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Рівень вищої освіти: перший (бакалаврський) 
014.13 Середня освіта (Музичне мистецтво) 

Цикл загальної підготовки 

№
 з\

п 

К
ур

с 

С
ем

ес
тр

 

Назва дисципліни Анотація дисципліни 
Кафедра, яка 

забезпечує 
викладання 

1 ІІ 3 Релігієзнавство Кредити ЄКТС – 3. Вид занять: лекції, практичні. Форма підсумкового 
контролю: залік. Основа для вивчення: Моральнісні засади педагогічної 
діяльності. Зміст дисципліни:  Педагогічна етика: предмет і специфіка. 
Загальні засади педагогічної етики. Моральна свідомість особистості 
педагога. Моральна самосвідомість особистості педагога.  Моральні аспекти 
взаємовідносин у «просторі освіти».  Моральна культура спілкування: 
специфіка і типологія. Актуальні моральні проблеми педагогіки в 
сучасному суспільстві. Викладач: доктор філософських наук,  професор 
Возняк В.С. 

Філософії імені 
професора 
Валерія 
Григоровича 
Скотного 

2 ІІ 3 Українознавство Кредити ЄКТС – 3. Вид занять: лекції, практичні. Форма підсумкового 
контролю: залік. Основа для вивчення: Історія України. Філософія. Зміст 
дисципліни: Концепція, структура та завдання навчального курсу 
«Українознавство». Етнокультура в системі національної культури. 
Українська мова – основа культури українського народу. Мова як 
етнозберігаючий чинник. Етнічна свідомість. Національний характер та 
ментальність. Міфологічна і фольклорна пам'ять як етнозберігаючий 
чинник. Викладач: канд. філос.наук, доц. Костюк Л.Б. 

Культурології та 
мистецької 
освіти 



3 ІІ 3 Соціологія Кредити ЄКТС – 3. Вид занять: лекції, практичні. Форма підсумкового 
контролю: залік. Основа для вивчення:  філософія, історія, соціальна 
психологія. Зміст дисципліни: Соціологія як наука про суспільство. 
Виникнення і етапи становлення соціологічної науки. Організація і 
проведення соціологічного дослідження. Суспільство як соціальна система. 
Соціальна структура суспільства. Соціологія особистості. Соціологія сім’ї . 
Соціологія молоді. Етносоціологія. Соціологія культури. Соціологія релігії. 
Соціологія освіти. Соціологія економіки. Соціологія праці та управління. 
Соціологія політики. Соціологія громадської думки. Викладач: канд. філос. 
н., доцент Мірчук І.Л. 

Правознавства, 
соціології та 
політології 

4 ІІ 3 Україна в Європі і світі Кредити ЄКТС – 3. Вид занять: лекції, практичні. Форма підсумкового 
контролю: залік. Основа для вивчення: Зовнішньополітична діяльність і 
дипломатія Української держави від моменту проголошення незалежності 
до сьогодення. Зміст дисципліни: Вступ до курсу “Україна в Європі і 
світі”. Предмет і завдання. Відстоювання Україною національних інтересів 
після розпаду СРСР на міжнародній арені. Становлення України як суб’єкта 
міжнародних відносин. Участь України у роботі ООН. Міжнародне 
визнання України. Україна в системі міжнародних економічно-фінансових 
організацій. Україна і міжнародні регіональні організації. Взаємовідносини 
України з РФ. Відстоювання національних інтересів. Україна і Євросоюз: 
шляхи співпраці. Україна і НАТО: проблеми членства. Україна і країни 
Центрально-Східної Європи. Україна і держави Західної Європи. США і 
Канада у зовнішній політиці України. Близькосхідна політика України. 
Азійський вектор зовнішньої політики України. Реалізація основних 
положень зовнішньополітичної доктрини та її перспективи. 
Зовнішньополітичний курс України на сучасному етапі. Викладач: доцент, 
кандидат історичних наук Лозинська І.Г. 

