, 3, 4 семестри; 3 рік, 5, 6 семестри; 4 рік, 7, 8 семестри 

Анотація: Оркестровий клас є важливою скаладовою підготовки майбутніх педагогів. В 

орекстровому класі студенти здобувають навички застосування на практиці виконавської 

майстерності, отриманої в класі з основного або додаткового музичного інструменту, 

колективного музикування, виконання оркестрових творів різних за стилями та жанрами. Гра в 

оркестрі виховує у студентів почуття ансамблю, дисципліну, артистичність, сприяє творчій 

реалізації, формуванню потреб творчого самовдосконалення. 

Форми контролю: заліки, іспит 

 

Предмет: Основний музичний інструмент 

Статус: Нормативна 

Рік, семестр: 1 рік, 1, 2 семестри; 2 рік, 3, 4 семестри; 3 рік, 5, 6 семестри; 4 рік, 7, 8 семестри 

Анотація: Курсу «Основний музичний інструмент» належить важлива роль у процесі професійної 

підготовки майбутнього вчителя музичного мистецтва. У процесі навчання студент повинен 

оволодіти відповідним рівнем професійно-педагогічної та музично-виконавської майстерності, 

який забезпечить проведення уроків з музичного мистецтва в загальноосвітній школі на рівні 

сучасних психолого-педагогічних та методичних вимог; вільне володіння інструментом, що 

передбачає його використання на уроках музики (мистецтва) з урахуванням специфіки різних 

видів музичної дільності; різностороннє використання музичного інструменту у процесі 

позакласної роботи, викладання гри на музичному інструменті в шкільних гуртках; здатність 

майбутніх педагогів постійно поглиблювати професійну компетентність, знайомитись з новою 

методичною, музикознавчою та нотною літературою, поповнювати власний виконавський 

репертуар, бути ініціаторами та організаторами різних видів музичної творчості школярів. 

Форми контролю: заліки, іспит 

 

Предмет: Хорове диригування 

Статус: Нормативна 

Рік, семестр: 1 рік, 1, 2 семестри; 2 рік, 3, 4 семестри; 3 рік, 5, 6 семестри; 4 рік, 7 семестр 

Анотація: Вокально-хорова робота в загальноосвітній школі складає значну і об’ємну частину 

усієї системи музично-естетичного виховання школярів. Тому диригування є одним із основних 

пердметів в структурі професійної підготовки майбутнього вчителя музичного мистецтва. Курс 

«Хорове диригування» поряд із специфічними завданнями опануванням диригентським 

мистецтвом, покликаний вирішувати завдання по оволодінню студентами педагогічною 

майстерністю, знаннями методів музичного виховання учнів на рівні вимог сучасної школи. 

Завдання курсу полягають в оволодінні технічними прийомами диригування та мистецтвом 

виконавської інтерпретації; формуванні навичок самостійної роботи з хоровою партитурою; 

вивченні пісенно-хорового матеріалу шкільних програм з «Музичного мистецтва» та «Мистецтва» 

для практичної класної та позакласної роботи. «Хорове диригування», будучи спеціальною 

виконавською дисципліною, є одночасно і засобом музично-естетичного розвитку особистості 

майбутнього вчителя музики, формування його духовної культури. 

Форми контролю: заліки, іспит 

 

Предмет: Хоровий клас 

Статус: Нормативна 

Рік, семестр: 1 рік, 1, 2 семестри; 2 рік, 3, 4 семестри; 3 рік, 5, 6 семестри; 4 рік, 7, 8 семестри 

Анотація: Хоровий клас – є важливим компонентом професійної підготовки вчителя музичного 

мистецтва, головним завданням якого є виховання у студентів професійних навичок співу в хорі та 

керівництва колективом на основі оволодіння навичок роботи з хором. 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. Основними завданнями курсу є: виховання любові до хорового співу як найбільш 



доступного виду музичного мистецтва і є важливим засобом естетичного та духовного виховання 

студентів; розвиток слухових та вокально-хорових навичок; оволодіння методами вокально-

хорової роботи та диригентською майстеерністю в практичній роботі з хором, набуття навичок 

концертно-виконавської діяльності хорового колективу. 

Форми контролю: заліки, іспит 

 

2. ВАРІАТИВНА ЧАСТИНА 

2.1. ЦИКЛ ДИСЦИПЛІН САМОСТІЙНОГО ВИБОРУ ВИЩОГО НАВЧАЛЬНОГО 

ЗАКЛАДУ 

 

Предмет: Оркестрові інструменти 

Статус: Вибіркова 

Рік, семестр: 2 рік, 4 семестр  

Анотація: Предмет «Оркестрові інструменти» є складовою професійної підготовки студентів, 

майбутніх вчителів музичного мистецтва і передбачає розвиток навичок гри на інструментах, 

необхідних для майбутньої професійної діяльності вчителя музичного мистецтва. Вивчення 

предмета передбачає оволодіння навичками гри на музичних інструментах, виконання творів 

різних за стилями та жанрами. В процесі вивчення орекстрових інструментів студенти здобувають 

навички гри в ансамблі, колективного музикування, вдосконалюють дисципліну, артистичність, 

отримують можливість для творчої реалізації, формування потреб творчого самовдосконалення. 

Форми контролю: залік 

 

 

Предмет: Практикум шкільного інструментального репертуару 

Статус: Вибіркова 

Рік, семестр: 2 рік, 3, 4 семестри; 3 рік, 5 семестр  

Анотація: Метою вивчення дисципліни є ознайомлення студентів з музичною (нотною) 

навчально-педагогічною літературою, необхідною для майбутньої професійної діяльності вчителя 

музичног мистецтва. Вивчення предмета передбачає оволодіння навичками виконання на 

музичному інструменті (під керівництвом викладача та самостійно) творів різних за стилями та 

жанрами, їх використання у процесі педагогічних практик, у майбутній професійній діяльності. 

Форми контролю: залік, іспит 

 

Предмет: Аналіз народнопісенних творів 

Статус: Вибіркова 

Рік, семестр: 2 рік, 4 семестр  

Анотація: Метою викладання навчальної дисципліни «Аналіз народнопісенних творів» є 

ознайомлення студентів із теорією та практикою аналізу народнопісенних форм, виховання 

розуміння традиціної музичної творчості як складової частини національної музичної культури, 

постійне використання традиційних знань у педагогічній та музичній діяльності. В процесі 

вивчення дисципліни студенти повинні засвоїти аналітичні основи народної традиційної пісенної 

творчості; вміти робити типологічний аналіз різножанрових народних пісень; оволодіти 

навичками письмового науково-теоретичного аналізу народнопісенних творів.  

Форми контролю: залік 

 

Предмет: Етика і психологія сімейного життя 

Статус: Вибіркова 

Рік, семестр: 2 рік, 4 семестр 

Анотація: Мета курсу – озброєння майбутніх учителів знаннями зі шлюбно-сімейної 

проблематики, методикою дошлюбної підготовки школярів, ознайомлення з передовим досвідом  

підготовки до сімейного життя в школах України та за кордоном. 

Завдання курсу:  виявити і показати студентству психолого-педагогічні аспекти процесу 

підготовки учнівської молоді до сімейного життя;  проаналізувати роль школи, батьків у 

дошлюбній соціалізації школярів та показати місце класного керівника та вчителя-предметника у 



підготовці учнів до сімейного життя;  озброїти студентів системою компетентностей щодо 

психосексуального розвитку, міжстатевого спілкування, шлюбно-сімейних стосунків;  виявити 

закономірності та можливості впливу вчителя на ґендерні ідентичності учнів, розкрити 

особливості ґедерної соціалізації майбутнього сім’янина;   ознайомити майбутніх учителів з 

історією дошлюбної підготовки школярів в Україні, а також із досвідом формування майбутнього 

сім’янина в країнах Європи;  довести значущість дошлюбної підготовки школярів для шкільної 

практики, накреслити шляхи її просування в освіту;  показати освітні і виховні можливості 

базових шкільних навчальних курсів (за напрямком підготовки вчителя) у дошлюбній підготовці 

школярів; ознайомити студентів з вимогами до особистості вчителя, що здійснює дошлюбне 

виховання школярів різного віку, а також принципами, яких мають дотримуватися вчителя в 

процесі підготовки учнівської молоді до сімейного життя, а саме принципами щирості, активності, 

толерантності, науковості, емоційності, послідовності, доступності, реалістичності, довір’я і тощо. 

Форми контролю: залік 

 

Предмет: Іноземна мова за професійним спрямуванням 

Статус: Вибіркова 

Рік, семестр: 3 рік, 1 семестр 

Анотація: Формування уміння самостійно читати літературу за фахом, працювати з додатковою та 

довідковою літературою, словниками, мультимедійними засобами; опанування такими 

складовими іншомовної комунікативної компетенції, як: мовленнєва компетенція, лінгвістична 

компетенція (лексична, граматична, семантична, фонологічна, орфографічна і орфоепічна), 

соціокультурна та професійна компетенції; формування навичок використання знань з англійської 

мови як у процесі повсякденного спілкування з представниками інших країн з різноманітних 

питань у галузі історії, так і на етапі підготовки до участі в міжнародних конференціях, проектах 

та дискусіях, а також формування вміння проводити письмовий обмін діловою інформацією; 

реалізовувати набуті знання для творчого самовдосконалення, вміння співпрацювати під час 

парної чи групової роботи. 

