
 

Каталог вибіркових дисциплін на 2019 / 2020 навчальний рік 

Факультет початкової та мистецької освіти 

Рівень вищої освіти другий (магістерський)  

 

013 Початкова освіта 
шифр і назва спеціальності (напряму підготовки) 

 

Цикл професійної підготовки 

№
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Назва дисципліни Анотація дисципліни 

Кафедра, яка 

забезпечує 

викладання 

1 І 2 1.1. Технології навчання 

освітньої галузі 

«Природознавство» в 

початковій школі 

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

контролю: залік. Основа для вивчення: Дидактика. Методика навчання 

освітньої галузі «Природознавство». Педагогічні технології у початковій 

школі. Актуальні проблеми педагогіки початкової освіти. Педагогічні 

інновації в Україні і за рубежем. Зміст дисципліни: Теоретичні основи 

інноваційного процесу. Сучасні класифікації педагогічних технологій, їх 

сутність та інструментально значущі якості. Педагогічні технології на основі 

активізації та інтенсифікації діяльності учнів початкової школи у площині 

навчання освітньої галузі «Природознавство». Інтерактивні технології у 

контексті навчання освітньої галузі «Природознавство» в початковій школі. 

Впровадження проектної технології під час навчання освітньої галузі 

«Природознавство» в початковій школі. Використання технології організації 

групової форми навчальної діяльності у контексті навчання освітньої галузі 

«Природознавство» в початковій школі. Впровадження технології 

формування творчої особистості у процесі навчання освітньої галузі 

«Природознавство» у початковій школі. Використання інформаційних 

технологій під час навчання освітньої галузі «Природознавство» в початковій 

школі. Викладач: доц., канд. пед. наук Стахів Л.Г. 

Педагогіки та 

методики 

початкової 

освіти 



2 І 2 1.2. Оздоровчі технології 

в  початковій школі 

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

контролю: залік. Основа для вивчення: Дидактика. Педагогічні технології у 

початковій школі. Актуальні проблеми педагогіки початкової освіти. 

Педагогічні інновації в Україні і за рубежем. Зміст дисципліни: Теоретичні 

засади здоров’язбережувальних технологій розвитку учнів початкової школи. 

Здоров’язбережувальні технології в системі інноваційних педагогічних 

технологій початкової школи. Оздоровче виховання учнів початкових класів: 

суть, напрямки, завдання. Сучасні оздоровчі технології збереження і 

стимулювання здоров’я учня початкової школи. Інноваційні оздоровчі 

технології психофізичного розвитку учня початкової школи. Інноваційні 

оздоровчі технології профілактично-лікувального спрямування. Інноваційні 

оздоровчі технології терапевтичного спрямування Взаємодія учителя з 

батьками в оздоровчому вихованні учнів початкової школи. Викладач: доц., 

канд. пед. наук Стахів Л.Г. 

Педагогіки та 

методики 

початкової 

освіти 

3 І 2 1.3. Підручникознавство Кредити ЄКТС – 3. Вид занять: лекції, практичні. Форма підсумкового 

контролю: залік. Основа для вивчення: Методологія наукових досліджень у 

галузі початкової освіти. Актуальні проблеми педагогіки початкової освіти. 

Педагогічні інновації в Україні і за рубежем. Зміст дисципліни: З історії 

створення перших підручників. Предмет і завдання підручникознавства. 

Підручник для початкової школи – основа навчального процесу. Функції та 

структура підручника. Характеристика змісту і структури підручників з 

рідної мови. Букварі для початкової школи. З історії створення читанок для 

початкової школи. Зміст, структура, принцип побудови підручників з 

математики для початкової школи. Підручники з курсу „Я у світі” та 

природознавства для початкової школи. Характеристика підручників з 

образотворчого мистецтва, музики та трудового навчання. Розвивальні та 

інтегровані підручники для початкової школи. Навчально-методичні 

комплекси для початкової школи. Аналіз і оцінювання шкільних підручників. 

Формування у молодших школярів уміння працювати з підручником. 

Викладач: доц., канд. пед. наук Калита Н.І. 