Всесвітньої 
історії  

Цикл професійної підготовки 

№
 з\

п 
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с 

С
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тр

 

Назва дисципліни Анотація дисципліни 
Кафедра, яка 

забезпечує викладання 



1 ІІ 4 Історія костюма Кредити ЄКТС – 3. Вид занять: лекції, семінарські. Форма 
підсумкового контролю: залік. Основа для вивчення: Народне 
мистецтво. Зміст дисципліни: Костюм як відображення історії людського 
суспільства.   Костюм європейського Середньовіччя.  Костюм епохи 
Відродження.  Костюм Нового часу (XVII –XVIII ст..).  Костюм ХІХ – ХХ 
ст. Історія розвитку українського народного костюма. Викладач: 
кандидат педагогічних наук, доцент Кузан Н.І. 

Машинознавства ОТ 

2 ІІ 4 Основи наукових 
досліджень 

Кредити ЄКТС – 3. Вид занять: лекції, семінарські. Форма 
підсумкового контролю: залік. Основа для вивчення:  українська мова. 
Зміст дисципліни: Наука – продуктивна сила розвитку суспільства. 
Основи методології наукової роботи. Інформаційне забезпечення 
наукових досліджень. Курсова наукова робота студента: написання, 
оформлення, захист. Викладач: канд. пед. наук, доцент Фрайт І.В. 

Народних музичних 
інструментів та вокалу 

3 ІІ 3 Історія мистецтв Кредити ЄКТС – 4. Вид занять: лекції, семінарські. Форма 
підсумкового контролю: залік. Основа для вивчення: Історія України. 
Філософія. Зміст дисципліни: Вступ до предмету «Історія мистецтв». 
Мистецтво арабо-мусульманського та африканського культурних регіонів. 
Мистецтво індійського та далекосхідного культурних регіонів. Мистецтво 
латино-американського та північно-американського культурних регіонів. 
Мистецтво європейського культурного регіону. Мистецтво слов’янських 
країн. Викладач: канд.філос.наук, доц.  Дротенко В.І. 

Культурології та 
мистецької освіти 

4 ІІ 3 Психологічні 
особливості роботи з 
обдарованими дітьми 

Кредити ЄКТС – 4. Вид занять: лекції, семінарські. Форма 
підсумкового контролю: залік. Основа для навчання: загальна 
психологія, соціальна психологія, вікова психологія, педагогічна 
психологія. Зміст дисципліни: Природа обдарованості та її основні види. 
Психологічні характеристики обдарованості. Соціальні аспекти 
обдарованості. Родина й обдарована дитина. Статеві особливості проявів 
обдарованості. Особливості особистості обдарованого учня. Пізнавальна 
сфера обдарованого учня. Емоційно вольова сфера обдарованого учня. 
Психологічні основи роботи з обдарованими учнями. Шляхи, способи та 
методи виявлення та розвитку обдарованості у дітей. Викладач: канд. 
психол. наук, доц. Зимянський А.Р. 
 

Психології 



5 ІІ 3 Поліфонія Кредити ЄКТС – 3. Вид занять: практичні. Форма підсумкового 
контролю: залік. Основа для вивчення: Курс теорії музики. Гармонія. 
Зміст дисципліни: Основні види поліфонії. Контрастна поліфонія. 
Імітаційна поліфонія. Фуга. Підголоскова поліфонія. Поліфонія як засіб 
розвитку. Викладач: канд. мистецтвознавства, доц. Федоронько Л.Р. 

Музикознавства та 
фортепіано 

 І 2 Історія української 
культури 

Кредити ЄКТС – 3. Вид занять: лекції, семінарські. Форма 
підсумкового контролю: залік. Основа для вивчення: Теорія культури. 
Зміст дисципліни: Культура як соціальне явище і предмет наукового 
дослідження. Художня культура України як духовне явище. Історія 
культури України. Культура найдавнішого населення України. Культура 
Київської Русі. Культура України 14 – 17 століть. Культура українського 
бароко, класицизму і романтизму (18 -19 ст.). Культура України кінця 19 – 
початку 20 століття. Актуальні проблеми сучасної цивілізації. 
Поліхудожній і полікультурний образ світу. Викладач: к.філос.н., доц. 
Дротенко В.І. 
 