Форми контролю: залік 

 

Предмет: Інструментознавство 

Статус: Вибіркова 

Рік, семестр: 2 рік, 3, 4 семестри  

Анотація: Мета вивчення курсу «Інструментознавство» полягає в ознайомленні студентів з 

науковими основами органології та органофонії, поглибленні їх знань в галузі музичних 

інструментів, оволодінні навичками практичного оркестрування, активізації сприйняття побудови 

всіх елементів музичного твору, стимулюванні розвитку музичних уявлень, формуванні 

естетичного смаку, творчого підходу до роботи з інструментальними колективами. Опанування 

дисципліни передбачає вивчення класифікації, всіх груп (підгруп) музичних інструментів; 

ознайомлення з функціонуванням різних типів музичних інструментів в народній, академічній та 

навчальній інструментальній практиці; оволодіння основними прийомами та практичними 

навичками оркестрування музичних творів для різних інструментальних складів; ознайомлення з 

проблемами аналізу оркестрових партитур. 

Форми контролю: іспит 

 

Предмет: Інформаційно-технічні засоби навчання 

Статус: Вибіркова 

Рік, семестр: 4 рік, 8 семестр 

Анотація: Мета курсу: прищеплення студентам практичних навиків застосуванню інформаційно-

технічних засобів, що сприяють підвищенню ефективності проведення навчального процесу. 

Завдання курсу: Підготовка студентів до раціонального та ефективного використання сучасних 

інформаційних технічних засобів навчання у майбутній педагогічній діяльності. Студент має вміти 

:Правильно експлуатувати та доглядати сучасні ТЗН з дотриманням правил техніки безпеки; 

вибрати оптимальний по конструктивно-дидактичним можливостям вид ТЗН. Вибрати або 

виготовити для нього дидактичний матеріал і розробити методику застосування. Студент має 



знати: основні види, загальну будову, принцип дії, функціональні та дидактичні можливості 

сучасних технічних засобів навчання (ТЗН); психолого-педагогічні  особливості  сприйняття i 

засвоєння інформації з використанням ТЗН; системи пошуку, алгоритму виготовлення  i  методики 

застосування  носіїв інформації з використанням ТЗН. 

Форми контролю: залік 

 

Предмет: Історія української музичної педагогіки 

Статус: Вибіркова 

Рік, семестр: 4 рік, 7, 8 семестри 

Анотація: Вивчення дисципліни «Історія української музичної педагогіки» спрямоване на 

підготовку студентів до майбутньої професійної діяльності вчителя музики шляхом вивчення 

історії вітчизняної музично-педагогічної думки та музично-освітньої практики, їх осмислення з 

позиції сучасного розвитку педагогічної науки. Завданнями вивчення курсу є: сприяти 

формуванню особистісно-ціннісного ставлення студентів до процесів у вітчизняній музичній 

педагогіці на різних етапах її становлення; спряти засвоєнню студентами історико-педагогічних 

знань в галузі музичної культури та освіти; сприяти розвитку в студентів умінь здійснювати 

історико-педагогіний аналіз музичних явищ та процесів; стимулювати творчу активність 

студентів, спрямовану на виявлення та актуалізацію цінного історичного досвіду в галузі музичної 

культури та освіти, його екстраполяцію у власну науково-дослідницюку та художньо-педагогічну 

практику. 

Форми контролю: залік 

 

Предмет: Концертмейстерський клас 

Статус: Вибіркова 

Рік, семестр: 4 рік, 7, 8 семестри  

Анотація: Основними завданнями курсу «Концертмейстерський клас» є: набуття студентами 

різноманітних практичних концертмейстерських навичок, необхіних для роботи в класній та 

позакласній роботі; навичок вокального, хорового та інструментального акомпанементу, гри в 

ансамблі, акомпанементу влсному співу; розвиток у студентів навичок читання з листа та 

транспонування, підбору на слух мелодій та акомпанементу до пісень; вивчення хорової, 

вокальної, інструментальної, оперної та симфонічної нотної літератури різних епох, стилів та 

жанрів, хорової, вокальної та інструментальної літератури для дітей. В концертмейстерському 

класі студент закріплює знання та навички, отримані в класі диригування, постановки голосу, 

основного музичного інструменту. Одним із найважливіших етапів роботи в 

концертмейстерському класі є виконавська практика, яка стимулюється та контролюється 

викладачем. 

Форми контролю: залік 

 

Предмет: Культурно-мистецькі програми 

Статус: Вибіркова 

Рік, семестр: 3 рік, 6 семестр 

Анотація: Мета вивчення дисципліни «Культурно-мистецькі програми» полягає у навчанні 

студентів на основі програмного підходу проводити виховну роботу у школі та позакласних 

закладах освіти засобами культурно-мистецьких програм; оволодінні студентами системою знань, 

вмінь та навичок, необхідних для організації та проведення різних за видами тематичних 

культурно-мистецьких заходів, укладення сценаріїв, концертних та святкових програм, конкурсів, 

фестивалів тощо. Також студенти оволодівають методикою збору та упорядкування матеріалів 

(художніх, документальних, прикладних), необхідих для підготовки культурно-мистецьких 

програм. В процесі вивчення курсу передбачається розробка студентами ряду культерно-

мистецьких програм, які можуть бути включені до планів виховної роботи студентських 

академічних груп, певних класів загальноосвітніх шкіл. 

Форми контролю: залік 

 

Предмет: Літні оздоровчі табори 



Статус: Вибіркова 

Рік, семестр: 2 рік, 4 семестр 

Анотація: Завдання курсу: теоретично й методично підготувати студентів до згуртування дітей 

(різних вікових категорій) у тимчасово створені колективи в умовах табірного літа. Детально 

розкрити студентам зміст наступних питань: роль і місце літнього відпочинку в системі виховання 

школярів; особливості організації праці педагога-організатора; планування та облік роботи в 

таборах; проблеми самовизначення та самовираження особистості в умовах табірного літа; 

особливості спілкування з дітьми різного віку. Сформувати у студентів вміння організовувати та 

проводити:  фізкультурно-оздоровчу роботу та загартування школярів; спортивно-масові заходи та 

дійства в умовах табірного літа; організовувати та проводити національні ігри та розваги з дітьми 

різних вікових категорій в умовах літнього відпочинку. 

Форми контролю: залік 

 

Предмет: Методика роботи з дитячим музичним колективом 

Статус: Вибіркова 

Рік, семестр: 4 рік, 7, 8 семестри 

Анотація: Методика роботи з дитячим музичним колективом займає важливе місце у професійній 

підготовці вчителя музики. Досягнення в період вивчення курсу необхідного рівня знань, умінь та 

навичок можливе при умові оволодіння студентами всіма компонентами ансамблевої гри, 

розуміння їх взаємозв’язку. Завдання курсу «Методика роботи з дитячим музичним колективом» 

полягають у вихованні в студентів професійних умінь і навичок гри в інструментальному 

ансамблі, а також керування дитячим ансамблевим колективом на основі оволодіння методами 

роботи з дитячим інструментальним ансамблем (оркестром), дидактичними принципами та 

знаннями психофізіології виконавства на оркестрових інструментах. У завдання курсу входять: 

розвиток музичного слуху, музичної пам’яті, почуття ритму, музичного мислення, артистизму; 

вироблення у студентів навичок професійно-художнього виконання творів; ознайомлення з 

системою оркестрово-виконавського навчання; вміння оркеструвати твори для різного складу 

дитячих інструментальних ансамблів; освоєння оркестрових інструментів, елементарних дитячих 

інструментів. 

Форми контролю: залік 

 

Предмет: Музика ХХ століття 

Статус: Вибіркова 

Рік, семестр: 3 рік, 6 семестр; 4 рік, 7 семестр  

Анотація: Музична культура ХХ століття є складною багаторівневою системою. Ця складність 

зумовлена чисельним комплексом факторів. Домінуючими з них є бурхливий розвиток 

соціокультурних процесів в житті суспільства в цілому, специфіка функціонування національних 

музичних культур, відсутність єдиної стильової домінанти, розшарування музично-історичного 

процесу шляхом формування якісно нових художніх явищ (масова музична культура, джаз, 

модернізм). Нова, часом епатажна музика композиторів ХХ століття надзвичайно складна для 

сприйняття. Курс «Музика ХХ століття» завершує цикл музично-історичних дисциплін, що мають 

важливе значення для професійної підготовки студентів мистецьких спеціальностей. Завдання 

курсу полягають у наданні студентами глибоких знань про специфіку функціонування та розвитку 

музичної культури ХХ століття як цілісного феномену музичної культури людства; розумінні 

розвитку історичних процесів у музичній культурі ХХ століття, її основних закономірностей, 

специфіки та особливостей різних стилів, напрямків, національних шкіл; розумінні культурно-

типологічних характеристик музичного мистецтва; здатності аналізувати художні явища в 

сучасному соціокультурному просторі. 