Педагогіки та 

методики 

початкової 

освіти 



4 І 2 1.4. Порівняльна 

педагогіка 

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

контролю: залік. Основа для вивчення: Методологія наукових досліджень у 

галузі початкової освіти. Актуальні проблеми педагогіки початкової освіти. 

Педагогічні інновації в Україні і за рубежем. Зміст дисципліни: Теоретико-

методологічні основи порівняльної педагогіки. Тенденції розвитку освіти в 

світі. Аналіз стану освітніх систем у країнах, які порівнюються: США, 

Франція, Німеччина, Англія. Тенденції розвитку освіти Японії та Китаю. 

Актуальні проблеми розвитку шкільної освіти за рубежем. Педагогічні 

технології в освіті закордоння і України. Особистісно-орієнтоване навчання у 

зарубіжній та вітчизняній педагогіці. Організація і зміст освітнього процесу у 

початковій школі різних кран світу. Альтернативні навчально-виховні 

заклади країн Заходу. Викладач: доц., канд. пед. наук Колток Л.Б. 

Педагогіки та 

методики 

початкової 

освіти 

5 І 2 2.1. Інноваційні 

технології у позакласній 

роботі з математики у 

початковій школі 

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

контролю: залік. Основа для вивчення: Методика викладання інформатики 

у початковій школі. Зміст дисципліни: Технологія  організації  навчально-

ігрової  діяльності  на  позакласних  заняттях  з математики у початковій 

школі. Технологія  організації навчального співробітництва учнів і вчителів у 

позакласній роботі з математики. Технологія  диференційованого навчання в 

позакласній роботі з математики у початковій школі. Технологія  

індивідуалізації навчального процесу з математики в позакласній роботі. 

Сучасні інформаційно-комунікативні технології у позакласній роботі з 

математики початкової школи. Проектні  технології  у позакласній роботі з 

математики початкової школи. Особливості застосування  інтерактивних  

технологій навчання  у позакласній роботі з математики. Особливості  

застосування  альтернативних  технологій  на позакласних  заняттях  

початкової школи.  Викладач: доц., канд. пед. наук  Заяць О.В. 

Математики, 

інформатики та 

методики їх 

викладання у 

початковій 

школі 



6 І 2 2.2. Розвивальний 

компонент змісту 

математичної освіти 

вчителя початкової 

школи 

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

контролю: залік. Основа для вивчення: Методика  викладання математики. 

Зміст дисципліни: Формування критичного мислення учнів  початкових 

класів шляхом  впровадження  нестандартних  задач на уроках математики. 

Розвиток  інтелекту учнів  початкової  школи шляхом  використання  завдань  

підвищеної складності. Розвиток креативного  мислення  молодших  школярів  

шляхом використання  видів  творчої  роботи над розв’язаною задачею та 

обчислювальною діяльністю. Особливості засвоєння основних  понять  логіки  

молодшими  школярами  в процесі  розв’язування  логічних  завдань та задач. 

Особливості розвитку математичної пам’яті, уваги молодших школярів  

шляхом застосування комбінованих завдань. Розвиток пізнавального  

інтересу учнів початкових класів шляхом  поєднання  різних  форм  навчання. 

Викладач: доц., канд. фіз.-матем. наук Стасів Н.І. 

Математики, 

інформатики та 

методики їх 

викладання у 

початковій 

школі 

7 І 2 2.3. Формування логічної 

складової предметної 

математичної 

компетентності учнів 

початкової школи 

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

контролю: залік. Основа для вивчення: Методика викладання математики. 

Зміст дисципліни: Сучасні підходи до змісту і методики формування  

логічно-математичного змісту мислення школярів. Методичні особливості  

ознайомлення учнів з основними поняттями сучасної логіки. Логічна 

складова предметної математичної  компетентності молодшого школяра. 

Формування умінь розв’язувати сюжетні задачі як логічний складник  

математичної компетентності молодших школярів. Особливості  

використання логічних суджень в процесі здійснення обчислювальної  

діяльності молодших школярів. Особливості організації уроків математики з 

елементами логіки. Розвиток математичних здібностей учнів через 

впровадження вправ з логічними  навантаженням  на уроках  математики. 

Використання розвиваючих логіко-математичних ігор на уроках  математики 

у початковій школі. Викладач: доц., канд. психол. наук Жигайло О.О. 