Культурології та 
мистецької освіти 

 І 2 Основи матеріальної 
культури 

Кредити ЄКТС – 3. Вид занять: лекції, семінарські. Форма 
підсумкового контролю: залік. Основа для вивчення: Матеріальна 
культура як одна із форм культури і предмет вивчення. Зміст дисципліни: 
Терміни та поняття курсу. Суб’єкт матеріальної культури. Чинники 
розвитку матеріальної культури. Матеріальна культура Стародавнього 
світу. Матеріальна культура Античності. Матеріальна культура 
Стародавньої України. Матеріальна культура Середньовічної Європи. 
Матеріальна культура українців у Києворуську та післякиєворуську добу. 
Матеріальна культура народів Європи в епоху Відродження та 
Реформації. Матеріальна культура українців у добу Козацького 
(українського) бароко. Матеріальна культура народів Європи в Нові часи. 
Викладач: к.філос.н., доц. Муляр Н.М. 
 

Культурології та 
мистецької освіти 



 І; 
ІІІ 

2; 
6 

Історія театру Кредити ЄКТС – 4. Вид занять: лекції, семінарські. Форма 
підсумкового контролю: залік. Основа для вивчення: Історія 
української культури. Зміст дисципліни: Джерела українського театру. 
Витоки українського музично-драматичного театру. Музично-театральні 
вистави як передумова становлення оперного мистецтва в Україні. 
Становлення українського професійного театру. Музика для театру 
галицьких композиторів. Музичний світ опер Миколи Лисенка. 
Український театр і драматургія на межі ХІХ-ХХ ст. Українське оперне 
мистецтво ХХ ст. Викладач: доктор мист-ва, проф. Бермес І.Л. 

Методики музичного 
виховання та 
диригування 

 І; 
ІІІ 

2; 
6 

Хорове аранжування Кредити ЄКТС – 4. Вид занять: лекції, семінарські. Форма 
підсумкового контролю: залік. Основа для вивчення: Хоровий клас та 
практикум роботи з хором, сольфеджіо, гармонія. Зміст дисципліни: 
Історія, специфіка, зміст і завдання хорового аранжування. Переклади для 
початкуючих двоголосних хорів. Переклади для дво- і триголосних 
дитячих хорів. Переклади для однорідних і змішаних хорів учнів старших 
класів. Переклад солоспівів з інструментальним супроводом для різних 
типів і видів хорів. Викладач: доцент Михаць М.Г. 

Методики музичного 
виховання та 
диригування 

7 ІІ; 
ІІІ 

4; 
6 

Аналіз музичних 
творів 

Кредити ЄКТС – 3. Вид занять: лекції, семінарські. Форма 
підсумкового контролю: залік. Основа для вивчення: Курс теорії 
музики. Основний музичний інструмент. Зміст дисципліни: Естетичні і 
методологічні основи аналізу музичних творів. Основні виразові засоби. 
Період. Прості (пісенні) та складні форми гомофонної музики. Куплетна, 
куплетно-варіаційна та варіаційна форми. Рондо та його історичні 
різновиди. Сонатна та мішані форми. Курсова робота. Викладач: канд. 
мист-ва, доцент Ярко М.І. 

Музикознавства та 
фортепіано 

8 ІІ; 
ІІІ 

4; 
6 

Стилістика світової 
художньої культури 

Кредити ЄКТС – 3. Вид занять: лекції, семінарські. Форма 
підсумкового контролю: залік. Основа для вивчення: Історія України. 
Філософія. Зміст дисципліни: Розділ І. Основи філософії мистецтва. 
Мистецтво як соціальний і культурний феномен. Художньо-естетична 
культура особистості. Розділ ІІ. Історична еволюції мистецьких стилів. 
Стильові особливості стародавнього та середньовічного мистецтва.  
Мистецькі стилі Відродження та Бароко. Мистецькі стилі культури 
Нового часу та новітньої доби. Курсова робота. Викладач: к.філос.н., доц. 
Дротенко В.І. 