Форми контролю: іспит 

 

Предмет: Народна музична творчість 

Статус: Вибіркова 

Рік, семестр: 1 рік, 1, 2 семестри 



Анотація: Сутність дисципліни «Народна музична творчість» полягає в ознайомленні з пісенними 

жанрами української традиційної народної музики, оволодінні навичками музично-теоретичного 

аналізу народнопісенних творів, вивченні типологічних характеристик обрядових пісень, історії 

становлення необрядових народнопісенних жанрів, ілюстрації відомих народних пісенних зразків. 

Дисципліна «Народна музична творчість» пов’язана з такими галузями знань як українська мова та 

література, історія, педагогіка, етнологія, хореографія, музична антропологія, писхологія. 

Форми контролю: іспит 

 

Предмет: Нотоція творів народної музики 

Статус: Вибіркова 

Рік, семестр: 3 рік, 6 семестр 

Анотація: Метою вивчення навчальної дисципліни «Нотація творів народної музики» є здобуття 

студентами навичок вдумливого спрймання народномузичних творів, виховання творчої 

зацікавленості до народної музики як окремої галузі  музичної культури, розвиток навичок 

збирання, транскрибування та архівування музичного фольклору. Завданнями вивчення 

дисципліни є: вивчення історії збираннята архівування творів народної музики, осмислення 

теоретичних та практичних проблем нотації народнопісеннних зразків, вироблення методики 

запису народномузичних зразків з використанням сучасних інформаційних технологій.  

Форми контролю: залік 

 

Предмет: Освітні технології 

Статус: Вибіркова 

Рік, семестр: 2 рік, 4 семестр 

Анотація: Курс «Освітні технології» передбачає комплексне вивчення освітніх технологій з метою 

ефективного застосування фахівцями технологічного підходу в професійній діяльності. Завдання 

курсу: показати та довести переваги навчально-виховного процесу школи з застосуванням освітніх 

технологій порівняно з традиційною організацією навчальних закладів; ознайомити студентів із 

основними навчальними, виховними, комунікативними та інформаційними технологіями, а також 

технологіями управління та організації успішної діяльності; сприяти засвоєнню та апробації 

сучасних освітніх технологій на основі принципів гуманістичної педагогічної взаємодії; 

формувати у студентів вміння вибирати особистісно-орієнтовані освітні (педагогічні) технології в 

навчально-виховному процесі школи; вивчати та впроваджувати у практичну діяльність 

інноваційні тенденції розвитку змісту освіти; стимулювати особистісний саморозвиток, 

професійне самовиховання та прагнення до успіху майбутнього вчителя. 

Форми контролю: залік 

 

Предмет: Основи екології 

Статус: Вибіркова 

Рік, семестр: 2 рік, 4 семестр 

Анотація: Дисципліна орієнтована на глибоке та ґрунтовне засвоєння основних теоретичних 

положень загальної екології, основних аспектів прикладної екології з охорони навколишнього 

природного середовища, раціонального використання природних ресурсів та забезпечення 

екологічної безпеки, ознайомлення із загальними принципами екологізації виробництва. Вивчення 

основ екології у вищій школі при підготовці фахівців неекологічних спеціальностей має на меті 

вивчення фундаментальних закономірностей у природі стосовно взаємозв’язків живих організмів з 

навколишнім природним середовищем та формування екологічного світогляду.  

Високий рівень підготовки фахівців у вищих навчальних закладах повинен забезпечувати 

володіння не тільки екологічними знаннями, але й високий рівень знання тих процесів, які 

підлягатимуть екологізації. Формування знань та вмінь: формування екологічної свідомості та 

навичок застосування екологічних норм й системного уявлення про оцінку впливів на навколишнє 

середовище. 

Форми контролю: залік 

 

Предмет: Основи музичної інтерпретації 



Статус: Вибіркова 

Рік, семестр: 1 рік, 2 семестр 

Анотація: Курс «Основи музичної інтерпретації» вирішує завдання систематизації музикологічних 

знань студентів-першокурсників, оволодіння основними змістовними напрямами у галузі пізнання 

та інтерпретації музики. Метою вивчення навчальної дисципліни є: засвоєння теоретичних основ у 

напрмку вивчення сприймання, аналізу та інтерпретації музки; опрацювання методів аналізу та 

інтерпретації музичного твору; ознайомлення з основними етапами розвитку виконавського 

мистецтва, його специфікою; формування особистіно-ціннісного ставлення до майбутньої 

педагогічної музично-інтерпретаціної діяльності, установки на співтворчість, діалогізацію, 

суб’єкт-суб’єктну взаємодію. 

Форми контролю: залік 

 

Предмет: Основи наукових досліджень 

Статус: Вибіркова 

Рік, семестр: 1 рік, 1 семестр 

Анотація: Курс «Основи наукових досліджень» вирішує завдання адаптації студентів-

першокурсників до вимог і форм вузівського навчання, до процесу самостійного, пошуково-

дослідницького здобування нових знань. Метою вивчення навчальної дисципліни є: засвоєння 

теоретичних основ наукового дослідження, категоріального апарату, логіки та етапів процесу 

дослідження, опрацювання методики та методів науково-педагогічного дослідження стосовно 

проблематики мистецької освіти, ознайомлення із завданнями і особливостями різних форм 

наукового викладу матеріалів дослідження, формування особистісно-ціннісного ставлення до 

пошуково-дослідницької діяльності. 

Форми контролю: залік 

 

Предмет: Основи сценічного мовлення 

Статус: Вибіркова 

Рік, семестр: 3 рік, 6 семестр 

Анотація: Мета вивчення курсу «Основи сценічного мовлення» полягає у вихованні 

високоосвідчених фахівців, майбутніх вчителів музики, художньої культури, вихователів та 

керівників позакласної роботи у загальноосвітній школі, які професійно володіють мовою; в 

розвитку та формуванні творчої особистості майбутнього вчителя; здобутті студентами 

професійних акторських навичок. В процесі вивчення курсу студенти оволодівають технікою 

мови, правильним диханням, постановкою голосу, чіткою виразною дикцією, мовною культурою, 

здобувають вміння організації роботи гуртка, студії художнього слова, шкільного театру; 

здобувають навички чіткої дикції, використання жестів, міміки, висловлювання власних думок та 

почуттів, роботи з текстами різних за жанрами. 

Форми контролю: залік 

 

Предмет: Основи теорії музичного фольклору 

Статус: Вибіркова 

Рік, семестр: 1 рік, 1 семестр 

Анотація: Метою викладання навчальної дисципліни «Основи теорії музичного фольклору» є 

ознайомлення студенті з основами теорії музичного фольклору, що включає в себе розуміння 

строфічної та астрофічної будови народної пісні, її моделей силабомелодичного ритму, форми, 

мелодики та мелодії, ладозвукорядної будови. Виробити в них навички бережливого ставлення до 

пам’яток народного мистецтва та постійно використовувати теоретичні знання у своїй 

педагогічній практиці. Основними завданнями вивчення дисципліни є: вивчення спеціальної 

термінології як базової для аналізу традиційної музичної творчості, оволодіння студентами 

основами типологічного аналізу, формування навичок здійснення усного теоретичного аналізу 

фольклорного твору.  

Форми контролю: залік 

 

Предмет: Педагогічна практика в літніх таборах відпочинку 



Статус: Вибіркова 

Рік, семестр: 2 рік, 4 семестр 

Анотація: Предмет обов’язковий для студентів педагогічних спеціальностей. Мета курсу полягає у 

формуванні у студентів вміння у реальних умовах табірного літа формувати тимчасово створені 

дитячі колективи із дітей різних вікових категорій та вправно керувати ними. Завдання 

пропонованого навчального курсу: допомогти студентам, котрі працюють на посадах педагогів-

організаторів та вихователів, збагатитися знаннями й уміннями щодо організації зайнятості дітей в 

умовах табірного літа; сприяти налагодженню тісного взаєморозуміння між дітьми та студентами; 

допомогти при тісній творчій співпраці виявляти й реалізовувати здібності дітей, розвиваючи 

власну педагогічну майстерність. 

Форми контролю: залік 

 

Предмет: Психологія художньої творчості 

Статус: Вибіркова 

Рік, семестр: 3 рік, 6 семестр 

Анотація: Вивчення курсу «Психологія художньої творчості» має на меті дати студентам 

музичних факультетів зання, що домпомогли б їм глибше зрозуміти таємниці майбутньої професії 

і таким чином зробити ще один крок до вдосконалення своєї майстерності. Галузь психології 

художньої творчості двоєдина за змістом і пов’язана із сферою науки про людину та сферою 

мистецтва. Головне завдання курсу полягає в оволодінні студентами сучасних знань про 

особливості психологічних процесів у різних видах мистецтва і сприяє тому, щоб високий 

професіоналізм виконавського мистецтва гармонійно поєднувався з глибоким розумінням законів 

мистецтва загалом та музики зокрема. 