Математики, 

інформатики та 

методики їх 

викладання у 

початковій 

школі 



8 І 2 2.4. Формування 

геометричної складової 

предметної математичної 

компетентності учнів 

початкової школи 

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

контролю: залік. Основа для вивчення: Методика викладання математики. 

Розвивальний компонент змісту математичної освіти вчителя початкової 

школи. Зміст дисципліни: Методика формування геометричної складової  

предметної математичної  компетентності  учнів початкової школи. Методика 

формування  просторої  уяви у молодших школярів. Особливості  оволодіння  

просторовими відношеннями учнями початкових класів. Розвиток  

вимірювальних умінь і навичок молодших школярів. Педагогічні основи 

взаємозв’язку арифметичного матеріалу з геометричним. Формування 

уявлень та понять про геометричні фігури в учнів початкової школи. 

Розвивальні ігри, вправи та завдання  на  формування геометричної складової 

предметної математичної компетентності учнів початкової школи. 

Викладачі: професор, доктор педагогічних наук Ковальчук В.Ю., доц., канд. 

психол. наук. Жигайло О.О. 

Математики, 

інформатики та 

методики їх 

викладання у 

початковій 

школі 

9 І 2 3.1. Актуальні проблеми 

мовно-літературної 

освіти вчителя 

початкової школи 

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

контролю: залік. Основа для вивчення: рецептивне і комунікативне 

вивчення рідної мови, теорія і практика ораторського мистецтва у підготовці 

вчителя початкової школи. Зміст дисципліни: Розділ 1. Навчання української 

мови як рідної і як державної. Текстоцентризм як ключовий принцип 

вивчення української мови та літератури в початковій школі: Сучасна 

лінгводидактика початкової школи про принципи, способи та засоби 

навчання української мови як рідної і як державної. Текстоцентризм як 

ключовий принцип сучасної лінгводидактики початкової школи.  

Розділ 2. Лінгвістичний аналіз художнього прозового тексту: Лінгвістичний 

аналіз художнього тексту. Лінгвістичний аналіз  художнього поетичного 

тексту. Лінгвістичний наліз текстів різних функціональних стилів.  

Розділ 3. Вивчення апелятивної та онімної лексики як формування 

мовленнєвої та соціокультурної компетентності: Вивчення апелятивної 

лексики як підґрунтя формування мовленнєвої компетентності. Вивчення 

онімної лексики як підґрунтя формування соціокультурної компетентності. 

Проблеми опрацювання онімної лексики в початковій школі. Викладач: доц., 

канд. філол. наук, Котович В.В. 

Філологічних 

дисциплін та 

методики їх 

викладання у 

початковій 

школі 



10 І 2 3.2. Теорія і практика 

ораторського мистецтва у 

підготовці вчителя 

початкової школи 

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

контролю: залік. Основа для вивчення: методика викладання української 

мови; сучасна українська мова; педагогіка; психологія; основи риторики. 

Зміст дисципліни: Вступ. Антична риторика. Вітчизняна риторика. 

Теоретична риторика. Інвенція диспозиція, елокуція та акція як розділи 

риторики. Види красномовства. Риторичний аспект публічного мовлення. 

Мовленнєва діяльність публічної особи. Культура ведення спору. Основи 

ведення дебатів і ділової бесіди. Слухання й обговорення  виступів.. 

Викладач: доц., канд. філол. наук, Гірняк С.П. 

Філологічних 

дисциплін та 

методики їх 

викладання у 

початковій 

школі 

11 І 2 3.3. Моніторинг знань 

учнів з мови та 

літературного читання в 

початковій школі 

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

контролю: залік. Основа для вивчення: актуальні проблеми мовно-

літературної освіти вчителя початкової школи; методика навчання 

української мови методика навчання літературного читання. Зміст 

дисципліни: Розділ 1. Моніторинг якості освіти як система інформаційного 

відображення стану освіти в навчальному закладі: Загальні науково-

теоретичні основи педагогічних вимірювань. Механізм здійснення 

моніторингу в початковій школі (зарубіжний і вітчизняний досвід). Науково-

методичне забезпечення моніторингу мовно-літературних знань учнів 

початкової школи.  