Культурології та 
мистецької освіти 



 ІІІ 5 Історія літератури Кредити ЄКТС – 3. Вид занять: лекції, семінарські. Форма 
підсумкового контролю: залік. Зміст дисципліни: Література країн 
Стародавнього Сходу. Антична література. Література Середньовіччя. 
Література Відродження. Література Нового часу. Література 19 ст. 
Література 20 – початку 21 ст. Викладач: к.філос.н., доц. Петрів О.В. 

Культурології та 
мистецької освіти 

 ІІІ 5 Психологічні 
особливості роботи з 
обдарованими дітьми 

Кредити ЄКТС – 3. Вид занять: лекції, семінарські. Форма 
підсумкового контролю: залік. Основа для вивчення: загальна 
психологія, соціальна психологія, вікова психологія, педагогічна 
психологія. Зміст дисципліни: Природа обдарованості та її основні види. 
Психологічні характеристики обдарованості. Соціальні аспекти 
обдарованості. Родина й обдарована дитина. Статеві особливості проявів 
обдарованості. Особливості особистості обдарованого учня. Пізнавальна 
сфера обдарованого учня. Емоційно вольова сфера обдарованого учня. 
Психологічні основи роботи з обдарованими учнями. Шляхи, способи та 
методи виявлення та розвитку обдарованості у дітей. Викладач: канд. 
психол. наук, доц. Зимянський А.Р. 
 

Психології  

 ІІІ 5 Основи матеріальної 
культури 

Кредити ЄКТС – 4. Вид занять: лекції, семінарські. Форма 
підсумкового контролю: екзамен. Зміст дисципліни: Матеріальна 
культура як одна із форм культури і предмет вивчення. Терміни та 
поняття курсу. Суб’єкт матеріальної культури. Чинники розвитку 
матеріальної культури. Матеріальна культура Стародавнього світу. 
Матеріальна культура Античності. Матеріальна культура Стародавньої 
України. Матеріальна культура Середньовічної Європи. Матеріальна 
культура українців у Києворуську та післякиєворуську добу. Матеріальна 
культура народів Європи в епоху Відродження та Реформації. 
Матеріальна культура українців у добу Козацького (українського) бароко. 
Матеріальна культура народів Європи в Нові часи. Викладач: канд. філос. 
наук, доц. Муляр Н.М. 

Культурології та 
мистецької освіти 



 ІІІ 5 Етика і естетика 
 
 
 
 

Кредити ЄКТС – 4. Вид занять: лекції, семінарські. Форма 
підсумкового контролю: екзамен. Основа для вивчення: 
Закономірності функціонування моралі як суспільного явища та проблеми 
естетичного відношення людини до дійсності. Зміст дисципліни: Місце 
етики в системі філософського і гуманітарного знання. Основні завдання 
етики по відношенню до свого предмету. Первісні форми регуляції 
людської поведінки. Поняття, функції, структура моралі. Мораль і право. 
Моральні проблеми національних відносин. Структура моральної 
свідомості. Моральні норми і принципи. Моральні мотиви і ціннісні 
орієнтації. Категорії моральної свідомості. Свобода дії, свобода вибору, 
свобода волі. Проблема співвідношення цілей і засобів діяльності. 
Моральність та спілкування. Моральні принципи спілкування. Моральна 
культура професійних відносин. Структура та предмет естетичного 
знання. Естетична діяльність та її форми. Естетична свідомість. Естетичні 
категорії як логічні моделі естетичної практики. Мистецтво як 
універсальна форма відображення її пізнання дійсності. Предмет, форма і 
зміст мистецтва. Види та функцїї мистецтва. Мистецтво та естетичне 
виховання. Творчий метод, стиль, напрямок. Викладач: канд. філос. наук, 
доц. Янко Ж.В. 