Форми контролю: іспит 

 

Предмет: Ритміка і хореографія 

Статус: Вибіркова 

Рік, семестр: 2 рік, 3, 4 семестри; 3 рік, 5 семестр  

Анотація: «Ритміка і хореографія2 є однією з основних дисциплін музично-естетичного циклу, яка 

має на меті всебічне вивчення студентами українського танцю, його краси та різноманітності, 

прищеплення любові до української національної культури. Основні завдання курсу полягають в 

накопиченні теоретичних знань та практичних умінь, навичок в галузі хореографічного мистецтва, 

засвоєнні методики викладання предмету, ознайомленні з етнічними групами танцювальної 

культури України. 

Форми контролю: заліки 

 

Предмет: Сучасні інформаційні технології 

Статус: Вибіркова 

Рік, семестр: 1 рік, 1 семестр 

Анотація: Метою викладання навчальної дисципліни «Сучасні інформаційні технології» є 

отримання професійних навиків ефективної робота з додатками пакета прикладних програмам MS 

Office (табличні процесори, текстові процесори, системи підготовки презентацій тощо), – а також 

формування вмінь та навиків роботи у комп'ютерних мережах (Internet, Іntranet) та пошуку 

інформації. 

Основними завданнями вивчення дисципліни «Сучасні інформаційні технології» є надання 

студентам знань щодо сучасних комп'ютерних технологій та набуття ними навичок використання 

в професійній діяльності сучасних персональних комп'ютерів. 

Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти повинні:дисципліна сприяє – 

формуванню знань про: правила введення, зберігання та редагування текстів на комп’ютері; 

правила виконання значних за обсягом розрахунків та ознайомлення з діловою графікою; правила 

створення, редагування, подання інформації у вигляді публікацій; правила перегляду web-

сторінок, роботи з електронною поштою та телеконференціями, файловими архівами, пошуковими 

машинами тощо; правила створення, зберігання та редагування презентацій на комп’ютері; 

формуванню вмінь: створювати, редагувати, впорядковувати інформацію в публікації засобами  



MS Publisher; створювати, зберігати і редагувати презентації в MS Power Point; переглядати web-

сторінки, працювати з електронною поштою та телеконференціями, файловими архівами, 

пошуковими машинами тощо. 

Форми контролю: залік 

 

Предмет: Теорія і методика викладання СХК 

Статус: Вибіркова 

Рік, семестр: 4 рік, 8 семестр  

Анотація: Впровадження до навчального плану загальноосвітніх закладів усіх типів нової 

дисципліни «Художня культура» зумовило необхідність вирішення проблем ефективної 

підготовки вчителів до викладання цього курсу в сучасній ситуації глобальних соціокультурних 

змін. Дисципліна «Теорія і методика викладання СХК» втілює авторську епістемологічну 

концепцію викладання художньої культури та відповідну їй технологію художньо-

епістемологічної самокорекції учня. Зміст означених концепції та технології спрямовані на 

виховання художньо-рефлексивної, ціннісно-смислової та анагогічної компетентності 

майбутнього педагога-митця і грунтується на закономірній взаємозалежності: розвитку вродженої 

пізнавальної активності особистості та її ефективного залучення у процес досягнення істини; 

осмисленості суб’єктом свого духовного стану і розвитку його здатності до реалізації релігаційної 

функції мистецтва; набутого суб’єктом досвіду відповідального вибору та характеру педагогічного 

супроводу його освітньої діяльності як духовного становлення. 

Форми контролю: залік 

 

Предмет: Теорія музики 

Статус: Вибіркова 

Рік, семестр: 1 рік, 1 семестр  

Анотація: Курс «Теорія музики» − початкова складова частина професійної підготовки майбутніх 

вчителів музичного мистецва. Завдання курсу полягає у здобутті студентами знань, умінь і 

навичок щодо основних елементів музичного мистецтва. Як складова комплексу музично-

теоретичних дисциплін, курс «Теорія музики» тісно пов’язаний і є початковим етапом опанування 

сольфеджіо, гармонії, поліфонії, аналізу музичних творів тощо. Процес засвоєння студентами 

навчального матеріалу включає аудиторні (лабораторні) заняття, виконання усних та письмових 

домашніх завдань, контрольних робіт, самостійну роботу. Такий підхід стимулює творче 

розв’язання поставлених проблем, творчу самореалізацію студентів. 

Форми контролю: іспит 

 

Предмет: Хорове аранжування 

Статус: Вибіркова 

Рік, семестр: 4 рік, 8 семестр  

Анотація: Курс «Хорове аранжування» є важливим компонентом в системі підготовки майбутніх 

вчителів музики. Він є тією основою, в якій акумулюються такі музично-теоретичні дисципліни як 

теорія музики, гармонія, поліфонія, хорознавство, аналіз музичних творів тощо. Мета курсу – 

формування у студентів навичок перекладення вокальних партитур на різні типи і види хорів, 

згідно їх виконавських можливостей з метою адаптації для практичного застосування у майбутній 

професійній діяльності. В процесі вивчення курсу студенти засвоюють теорію хорового 

аранжування, здійснюють аранжування хорових, вокальних та інструментальних партиур для 

різних складів, типів та видів хорів, здобувають навички адаптації партитур для використання у 

шкільній практиці. 

Форми контролю: залік 

 

2.2. ЦИКЛ ДИСЦИПЛІН ВІЛЬНОГО ВИБОРУ СТУДЕНТІВ 

 

Предмет: Економіка 

Статус: Вибіркова 

Рік, семестр: 4 рік, 8 семестр 



Анотація: Формування системи знань про економічні відносини у суспільстві, проблеми 

ефективного використання обмежених ресурсів, функціонування основних складових економічної 

системи, розвиток у студентів економічного мислення, а також підготовка до подальшого 

вивчення основ інших економічних дисциплін та можливого використання економічних знань у 

майбутній професійній діяльності; оволодіння студентами методологією пізнання економічних 

явищ і процесів, вивчення законів, закономірностей, рушійних сил розвитку суспільного 

виробництва для найбільш повного задоволення їхніх матеріальних і соціально-економічних 

потреб. Формування вмінь: аналізувати конкретні економічні проблеми; давати оцінку 

економічним ситуаціям; пояснювати причини найважливіших економічних явищ. 

Форми контролю: залік 

 

Предмет: Етика і естетика 

Статус: Вибіркова 

Рік, семестр: 2 рік, 4 семестр 

Анотація: Етика та естетика як навчальна дисципліна знайомить з важливими філософськими 

галузями знань про людину: етикою –  предметом якої є мораль і естетикою – предметом якої є 

сфера почуттєвого; висвітлює основні віхи розвитку етики і естетики, дає сучасне розуміння таких 

їх наріжних проблем, як сутність і обґрунтування моралі, її основних понять, етикету як форми 

культури, а також системи категорій естетики, природи мистецтва і художньої творчості, 

специфіки розвитку некласичної естетики на основі художньо-естетичного досвіду ХХ - поч. ХХІ 

ст. Засвоєння цієї сфери гуманітарного знання своєрідно довершує світогляд людини, робить його 

цілісним, сприяє глибшому розумінню місця людини в світі, здатності виробити власну моральну 

позицію та формує культуру почуттів, сприяє їх витонченню і ушляхетненню. 

Вивчення етики і естетики передбачає формування вміння працювати з філософсько-етичними та 

художніми текстами, самостійно аналізувати і інтерпретувати їх зміст, аргументувати власну 

позицію щодо актуальних моральних проблем сьогодення і здобути навички критичного мислення 

та теоретичної рефлексії почуттєвого досвіду. 

Форми контролю: залік 

 

Предмет: Іноземна мова 

Статус: Вибіркова 

Рік, семестр: 4 рік, 8 семестр 

Анотація: Формування уміння самостійно читати літературу за фахом, працювати з додатковою та 

довідковою літературою, словниками, мультимедійними засобами; опанування такими 

складовими іншомовної комунікативної компетенції, як: мовленнєва компетенція, лінгвістична 

компетенція (лексична, граматична, семантична, фонологічна, орфографічна і орфоепічна), 

соціокультурна та професійна компетенції; формування навичок використання знань з англійської 

мови як у процесі повсякденного спілкування з представниками інших країн з різноманітних 

питань у галузі історії, так і на етапі підготовки до участі в міжнародних конференціях, проектах 

та дискусіях, а також формування вміння проводити письмовий обмін діловою інформацією; 

реалізовувати набуті знання для творчого самовдосконалення, вміння співпрацювати під час 

парної чи групової роботи. 