Розділ 2. Технологічні засади розроблення тестових завдань для початкової 

школи: Методика впровадження моніторингових досліджень у систему 

роботи вчителя початкової школи. Технології розроблення тестових завдань 

різних форм. Аналіз результатів моніторингу рівня знань з мови та 

літературного читання. Викладач: доц., канд. пед. наук, Кравченко-

Дзондза О.Е. 

Філологічних 

дисциплін та 

методики їх 

викладання у 

початковій 

школі 



12 І 2 3.4. Сучасні форми 

роботи з розвитку 

мовлення учнів 

початкової школи 

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

контролю: залік. Основа для вивчення: методика викладання української 

мови; сучасна українська мова; педагогіка; психологія; основа риторики. 

Зміст дисципліни: Розділ 1. Урок – основна організаційна форма з розвитку 

мовлення учнів початкової школи: Лінгводидактичні основи  розвитку 

мовлення у початковій школі. Форми організації навчання. Урок як основна 

організаційна  форма з розвитку мовлення. Комунікативний потенціал уроків 

з розвитку мовлення в початковій школі. Розділ 2. Інноваційні форми 

розвитку мовлення учнів початкової школи: Нетрадиційні форми уроків 

розвитку мовлення в початковій школі. Інтегровані уроки мови і мовлення в 

початковій школі. Екскурсія як форма роботи з розвитку мовлення учнів 

початкової школи. Мовленнєво-творча діяльність учнів початкової школи на 

уроках-драматизаціях. Викладач: доц., канд. пед. наук. Луців С. І. 

Філологічних 

дисциплін та 

методики їх 

викладання у 

початковій 

школі 

13 І 1 4.1 Лінгвістичний аналіз 

художнього тексту 

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

контролю: екзамен. Основа для вивчення: «Сучасна українська мова з 

практикумом», «Основи культури і техніки мовлення». Зміст дисципліни:  

Поняття про текст. Фонографічний рівень аналізу художнього тексту. 

Морфемно-словотвірний рівень аналізу художнього тексту. Лексико-

фразеологічний рівень аналізу художнього тексту. Морфологічний рівень 

аналізу художнього тексту. Синтаксичний рівень аналізу художнього тексту.  

Викладач: доц., канд. філ. наук. Котович В.В. 

Філологічних 

дисциплін та 

методики їх 

викладання у 

початковій 

школі 



14 І 1 4.2 Рецептивне і 

комунікативне вивчення 

мови 

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

контролю: екзамен. Основа для вивчення: Теорія і практика ораторського 

мистецтва у підготовці вчителя початкової школи, актуальні проблеми мовно-

літературної освіти вчителя початкової школи. Зміст дисципліни: Розділ 1. 

Природа спілкування, його специфіка і структура: Теоретичні засади курсу 

«Рецептивне і комунікативне вивчення рідної мови». Спілкування як 

категорія буття індивіда в соціумі. Структура спілкування як процесу власне 

комунікації. Форми мовного спілкування. Породження й сприйняття 

мовлення як основа комунікації. Комунікативний акт та його складники. 

Умови успішності комунікативного акту. Розділ 2. Особистість у спілкуванні: 

Комунікативна особистість: поняття, параметри, типи. Комунікативна 

компетентність спілкувальників: суть, структура, розвиток. Етика та культура 

спілкування. Регістр, тональність і атмосфера спілкування. Гендерні аспекти 

міжособистісного спілкування. Розділ 3. Текст у  контексті комунікації, його 

характеристики, одиниці, категорії: Комунікативні невдачі. Специфіка 

міжкультурної комунікації. Текст як результат і одиниця комунікації. Текст і 

дискурс. Інформація в дискурсах і текстах. Стиль як категорія комунікації  

Мовленнєвий жанр як категорія комунікації. Мовленнєвий акт як одиниця 

дискурсу. Одиниці різних мовних рівнів у рецептивно-комунікативному 

висвітленні. Викладач: проф., доктор. філ. наук. Федурко М.Ю. 

