
НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ МУЗИЧНОГО МИСТЕЦТВА  

Каталог вибіркових дисциплін на 2019 / 2020 навчальний рік 

 

Рівень вищої освіти: перший (бакалаврський)  

014 Середня освіта (Музичне мистецтво) 

 

Цикл загальної підготовки 
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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: релігія. Зміст дисципліни: 

Релігієзнавство: предмет і завдання. Релігія як духовний феномен. Первісні 

релігійні вірування. Національні релігії. Буддизм. Іслам. Християнство. 

Історія Християнства в Україні. Викладач: кандидат філософських наук 

доц. Ткаченко О.А. 

 

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 Політологія Кредити ЄКТС – 3. Вид занять: лекції, семінарські. 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: канд. 

політ. наук, доц. Зелена О.Я. 

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  

5 ІУ 7 Основи хореографії Кредити ЄКТС – 3. Вид занять: лекції, практичні. Форма підсумкового  

контролю:  залік.  Основа  для  вивчення:  Фізичне виховання.  Зміст  

дисципліни:  Витоки та розвиток народного хореографічного мистецтва. 

Роль танцювальних рухів у створенні художнього образу. Виразні засоби 

хореографії у формуванні особливостей національної культури. Азбука 

хореографії. Елементи народних танців. Образно-пластичне рішення 

шкільного заходу на основі класичного, бального, народного, історико-

побутового та сучасного танцю. Викладач: викл. Марушка М.М 

Культурології та  

мистецької  

освіти 

6 ІУ 7 Основи екології Кредити ЄКТС – 3. Вид занять:  лекції, практичні. Форма підсумкового 

контролю: залік. Основа для вивчення: шкільний курс природознавства. 

Зміст дисципліни: Сучасна екологія - міждисциплінарна галузь знань. 

Розвиток екології та її сучасні особливості. Екологічні фактори. Механізми 

дії екологічних факторів на живі організми та закономірності 

пристосування. Поняття екосистеми. Структура екосистеми . Класифікація 

та різноманітність екосистем. Екосистемний підхід. Вчення про біосферу та 

ноосферу. Розвиток поняття та вчення про біосферу. Структура та склад 

біосфери. Науково-технічний прогрес та проблеми природного довкілля. 

Зміни глобальних біосферних процесів. Екологічні проблеми України та 

перспективи їх подолання. Викладач: викладач Бриндзя І.В. 

Екології та 

географії 



7 ІУ 7 Правознавство  Кредити ЄКТС – 3. Вид занять: лекції, практичні. Форма підсумкового 

контролю: залік. Основа для вивчення:  філософія, політологія, 

соціологія. Зміст дисципліни: Основи теорії держави. Основи теорії права. 

Основи конституційного права України. Основи трудового права України. 

Основи сімейного права України. Основи цивільного права України. 

Основи кримінального права України. Основи екологічного і земельного 

права України. Викладач: доц., канд. істор. наук Тиміш Л.І. 

Правознавства, 

соціології та 

політології 

8 ІУ 7 Вікова фізіологія та 

шкільна гігієна 

Кредити ЄКТС – 3 Вид заняття – лекції, практичні. Форма підсумкового 

контролю – залік. Основа для вивчення: Фізичне виховання. психологія. 

Зміст навчальної дисципліни: Закономірності росту і розвитку людини. 

Вікові особливості функціональних систем людини і гігієнічні вимоги, які 

забезпечують їх нормальний розвиток. Вікові анатомо-фізіологічні 

особливості та гігієна опорно-рухового апарату. Вікові особливості системи 

крові. Поняття про імунітет та його роль для здоров’я людини. 

Морфофізіологічні особливості будови і функції серцево-судинної системи. 

Гігієна серцево-судинної системи. Вікові особливості будови і функції 

органів дихання. Гігієна дихальної системи. Вікова фізіологія та гігієна 

органів травлення. Вікові особливості обміну речовин і енергії. Гігієнічні 

основи харчування дітей і підлітків. Вікові особливості органів виділення у 

дітей і підлітків. Будова і функції шкіри. Гігієна сечовидільної системи та 

шкіри. Залози внутрішньої секреції, статеве дозрівання. Вікові анатомо-

фізіологічні особливості будови та функції нервової системи. Гігієна 

навчально-виховного процесу і виробничої праці учнів. Гігієнічні вимоги до 

проектування та устаткування приміщень і територій навчальних закладів. 

Система профілактичних і соціальних заходів для збереження та зміцнення 

здоров’я учнів. Профілактика інфекційних захворювань. Надання 

долікарської допомоги при травмах, отруєннях, ураженнях електричним 

струмом та інших невідкладних станах людини. Викладач: доцент, канд. 

біол. наук Ковальчук Г. Я. 