Форми контролю: залік 

 

Предмет: Логіка 

Статус: Вибіркова 

Рік, семестр: 4 рік, 8 семестр 

Анотація: Як навчальна дисципліна «Логіка» надає теоретичний і методичний матеріал, 

необхідний для формування усвідомленого рівня оперування правилами і прийомами логічного 

мислення, дає знання про логічні характеристики основних форм мислення – поняття, судження й 

умовиводу, правил та операцій над ними, розкриває сутність і значення основних законів 

(принципів) мислення, знайомить з основними прийомами  аргументації.   

Вивчення логіки забезпечує ефективне оволодіння найбільш поширеними в практиці схемами і 

прийомами міркувань, активне використання в процесі мислення та спілкування їх основних 



методів – дедукції, індукції та аналогії,  розвиває вміння розпізнавати та виявляти логічні помилки 

як у власних міркуваннях, так і у міркуваннях інших людей, сприяє вдосконаленню логічної 

культури, формуванню сучасного стилю мислення, що поєднує в собі точність і образність думки, 

вихованню дисципліни думки. 

Форми контролю: залік 

 

Предмет: Політологія 

Статус: Вибіркова 

Рік, семестр: 4 рік, 8 семестр 

Анотація: Курс  «Політологія» присвячений вивченню теоретичних та практичних аспектів 

політології. Лекційний курс розділений на два змістові модулі. У першому розглядаються суть 

політології як науки та навчальної дисципліни, політика і політичні системи, розвиток світової та 

вітчизняної політичної думки, висвітлюються проблем політичних інститутів, влади і суспільства. 

У другому розділі аналізується політичне життя суспільства, політичні режими та світові 

політико-ідеологічні доктрини. Окремо висвітлюється взаємозв’язок етнічних та політичних 

проблем, а також особливості міжнародних відносин та світового політичного процесу. 

На семінарських заняттях увага студента спрямовується на розгляд історії становлення науки про 

політику, та розвитку політичних теорій та вчень. Практична частина курсу передбачає вивчення 

основ громадянського суспільства,  вивчаються політичні системи суспільства, методи та форми 

створення політичних партій та громадських організацій. Окремо розглядаюся етнонаціональні та 

міжнародні відносин. Метою курсу є розвиток в студентів ґрунтовного розуміння політичної 

теорії і практики, основних політологічних понять, закономірностей становлення та розвитку 

політичних систем, їх інститутів. Розвиток здібностей до аналізу політичних процесів як в Україні 

та в окремих її регіонах, так і в цілому світі. 

Форми контролю: залік 

 

Предмет: Правознавство 

Статус: Вибіркова 

Рік, семестр: 4 рік, 8 семестр 

Анотація: Навчальний курс «Правознавство» орієнтований на такі завдання: розширити знання 

студентів про походження, типи, та форми держави, історію формування української державності; 

поглибити знання з основ конституційного ладу України; ознайомити з основними галузями 

права, даючи їх коротку характеристику; формувати навички правомірної поведінки в 

найтиповіших життєвих ситуаціях; виховувати переконаність в необхідності суворого дотримання 

законів, непримиренність до протиправної поведінки; виробляти уміння аналізувати суспільно-

політичні події в Україні та світі, спираючись на знання з теорії й історії держави та права, 

користуватися вітчизняними нормативними та міжнародно-правовими актами, різноманітними 

джерелами права, юридичною літературою; формування вміння застосовувати набуті правові 

знання у майбутній роботі з учнівською молоддю. 

Форми контролю: залік 

 

Предмет: Релігієзнавство 

Статус: Вибіркова 

Рік, семестр: 2 рік, 4 семестр 

Анотація: Метою курсу є ознайомлення студентів зі змістом теологічного і наукових підходів до 

вивчення релігії; з’ясування сутності релігії та тенденції розвитку релігійних процесів в умовах 

секуляризації, глобалізації, світоглядного релятивізму і практичного атеїзму; поглиблення знання 

з історії розвитку світових релігій, їх впливу на суспільно-політичні процеси, зокрема в Україні; 

формування релігієзнавчого мінімуму правових знань про конституційні принципи свободи 

совісті, законодавчі акти, які служать основою державно-церковних і міжконфесійних відносин, 

визначають принципи функціонування церков і релігійних організацій.    

Завдання курсу полягає у формуванні у студентів цілісного світоглядного уявлення про релігійні 

процеси в минулому та сучасний період у світі й Україні, їх роль у суспільному розвитку. 



У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен знати: об’єкт, предмет, сутність, 

особливості, тенденції, функціональність релігії в контексті релігійних процесів у світі й Україні; 

класифікацію релігій за рівнями їх історичного розвитку та етнічною ознакою; історичні умови 

зародження та розвитку світових релігій, їх зміст, основні течії та тенденції розвитку в сучасних 

умовах; особливості поширення християнства в Україні та його інституалізаційні вияви; основні 

положення Конституції України, українські законодавства про свободу совісті та релігійні 

організації, права та обов’язки громадян у сфері релігії, віросповідання та світоглядної орієнтації; 

вміти: формувати власну світоглядну позицію щодо релігії, церкви, богослов’я-теології, 

національної духовної культури, її цінностей; розрізняти особливості і спрямованість конфесійної 

діяльності різних релігійних організацій з метою адекватної оцінки заходів, спрямованих на 

відродження духовної культури української нації, суспільний діалог віруючих різних релігій та 

віруючих і невіруючих, для побудови демократичного громадянського суспільства; проводити 

профілактичні заходи, вести роз’яснювальну роботу з метою упередження і подолання релігійного 

екстремізму і фанатизму, явищ політизації релігії, протидіяти використанню релігії для 

розпалювання расової, міжнаціональної ворожнечі, посяганню на права і свободу людини; 

контактувати цивілізовано і професійно в процесі фахової діяльності з представниками інших 

релігій і конфесій й підтримувати толерантні, гуманні стосунки з віруючими різних релігій і 

невіруючими й, таким чином, сприяти становленню громадянського суспільства, збереженню 

стабільності й безпеки України. 

Форми контролю: залік 

 

Предмет: Соціологія 

Статус: Вибіркова 

Рік, семестр: 4 рік, 7 семестр 

Анотація: Формування знань з загально-соціологічної теорії, розкриття змісту основних 

соціологічних теорій та концепцій, кожна з яких дає свій специфічний аналіз особливостей 

функціонування та розвитку суспільства та по своєму виявляє найактуальніші суспільні проблеми, 

одночасно закладаючи основи світогляду та громадянської зрілості. При вивченні курсу загально-

практичного та загальнотеоретичного значення зосереджується увага на процесі засвоєння 

студентами методологічного аспекту соціології як науки: сукупність методів, принципів, прийомів 

і процедур пізнання навколишньої соціальної дійсності. Наука соціологія володіє розвинутим 

інструментарієм аналізу суспільного життя, її методи постійно розвиваються й оновлюються. 

Форми контролю: залік 

 

 



10. ФАХОВЕ СПРЯМУВАННЯ ТА КВАЛІФІКАЦІЙНІ ВИМОГИ ДО 

ФАХІВЦІВ СПЕЦІАЛЬНОСТІ 

Професійна реалізація випускника-бакалавра полягає в організації навчально-виховної 

діяльності в загальноосвітніх навчальних закладах І-ІІІ рівнів, позашкільної, гурткової роботи. 

Бакалавр музичного мистецтва підготовлений до розв’язання таких завдань: в галузі організації 

навчально-виховної діяльності: здійснювати характеристики та класифікації видів, жанрів 

музичного мистецтва, жанрово-стильовий, художньо-педагогічний аналіз, виконавську та 

вербальну інтерпретацію творів музичного мистецтва; використовувати професійні знання, 

уміння, навички, компетенції у процесі організації навчальної діяльності школярів, позашкільної 

навчально-виховної роботи, забезпечувати педагогічні умови для творчого розвитку формування 

загальнокультурних, художніх та особистісних компетенцій школярів засобами музичного 

мистецтва; здійснювати професійно-педагогічний аналіз художньо-освітніх явищ та процесів, 

використовувати інформаційні технології для рішення теоретичних та практичних завдань в галузі 

загальної музичної освіти; використовувати професійно-профільовані знання з педагогіки, 

психології, естетики, теорії та історії музики, історії вітчизняної музичної педагогіки для 

розв’язань актуальних завдань сучасної школи, для особистісного розвитку та самовдосконалення. 

Адміністративна діяльність в галузі загальної освіти: використовувати базові уявлення 

про зміст державних нормативних документів в галузі загальної мистецької освіти, знання 

дидактичної, навчально-методичної літератури; знання основ організації шкільної освіти, 

теоретичних основ викладання музичного мистецтва в загальноосвітніх навчальних закладах І-ІІІ 

рівнів, позашкільних культурно-освітніх установах, знання сучасних інноваційних технологій в 

галузі загальної мистецької освіти; складати звітну документацію про роботу структурних 

підрозділів.  