Філологічних 

дисциплін та 

методики їх 

викладання у 

початковій 

школі 

15 І 2 5.1. Інформаційно-

комунікаційні технології 

у початковій школі 

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

контролю: залік. Основа для вивчення: Інформатика. Методика викладання 

інформатики у початковій школі. Мережеві технології. Зміст дисципліни: 

Поняття інформаційно-комунікаційних технологій (ІКТ), їхні принципи та 

характеристика. Дидактичні та психолого-педагогічні принципи 

використання ІКТ у початковій школі. Мультимедійні технології у 

навчальному процесі. Технологія застосування інтерактивної дошки у 

навчальному процесі. Використання Інтернет-ресурсів у навчальному процесі 

у початковій школі. Використання ІКТ у роботі класного керівника. 

Програмне забезпечення контрольно-оцінювального характеру. Викладач: 

ст. викладач,  канд. фіз.-матем. наук Кутняк О.А. 

 

Математики, 

інформатики та 

методики їх 

викладання у 

початковій 

школі 



16 І 2 5.2. Педагогічна 

конфліктологія 

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

контролю: залік. Основа для вивчення: Методологія наукових досліджень у 

галузі початкової освіти. Актуальні проблеми педагогіки початкової освіти. 

Педагогічні інновації в Україні і за рубежем. Зміст дисципліни: 

Характеристика конфлікту як предмету наукового дослідження. Механізми 

виникнення конфліктів та способи їх вирішення. Класифікація конфліктів. 

Особливості педагогічних конфліктів. Причини виникнення конфліктів у 

соціально-педагогічному процесі. Технології управління, попередження та 

конструктивного вирішення педагогічних конфліктів. Викладач: доц., канд. 

психол. наук  Садова І.І. 

Педагогіки та 

методики 

початкової 

освіти 

17 І 2 5.3. Лінгводидактичні 

засади формування 

комунікаційних 

компетенцій вчителя 

початкової школи 

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

контролю: залік. Основа для вивчення: сучасна українська мова з 

практикумом; методика навчання української мови; педагогічні інновації в 

Україні і за рубежем; теорія і практика ораторського мистецтва; рецептивне і 

комунікативне вивчення рідної мови. Зміст дисципліни: Розділ 1. 

Комунікативна компетентність у структурі професійної компетентності 

вчителя: теоретичні засади формування професійно-педагогічної 

комунікативної компетентності майбутнього вчителя. Комунікативна 

компетентність як категорія компетентнісного підходу; комунікативна 

компетентність у структурі професійної компетентності вчителя; професійно-

комунікативна компетентність учителя початкових класів. Розділ 2. 

Формування комунікативної компетентності вчителя початкової школи в 

контексті сучасної лінгводидактики: Педагогічні засади формування 

комунікативної компетентності майбутніх учителів початкової школи. 

Технологій формування комунікативної компетентності вчителя початкової 

школи. Комунікативні задачі як засіб формування професійно-комунікативної 

компетентності вчителя початкових класів. Викладач: доц., канд. пед. наук, 

Кравченко-Дзондза О.Е. 

Філологічних 

дисциплін та 

методики їх 

викладання у 

початковій 

школі 

 

 

 



023 Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація  
шифр і назва спеціальності (напряму підготовки) 

 

Цикл професійної підготовки 

№
 з

\п
 

К
у

р
с
 

С
е
м

е
с
т
р

 

Назва дисципліни Анотація дисципліни 

Кафедра, яка 

забезпечує 

викладання 

1 І 2 1.1. Декоративний живопис  Кредити ЄКТС – 5. Вид занять: практичні. Форма підсумкового 

контролю: екзамен. Основа для вивчення: Теорія і практика живопису. 

Теорія і практика рисунку.  Сучасне декоративно-прикладне мистецтво. 

Зміст дисципліни: Декоративний живопис як складова  образотворчого 

мистецтва. Процес художнього узагальнення в роботі над декоративною 

композицією. Основні принципи зображення в декоративному живописі. 

Колористична цілісність декоративної живописної композиції. Декоративна 

трансформація об’єктів предметного середовища і людини. Викладачі: 

проф., док. мистецтвознавства Никорак О.І., ст. викладач Савчин Г.В.,  

викл. Волотко Л.В. 

Культурології та 

мистецької 

освіти 

2 І 2 1.2. Малярство  Кредити ЄКТС – 5. Вид занять: практичні. Форма підсумкового 

контролю: екзамен. Основа для вивчення: Теорія і практика рисунку. 