Анатомії, 

фізіології та 

валеології 

 

 

 

 

 

 

 



Цикл професійної підготовки 
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Назва дисципліни Анотація дисципліни 

Кафедра, яка 

забезпечує 

викладання 

1 ІІ 3 Історія мистецтв Кредити ЄКТС – 6. 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 

2 ІІ 3 Історія української 

культури 

Кредити ЄКТС – 6. 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 

3 ІІ 3 Основи матеріальної 

культури 

Кредити ЄКТС – 6. Вид занять: лекції, семінарські. Форма підсумкового 

контролю: залік. 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 



4 ІІ 3 Шкільний курс 

мистецтва і методика 

його навчання 

Кредити ЄКТС – 6. Вид занять: лекції, семінарські. Форма підсумкового 

контролю: залік. Зміст дисципліни: Мистецтво як освітня складова та 

сфера формування особистості. Методологічні засади залучення школярів 

до мистецтва. Провідні лінії змісту сучасної шкільної мистецької освіти. 

Форми організації та художньо-педагогічні технології мистецького 

навчання. Методичне забезпечення навчального процесу на уроках 

мистецтва. Основи художньо-практичної діяльності. Механізм набуття 

художньо-практичних навичок. Підготовка до уроків образотворчого 

мистецтва та технології їх провадження. Викладач: канд. філос.наук, доц. 

Білан Т.О. 

Культурології та 

мистецької освіти 

5 І 2 Історія музичного 

театру 

Кредити ЄКТС – 5. 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 

6 І 2 Хорове аранжування Кредити ЄКТС – 5. 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 І 2 Поліфонія Кредити ЄКТС – 5. Вид занять: лекції, 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 



8 ІІІ 6 Історія театру Кредити ЄКТС – 3. 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 

9 ІІІ 6 Хорове аранжування Кредити ЄКТС – 3. 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 

10 ІІ; 

ІІІ 

4; 

6 

Аналіз музичних 

творів  

Кредити ЄКТС – 4. 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 

11 ІІ; 

ІІІ 

4; 

6 

Стилістика світової 

художньої культури 

Кредити ЄКТС – 4. 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 



12 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 

13 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  

14 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 



15 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 

16 ІУ 7 Історія мистецтв Кредити ЄКТС – 4. Вид занять: лекції, практичні. 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: доц., к.філос.н. Дротенко В.І. 

Культурології та 

мистецької освіти 

17 ІУ 7 Основи корекційної 

педагогіки 

Кредити ЄКТС – 4. Вид занять: лекції, практичні. Форма підсумкового 

контролю: залік. Основа для вивчення: Педагогіка. Психологія. Зміст 

дисципліни: Особи з вадами психофізичного розвитку в умовах 

інклюзивного навчання. Види порушень психофізичного розвитку та їх 

причини. Комплексна диференційна діагностика відхилень у психофізичному 

розвитку. Психолого-педагогічна корекція відхилень у розвитку. 

Особливості розвитку, навчання та виховання особистості при тяжких 

порушеннях мовлення. Особливості розвитку, навчання та виховання 

особистості при порушеннях рухової сфери. Викладач: доктор 

педагогічних наук, професор Пантюк Т.І. 

Педагогіки та 

дошкільної освіти 



18 ІУ 7 Основи інформатики Кредити ЄКТС – 3. Вид занять: практичні. Форма підсумкового 

контролю: залік. Зміст дисципліни: Уведення та форматування тексту. 

Робота з таблицями. Побудова діаграм. Вставка графічних об’єктів у 

документ. Технологія створення виносок, приміток, закладок. Макроси. 

Створення таблиці. Копіювання формул. Побудова графіків, діаграм. 

Поняття про базу даних. Зведені таблиці. Створення презентацій. 

Створення тестів засобами електронних презентацій. Викладач: Лазурчак 

Л.В. 

Інформатики 

19 ІУ 7 Музична інформатика Кредити ЄКТС – 3. Вид занять: практичні. Форма підсумкового 

контролю: залік. Основа для вивчення: Інформатика (шкільний курс) 

Зміст дисципліни: основні чинники роботи з ПК. Комп’ютерні музичні 

програми: основні види і задачі. Комп’ютерні програми для набору 

нотного письма. Можливості комп’ютерних музичних редакторів. 

Створення міді-файлів та нотного тексту після їх обробки. Викладач: ст. 

викладач Славич А.В.  

Музикознавства та 

фортепіано 

20 ІУ 8 Поліфонія Кредити ЄКТС – 3. Вид занять: лекції і 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 

21 ІУ 8 Проблеми сучасної 

музичної культури 

Кредити ЄКТС – 3. Вид занять: лекції і практичні. Форма підсумкового 

контролю: залік. Основа для вивчення: Історія української музики, 

Історія зарубіжної музики. Філософія. Зміст дисципліни: Зарубіжна 

музика XX ст. і тенденції її розвитку. Західноєвропейський музичний 

авангард 50-х років. Поставангардний період в західному музичному 

мистецтві XX ст. Польська композиторська школа. Російська 

композиторська школа. Неофольклоризм в музичному мистецтві другої 

половини XX ст. Полістилістика як об'єктивна даність сучасного етапу. 

Основні тенденції, перспективи сучасної музики. Викладач: канд..мист-ва, 

доцент Ярко М.І. 

 

Музикознавства та 

фортепіано 

  

 

Директор навчально-наукового інституту    ________________________________    Дацюк С.Я. 
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