Ораганізація науково-дослідної роботи: використовувати базові учвлення про основи 

філософії, економіки, політології, соціології, розуміння закономірностей розвитку суспільства у 

професійній та соціальній діяльності; використовувати базові знання з основ педагогіки, 

психології, світової та української художньої культури, етики, естетики, спеціальних музично-

теоретичних дисциплін, наукової фольклористики, основ наукових досліджень з метою здійснення 

науково-пошукової діяльності в галузі загальної мистецької освіти. 

 



11. ГЛОСАРІЙ ТЕРМІНОЛОГІЇ ІЗ ДИСЦИПЛІН, ЯКІ ЧИТАЮТЬСЯ НА КАФЕДРІ 

 

А 

А капела – 

 

 

Автохтонна наукова школа 

– 

 

Академічний стиль – 

 

 

 

Аналіз музичний у вузькому 

значенні – 

 

 

 

 

Аналіз музичний у широкому 

значенні – 

 

Аналіз музичних творів – 

 

 

 

 

 

 

Ансамбль – 

 

 

 

Аудіоредактор або звуковий 

редактор – 

(італ. a cappella) – хоровий спів без інструментального 

супроводу. 

 

це об’єднання вчених. які в основу своїх наукових теорій 

базували на еволюції місцевих фольклорних традицій. 

 

в мистецтві стиль, що відповідає традиціям, стійким 

правилам та встановленим зразкам, які пройшли 

випробування часом. 

 

аналітичний розгляд окремого компонента музичної мови в 

рамках конкретного музичного твору, пов’язаний з 

необхідним виділенням певного компонента з-поміж інших 

(аналіз мелодії, гармонії, фактури, композиційної форми 

тощо). 

 

аналітичний розгляд взаємодії усіх сторін музичного твору: 

звукової, інтонаційної, композиційної. 

 

одна з галузей музично-теоретичних наук, яка 

характеризується детальним дослідженням твору, від 

особливості ритмічних малюнків, до визначення теми, ідеї 

та сюжету літературного тексту. Наукове дослідження 

музичних творів, їх змісту, стилю, форми, музичної мови та 

її елементів – як єдиного цілого. 

 

(франц. ensemble – спільно, разом) – група виконавців, які 

виступають спільно (дует, тріо, квартет, квінтет, секстет 

тощо).  

 

програмне забезпечення для редагування цифрового звуку. 

Б 
Багатоголосся – 

 

 

 

Бакалавр –  

 

 

 

 

 

 

 

Баритон – 

 

 

 

 

Бас – 

склад музики, заснований на поєднанні трьох і більше 

самостійних голосів або мелодії з акомпанементом чи 

акордовим супроводом. 

 

освітньо-кваліфікаційний рівень вищої освіти особи, яка на 

основі повної загальної середньої освіти здобула базову 

вищу освіту, фундаментальні і спеціальні уміння та знання 

узагальненого об’єкта праці (діяльності), достатній для 

виконання завдань та обов’язків певного рівня професійної 

діяльності, що передбачені для первинних посад у певному 

виді економічної діяльності. 

 

чоловічий високий голос, середній між басом і тенором, від 

низького тенора і високого баса відрізняється характером 

або тембром звука. Баритин є досить рухливим і має 

діапазон від «до» малої октави до «фа-соль» першої. 

 

низький чоловічий голос, густий, твердий, сильний. 

http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B8%D1%84%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%B9_%D0%B7%D0%B2%D1%83%D0%BA


 

 

Діапазон звичайного баса – «мі-фа» великої октави – «до-ре» 

малої. 

В 
Виховання – 

 

 

 

 

Вокалізація – 

 

Вокальне мистецтво – 

конкретно-історичне явище, яке тісно пов’язане з соціально-

економічним, політичним і культурним розвитком 

суспільства, з етно-соціальними і соціально-психологічними 

особливостями народу. 

 

спів на голосних звуках. 

 

вид музичного виконавського мистецтва, що грунтується на 

майстерному володінні співацьким голосом. Вокальне 

мистецтво може бути сольним, ансамблевим та хоровим. У 

вокальному мистецтві різних народів відзеркалюються 

інтонаційні, ладові, ритмічні та інші риси народної музки. 

Г 
Гармонічний слух – 

 

Гармонія – 

 

 

 

 

 

 

відчуття співзвучності акордів. 

 

(грец. αρμονία – зв’язок, порядок; лад; злагодженість, 

відповідність, стрункість). Термін «гармонія» в музиці 

включає ряд значень: приємна для слуху злагодженість 

звуків, милозвучність (естетичне поняття); закономірне 

поєднання тонів у одночасному звучанні; співзвуччя 

(музично-теоретичне поняття). 

Д 
Динаміка культурна – 

 

 

Диригент – 

 

 

 

 

 

 

Диригентська схема –  

 

 

 

 

 

Диригування – 

 

 

 

Документування 

фольклорного твору – 

процес змін у культурі, що характеризується спрямованістю, 

цілісністю, закономірністю, впорядкованістю тенденцій. 

 

керівник колективу музикантів, який об’єднує виконавців з 

оркестру, хору, оперної або балетної вистави з метою 

досягнення єдиного трактування та художньої досконалості. 

Диригент передає свої задуми за допомогою спеціальної 

системи прийомів – мануальної техніки, виразу обличчя, 

погляду тощо. 

 

основна складова частина жестів мануальної техніки, якою 

диригент керується, передаючи музичну організацію та 

художній зміст твору в процесі його виконання. 

Диригентська схема є пластичним вираженням музичного 

розміру твору, що виконується. 

 

мистецтво керування музичним колективом (оркестром, 

хором тощо) під час вивчення, підготовки та виконання 

музичного твору. 

 

це запис відомостей про автора записів та інформатора, від 

якого записано фольклорний твір. 

Е 
Електронна музика – 

 

 

 

Елементарна теорія музики 

музика, що виникає і реалізується за допомогою електронно-

акустичної звукоутворюючої та звуковідтворюючої 

апаратури – магнітофонів, синтезаторів тощо. 

 

навчальний предмет, у якому подаються загальні відомості 



– 

 

 

 

Епічний фольклор – 

 

Епос – 

 

 

Етнографія музична – 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Етнологія музична – 

про нотний запис, основні елементи музики – звук, 

звукоряд, лади, тональності, співзвуччя, гами, інтервали, 

акорди, ритм, метр, розмір, темп, динаміка і т. д. 

 

це такий фольклор, в основу якого покладено оповідь про 

героїчні події українського народу. 

розповідь про події минулого, побудована за принципом 

гіперболізації. 

 

(від грец. ethnos – народ і grapho – пишу) – галузь музичної 

етнології, що спеціалізується на записуванні, фіксації, 

розшифровуванні народної музичної творчості, збиранні 

відомостей про народних виконавців та місця поширення 

творів фольклору, пошуку і вивченні народних музичних 

інструментів, їх відновленні та поверненні до активного 

вжитку, систематизації зібраних матеріалів, створенні 

описів, каталогів, картотек, довідників, музично-

етнографічних публікацій. 

 

(від грец. ethnos – народ і logos – наука) – наукова 

дисципліна, що вивчає виникнення, розвиток та взаємодію 

усної традиції музичної творчості національних народних 

культур як явища, що віддзеркалює в художній формі 

процес суспільного розвитку, етнічну специфіку та 

менталітет народу, характерні виражальні засоби і 

виконавську поведінку тощо. Етнологія музична вивчає 

народне музичне мистецтво одночасно як «мову» – систему 

музичних структур, і як «мовлення» – специфічну 

виконавську «поведінку». 

Ж 
Жанр музичний – (франц. genre – рід, вид, тип, манера) – поняття, що 

характеризує класифікацію музичної творчості за родами і 

видами, з огляду на їх походження, умови виконання та інші 

ознаки (зміст, структура, засоби виразності, склад 

виконавців тощо). 

З 
Загальна музична освіта – 

 

 

 

 

Засоби музичної виразності 

– 

 

галузь освіти, яка поєднує музичне навчання, виховання та 

розвиток особистості учнів засобами музики і покликана 

підготувати їх до активної участі у соціокультурному житті, 

до подальшої музично-естетичної самоосвіти. 

 

засоби, що створюють певну художню образність або 

надають їй різноманітних варіантів: мелодика, гармонія, 

ритм, темп, динаміка, артикуляція, штрихи, агогіка. 

І 
Інструментальна музика – 

 

 

 

Інструментальний 

ансамбль (музичний 

ансамбль, музичний гурт) – 

 

 

музика, призначена для виконання на музичних 

інструментах. Інструментальна музика буває сольною, 

камерно-ансамблевою і оркестровою. 

 

колектив людей, об’єднаних спільною метою і роботою, які 

пов’язані з музикою. Зазвичай музичний колектив 

складається з музикантів, але в нього можуть входити і інші 

музичні діячі (продюсери, звукорежисери) або люди, 

безпосередньо до створення музики не причетні 



 

 

Інтерпретація – 

 

 

 

 

 

Інтерпретація виконавська 

– 

 

 

 

 

Інтерпретація художня – 

 

 

 

 

 

 

Інтонація – 

 

Історія музики – 

 

 

 

 

Історія музичної педагогіки 

– 

 

 

 

(художники, поети). 