Філософії імені 
професора Валерія 
Григоровича Скотного 

  
 

Рівень вищої освіти: перший (бакалаврський) 
6.020204 Музичне мистецтво* 

 
Цикл загальної підготовки 

№
 з\

п 

К
ур

с 

С
ем

ес
тр

 

Назва дисципліни Анотація дисципліни 
Кафедра, яка 

забезпечує 
викладання 

6 ІУ 8 Психологічні основи 
роботи з дітьми з 
особливими потребами 

Кредити ЄКТС – 3. Вид занять: лекції, семінарські. Форма підсумкового 
контролю: залік. Основа для вивчення: загальна психологія, соціальна 
психологія, вікова та педагогічна психологія. Зміст дисципліни: Вивчення 
індивідуальних особливостей дітей з особливими потребами. Вивчення 
вікових особливостей дітей з особливими потребами. Психолого-
педагогічні засоби роботи в умовах інклюзивної освіти. Психолого-
педагогічний супровід дітей з особливими потребами. 
Викладач: канд. психол. наук, доц. Зимянський А.Р. 

Психології  



6 ІУ 8 Культура ХХ ст. Кредити ЄКТС – 3. Вид занять: лекції, семінарські. Форма підсумкового 
контролю: залік. Основа для вивчення: історія світової та вітчизняної  
культури. Зміст дисципліни: Соціальні та культурно-історичні 
характеристики ХХ століття. Ментально-інтелектуальні характеристики ХХ 
століття. Осмислення першої світової війни у мистецтві ХХ століття. Світ 
після першої світової війни як культурологічна проблема. Осмислення 
тоталітарно-фашистського досвіду у мистецтві ХХ століття. Європа після 
двох світових війн як предмет культурологічної рефлексії. Релігійний зміст 
ХХ століття. Викладач: доктор філос. наук, професор Лімонченко В.В. 
 

Філософії імені 
професора 
Валерія 
Григоровича 
Скотного 

6 ІУ 8 Страхування  Кредити ЄКТС – 3. Вид занять: лекції, семінарські. Форма підсумкового 
контролю: залік. Основа для вивчення: основи економічної теорії. Зміст 
дисципліни. Страхування як наука. Необхідність, суть та роль страхування. 
Страховий фонд. Термінологія і класифікація у страхуванні. Організація і 
регулювання страхової діяльності. Договори страхування. Методи та 
системи страхування.  Страховий ринок. Майнове страхування. 
Економічний зміст страхування майна громадян. Основні умови, 
особливості і види особистого страхування. Страхування відповідальності. 
Страхування підприємницьких ризиків. Фінансово-економічна діяльність 
страховика. Викладач: канд. економ. наук, доц.  Чайка-Петегирич Л.Б.  

Економіки 

6 ІУ 8 Політологія Кредити ЄКТС – 5. Вид занять: лекції, практичні. Форма підсумкового 
контролю: залік. Основа для вивчення: історія, філософія, соціологія. 
Зміст дисципліни: Політика і наука про політику. Виникнення та еволюція 
світової політичної думки. Становлення та розвиток політичної думки в 
Україні. Політичне життя суспільства. Політична влада. Політична система 
суспільства. Громадсько-політичні об’єднання, політичні партії та партійні 
системи. Політична еліта та політичне лідерство. Політична свідомість і 
політична культура. Суспільно-політичні доктрини сучасного світу. 
Етнонаціональна політика. Міжнародні політичні процеси. Викладач: доц., 
к.пол.н. Зелена О.Я. 

Правознавства, 
соціології та 
політології 



6 ІУ 8 Українознавство Кредити ЄКТС – 3. Вид занять: лекції, семінарські. Форма підсумкового 
контролю: залік. Основа для вивчення: Історія України. Філософія. Зміст 
дисципліни: Концепція, структура та завдання навчального курсу 
«Українознавство». Етнокультура в системі національної культури. 
Українська мова – основа культури українського народу. Мова як 
етнозберігаючий чинник. Етнічна свідомість. Національний характер та 
ментальність. Міфологічна і фольклорна пам'ять як етнозберігаючий 
чинник. Викладач: канд. філос. наук, доц. Костюк Л.Б. 

Культурології та 
мистецької 
освіти 

 
 

Директор навчально-наукового інституту    ________________________________    Дацюк С.Я. 
 