 

(лат. interpretatio – тлумачення) – художньо-звукова 

реалізація музичного тексту в процесі виконання, що 

залежить від задуму автора та його індивідуальних 

особливостей, принципів школи або напрямку, до яких 

належить виконавець. 

 

вид художньої інтерпретації, іманентна і загальна 

закономірність виконавського мистецтва, що передбачає 

глибоке осмислення тексту, художнього контексту та 

психологічного підтексту твору з метою формування і 

втілення виконавської концепції. 

 

особливий вид інтерпретації, специфіка якої полягає у 

визнанні художньої образності як діалектичної єдності 

відображення реальності та виразу ставлення до неї 

художника, виразового зображення, зображення з 

«подвійним відображенням» – дійсності і художника, 

об'єктивного та суб'єктивного світів. 

 

точне відтворення висоти звуку. 

 

наука, що вивчає розвиток музичного мистецтва як 

історичний процес – від зародження до сучасності, 

включаючи як загальну історію музики, так і розвиток 

музичного мистецтва окремих країн і народів. 

 

галузь знань, яка акумулює, фіксує та транслює творчий 

досвід музичної діяльності від одного покоління до іншого, 

сформовані етичні та естетичні ідеали тієї чи іншої доби; 

вона відображає еволюцію музично-педагогічної думки та 

музично-освітньої практики впродовж історичного розвитку. 

К 
Класика музична – 

 

 

 

 

Композиція – 

 

 

 

 

Контрапункт – 

 

 

Культура – 

 

 

 

 

 

 

музичні твори, що відповідають найвищим художнім 

вимогам, поєднуючи глибину, змістовність, досконалість 

форми. Класика музична витримала «перевірку часом» та 

увійшла до скарбниці світового музичного мистецтва. 

 

(лат. composito – складання) – починаючи з XVII століття 

представляє цілісну науку про гармонію, поліфонію, 

музичний стиль, форму та інструментовку, практичним 

результатом якої є складання музичних творів. 

 

нота проти ноти, тобто одночасне поєднання декількох 

мелодичних ліній. 

 

сукупність духовних, матеріальних і практичних здобутків 

людства, у яких віддзеркалюється рівень розвитку 

суспільства. Музична культура охоплює досягнення у сфері 

музичної творчості, виконавства та освіти, а також рівень 

обізнаності та вихованості людини в галузі музичного 

мистецтва. 

 



Культурна система – 

 

 

 

 

Курсова робота – 

впорядкована сукупність культурних елементів, яка 

характеризує унікальність певного історико-культурного 

типу, що історично склалася у практиці та свідомості певної 

людської спільноти. 

 

самостійне дослідження на основі опанування знань із курсу 

основної фахової дисципліни, що вимагає певного науково-

теоретичного та практичного досвіду студента. 

М 
Масова культура – 

 

 

 

Методика – 

 

 

 

 

 

Методика музичного 

виховання – 

 

 

Методика роботи з 

музичним колективом – 

 

 

 

 

Мистецтво – 

 

 

Мистецька педагогіка – 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Музика – 

 

 

 

Музикознавство – 

 

 

 

 

 

 

сукупність явищ сучасного соціокультурного процесу, 

орієнтованих на формування споживацького типу людини і 

маніпулювання на цій основі її свідомістю. 

 

це галузь педагогічної науки яка вивчає теоретичні аспекти 

навчання якогось предмету. Музично-навчальна і виховна 

складова частина педагогічної науки яка вивчає 

закономірності, завдання, зміст, організацію, форми і методи 

музично-освітньої та виховної роботи з дітьми. 

 

складова педагогічної науки, вивчає закономірності, 

принципи, завдання, зміст, організацію, форми і методи 

музично-освітньої та музично-виховної роботи з дітьми. 

 

це опис конкретних прийомів засобів, способів, технік 

педагогічної діяльності в процесі гри на музичних 

інструментах. Методика навчання предмету включає: мету 

навчання, освітні, виховні, розвиваючі, практичні цілі, зміст, 

принципи, засоби, форми і методи навчання. 

 

відображення дійсності у художніх образах, складова 

частина духовної культури суспільства. 

 

наука про мистецьку освіту; теорія і практика естетичного 

виховання дітей і молоді, опанування ними різновидів 

мистецтва в загальноосвітній школі та позашкільних 

освітніх установах; самостійна галузь професійної 

педагогіки, об’єктом дослідження якої є проблеми 

професійної підготовки фахівців у галузі мистецтва; вона 

включає педагогіку загальної мистецької освіти та 

естетичного виховання, педагогіку професійної мистецької 

освіти, до якої належать музична, театральна, 

хореографічна, художня, музейна педагогіка та ін. 

 

вид мистецтва що впливає на психіку людини. Музика це 

відображення в звуках об’єктивної реальності думок і 

почуттів людини. 

 

наука, що вивчає музику як особливу форму художнього 

осягнення світу, її зв’язки з дійсністю та іншими галузями 

людської культури, а також закономірності та особливості 

музичного мистецтва, що визначають його специфічний 

характер. До Музикознавства належить низка наукових і 

навчальних дисциплін історичного та теоретичного 

спрямування, а також музичні сфери етнології, 



 

 

 

 

 

 

Музична драматургія – 

 

 

 

Музична ілюстрація – 

 

 

 

Музична імпровізація – 

 

 

 

Музична культура 

суспільства – 

 

 

 

Музична освіта – 

 

 

 

 

 

Музична пам’ять –  

 

Музична педагогіка – 

 

 

 

 

 

Музичне виховання – 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Музичне навчання – 

 

 

 

 

 

 

фольклористики, естетики, педагогіки, психології, 

соціології, акустики, біофізики, біомеханіки, інформатики, 

кібернетики, електроніки, архівістики, бібліографії, 

палеографії, текстології, кібернетики, критики, нотографії, 

інструментознавства та інших галузей. 

 

вміння в музиці драматичного розгортання дії, яка визначає 

форму, композицію і засоби виразності музично-

драматичного твору (опери, балету, ораторії тощо). 

 

включення до лекції (уроку, бесіди) з мистецтва музичних 

творів або уривків, що спряють кращому засвоєнню змісту 

заняття. 

 

(лат. improvisus – несподіваний, раптовий) – це найдавніший 

вид музичної творчості, складання музики водночас з 

процесом її виконання. 

 

розглядається як складна система, яку складають музичні 

цінності, створені в даному суспільстві; всі види діяльності 

щодо створенню, збереженню, відтворенню, поширенню, 

сприйманню і використанню музичних цінностей. 

 

це підсистема освітньої галузі, що гармонійно поєднує 

музичне навчання, виховання і розвиток дітей і молоді 

засобами музики й покликана підготувати їх до активної 

участі у соціокультурному житті, до подальшої музично-

естетичної освіти. 

 

здатність впізнавати і відтворювати музичний матеріал. 

 

галузь наукових знань, яка вивчає закономірності пізнання 

музичного мистецтва, становлення та розвитку особистості у 

процесі цього пізнання; вона узагальнює теорію і практику 

музичного навчання та виховання, музичної освіти 

(професійної та загальної). 

 

це цілеспрямований та систематичний розвиток музичної 

культури, музичних здібностей людини, виховання 

емоційної чутливості до музики, розуміння і переживання її 

змісту; процес передачі суспільно-історичного досвіду 

музичної діяльності від одного покоління до іншого, який 

включає елементи музичного навчання та музичної освіти; 

забезпечення педагогічних умов формування світоглядних 

уявлень, музичної культури, ціннісних орієнтацій, 

духовного світу особистості засобами музичного мистецтва. 

 

процес цілеспрямованого пізнання явищ музичного 

мистецтва, освоєння способів музичної діяльності в 

результаті взаємодії учитея з учнем; це форма пізнання 

дійсності, яка окрім інтелектуального передбачає також 

емоціно-образне освоєння світу; результати такого пізнання 

вивявляються у внітрішніх духовних стимулах поступків, 

емоціно-ціннісних критеріях та орієнтирах. 



 

Музичний диктант –  

 

Музичний інструментарій – 

 

 

 

 

 

 

 

Музичний театр – 

 

 

 

Музично-естетична 

компетентність – 

 

 

Музично-естетичний 

розвиток – 

 

 

 

Музично-педагогічна думка – 

 

 

 

 

 

це записування музичного тексту при допомозі слуху. 

 

інструменти, призначені для виконання музики. В принципі 

будь-який інструмент, що здатний відтворювати звуки за 

певних умов і в певних музичних традиціях може бути 

використаним, як музичний. Наука, що вивчає історію, 

культурні традиції та технічні особливості музичних 

інструментів називається інструментознавством або 

органологією. 

 

загальна назва музично-сценічного  виконавського 

колективу (соліти, хор, оркестр та ін.), який здійснює 

вистави творів різних жанрів (опер, мюзиклів тощо). 

 

готовність особистості до самостійної діяльності та творчої 

самореалізації в сфері музики, безперервного духовно-

естетичного самовдосконалення протягом життя. 

 

процес становлення особистості як суб’єкта музичної 

діяльності, який передбачає розвинутість сенсорної та 

емоціно-почуттєвої сфер, образно-асоціативного мислення, 

загальних та спецільних здібностей. 

 

одна з форм індивідуальної та суспільної свідомості, яка 

включає відомості з різних галузей наукових знань, зокрема 

педагогіки, психології, естетики, філософії, 

мистецтвознавства; вона узагальнює музично-педагогічну 

теорію і практику, прогнозує напрямки їх подальшого 

розвитку. 

Н 
Народна музична творчість 

– 

 

Народномузична форма – 

 

 

Народнопісенний жанр – 

 

 

Нотація – 

 

 

Нотний редактор – 

це передача музично-поетичної творчості народу від 

покоління до покоління усним способом. 

 

це структурне зіставлення словесного, власне пісенного та 

мелодичного рівнів у пісні. 

 

це система типологічних характеристик пісень, пов’язаних з 

обрядом або із звичайними обставинами виконання. 

 

це перенесення звучання музичного твору нотними засобами 

із фонограми або людського голосу на папір. 

 

комп'ютерна програма, призначена для набору нотного 

тексту. 

О 
Образ музичний – 

 

 

 

 

 

 

Обрядовий фольклор – 

узагальнене відзеркалення в музиці явищ дійсності і 

духовного світу людини. Образ музичний розкривається 

через виклад музичної теми, її розвиток, варіювання, 

доповнення тощо. У великих музичних творах музичний 

образ виступає як складна художньо-емоційна система, що 

забезпечує втілення змісту творів. 

 

це такий фольклор, який виконується при відповідному 

http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BF%27%D1%8E%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B0_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B0
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D1%82%D0%B8
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D1%82%D0%B8


 

 

Оркестр – 

 

обряді і поза ним не може функціонувати. 

 

колектив музикантів, призначений для сумісного виконання 

музичних творів. 

П 
Партитура – 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Паспортизація 

фольклорного твору – 

 

 

Полістилістика – 

 

 

Поліфонія – 

 

 

 

 

 

Поліхудожня освіта – 

 

 

 

Професійна музична освіта 

– 

 

 

 

 

 

(італ. partitura – розподіл) – система роздільного запису на 

кількох нотоносцях, розташованих колонкою і поділених 

спільними тактовими рисками, всіх голосів багатоголосного 

твору для виконання ансамблем, оркестром або хором. 

Сучасна партитура сформувалася до середини XIX ст. Партії 

інструментів розташовуються оркестровими групами за 

висотним принципом, що дає змогу диригенту охопити 

поглядом весь запис. Починаючи з 50-х років XX ст., до 

партитури включають способи нотації нових видів 

композиторської техніки та електронних музичних 

інструментів. 

 

це запис повних відомостей про інформатора, рік його 

народження, зазначення місця проживання, професії та 

освіти. 

 

навмисне поєднання в одному творі несумісних або 

надзвичайно відмінних, різнорідних стилістичних елементів. 

 

(від грец. poly – багато і phone – звук) – вид багатоголосся, у 

якому окремі мелодії, або групи мелодій мають самостійне 

значення і самостійний інтонаційно-ритмічний розвиток, 

зберігаючи рівноправність голосів та розбіжність в різних 

голосах каденцій, цезур, кульмінацій, акцентів та ін. 

 

розширення й поглиблення змісту навчання і виховання за 

рахунок впливу різних видів мистецтва, їх 

взаємодоповнення й взаємозбагачення. 

 

становлення та розвиток особистості у процесі засвоєння 

професійних знань, умінь, досвіду, здобуття фахових 

компетентностей, необхдіних для професійної музичної 

діяльності; сукупність освітніх результатів, отриманих в 

результаті навчання, рівень сформованості професійної 

музичної та особистісної культури; система організації 

професійного музичного навчання та виховання. 

С 
Сакральне –  

 

 

 

Сольфеджіо – 

 

 

 

 

 

Сонатна форма – 

 

світоглядна категорія, яка виділяє сфери буття, що 

сприймаються як відмінні від буденної реальності, особливо 

ціннісні, священні. 

 

дисципліна, що розвиває уміння чути й слухати музику, а 

також інтонаційно та ритмічно точно, виразно і свідомо 

створювати музичний текст. Сольфеджіо спрямоване на 

виховання та розвиток музичного слуху (в тому числі так 

званого внутрішнього слуху) та музичної пам’яті. 

 

музична форма, яка складається з трьох розділів – 

експозиція, розробка, реприза. 

http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%86%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0


 

Сприймання – 

 

 

Сприймання «адекватне» – 

 

 

 

 

 

Сприймання музики – 

 

 

 

 

 

Сприймання музичне – 

 

 

 

Сприймання художнє – 

 

 

Стиль музичний – 

 

 

 

 

 

 

Субкультура – 

 

 

психічний процес прямого відображення у свідомості 

суб’єкта сенсорної інформації. 

 

ідеал, еталон досконалого сприймання певного твору, 

оснований на досвіді всієї художньої культури. Воно 

вимагає прочитання твору у світлі музично-мовних, 

жанрових, стилістичних, духовно-ціннісних принципів 

культури. 

 

процес і результат актуалізації психічних механізмів, в 

якому музика – специфічний об’єкт впливу на людину. 

Психічні процеси, задіяні у сприйманні музики, включають 

у себе весь спектр свідомості: від найпростіших відчуттів – 

до найскладніших операцій музичного інтелекту. 

 

осягнення і осмислення тих значень, якими володіє музика 

як мистецтво, як особлива форма відображення дійсності, як 

естетичний художній феномен. 

 

комплексна психічна діяльність, процес і результат 

розумово-почуттєвої активності людини. 

 

сукупність засобів та прийомів художньої виразності, що 

історично склались і відображає естетичні погляди певної 

епохи або творчого напрямку. Поняття стиль музики 

визначає значні етапи розвитку музичного мистецтва 

(класицизм, романтизм, бароко, рококо, сентименталізм, 

веризм, імпресіонізм, експресіонізм та ін.). 

 

цілісне утворення всередині культури, що відрізняється 

власною системою цінностей, звичаїв і норм. 

Т 
Теорія музики – 

 

 

 

Тест – 

 

 

 

 

 

 

сукупність музикознавчих дисциплін спрямованих на 

вивчення основних закономірностей музики, композиційних 

засобів та прийомів. 

 

система психолого-педагогічних завдань, спрямованих на 

дослідження окремих рис, властивостей особистості. 

Категорії тестів: тести успішності (оцінка наявного рівня 

знань чи умінь, прогнозування ймовірного рівня); тести 

здібностей (тести загальних здібностей, тести інтелекту, 

тести спеціальних здібностей); індивідуальні тести 

(виявлення якостей темпераменту та характеру особистості). 

Ф 
Фуга – музична форма, заснована на розвитку однієї теми (рідше – 

двох або трьох тем), що проводиться поперемінно в різних 

голосах (вокальних або інструментальних). 

Х 
Хор – 

 

Хорал – 

 

 

співацький колектив. 

 

(лат. choralis – гр. choros хор) – рід релігійних піснеспівів в 

католицькій і протестантській церкві; музичний твір  в такій 

формі. 



 

Хормейстер – 

 

Хорова музика – 

 

 

 

 

 

 

 

Хорова партія –  

 

 

 

 

Хорове дихання – 

 

 

 

Хоровий спів – 

 

 

 

Хроматизований –  

 

керівник хору, хоровий диригент. 

 

музика, призначена для хорових колективів і виконувана 

ними, найбільш демократичний вид музичного мистецтва. 

Виховні та організаторські можливості хорової музики 

обумовлені силою її впливу на широке коло слухачів. 

Розвиток і функціонування хорової музики визначається 

особливостями національної хорової культури та її 

традиціями. 

 

група однорідних голосів, яка виконує свою партію 

унісоном. Хорова партія може поділятись на кілька голосів 

(найчастіше перші та другі), або за тембровою 

диференціацією в межах кожної партії.  

 

це один з вихідних моментів хорового співу, без засвоєння 

найважливіших елементів якого останній стає неможливим. 

колективне виконання хорової музики.  

 

Хоровий спів є найдавнішим видом музичного мистецтва, 

він поширений у більшості країн світу і є могутнім засобом 

музично-естетичного виховання усіх верств населення. 

 

це такий ладозвукоряд, в якому відбувається хроматизація 

одного ступеня. 

Ч 
Чистий стрій – тональність без знаків альтерації (до мажор і ля мінор). 

Точне настроювання музичних інструментів. Додержання 

точної висоти звуків у ансамблевому співі або грі. 

 

 

 

http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%BE%D1%80
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D1%96%D0%B2