Теорія і практика живопису. Сучасне декоративно-прикладне мистецтво 

Сучасне образотворче мистецтво України. Зміст дисципліни: Малярство як 

вид образотворчого мистецтва. Художні матеріали в малярстві. Техніки 

малярства. Технологічні особливості матеріалів. Багатошарове малярство.  

Станкова мова в малярстві. Сучасні та класичні техніки і прийоми 

малярства. Викладачі: доц., канд. мистецтвознавства Жишкович В.І., 

ст.викл. Ясеницька Ж.В. 

Культурології та 

мистецької 

освіти 



3 І 2 2.1. Сакральне мистецтво Кредити ЄКТС – 9. Вид занять: лекції, практичні. Форма підсумкового 

контролю: екзамен. Основа для вивчення: Теорія і практика рисунку. 

Теорія і практика живопису. Філософія культури і мистецтва. Сучасне 

декоративно-прикладне мистецтво Сучасне образотворче мистецтво 

України. Зміст дисципліни: Поняття сакрального мистецтва. Іконографія. 

Витоки християнізації мистецтва. Синтез мистецтв у християнській традиції 

(теоретичний та естетичний аспекти). Сакральне мистецтво XIV – першої 

половини XVI ст.. Мотиви готики. Ренесансне сакральне мистецтво на 

землях України. Сакральне мистецтво періоду Бароко і Рококо. Сакральне 

мистецтво класицизму і романтизму, кінця ХІХ-першої половиниХХст. 

Викладачі: доц., канд. філос. наук Дротенко В.І., доц., канд. пед. наук 

Кекош О.М. 

Культурології та 

мистецької 

освіти 

4 І 2 2.2. Іконопис Кредити ЄКТС – 9. Вид занять: лекції, практичні. Форма підсумкового 

контролю: екзамен. Основа для вивчення: Теорія і практика рисунку. 

Теорія і практика живопису. Філософія культури і мистецтва. Сучасне 

декоративно-прикладне мистецтво Сучасне образотворче мистецтво 

України Зміст дисципліни: Призначення ікони. Джерела української ікони. 

Ікона як феномен живопису. Витоки та історія іконопису. Провідні школи 

іконопису та їх локальні особливості. Сакральність української ікони. 

Українська ікона ХХст. Викладач: доц., канд. пед. наук Кекош О.М. 

Культурології та 

мистецької 

освіти 

5 І 2 3.1. Графічний дизайн Кредити ЄКТС – 5. Вид занять: лекції, практичні. Форма підсумкового 

контролю екзамен. Основа для вивчення: Теорія і практика рисунку. 

Теорія і практика живопису.  реставраційний живопис. Сучасне 

декоративно-прикладне мистецтво Сучасне образотворче мистецтво 

України Зміст дисципліни: Графічний дизайн як галузь художньо-

проектної діяльності. Іменний шрифтовий знак. Образний зображувальний 

знак. Блок-знак певної галузі чи виду діяльності людини. Фірмовий знак 

(емблема) кафедри, факультету, університету. Рекламний проспект (буклет) 

закладу, підприємства, організації, заходу (робота над макетом в 

електронному форматі). Рекламний плакат у системі фірмового комплексу 

підприємства, організації, закладу, заходу тощо. Вітальна листівка з 

конвертом робота над макетом(. Рекламно-інформаційний плакат (робота 

над композицією). Викладач: доц., канд. мистецтвознавства Сидор М.Б. 

Культурології та 

мистецької 

освіти 



6 І 2 3.2. Комп’ютерна графіка Кредити ЄКТС – 5. Вид занять: лекції, практичні. Форма підсумкового 

контролю: екзамен. Основа для вивчення: Теорія і практика рисунку. 

Теорія і практика живопису.  реставраційний живопис. Сучасне 

декоративно-прикладне мистецтво Сучасне образотворче мистецтво 

України. Зміст дисципліни: Сучасний зміст та засади функціонування 

комп’ютерної графіки. технічне забезпечення комп’ютерної графіки. Робота 

з пристроями введення графічної інформації. Робота з пристроями 

виведення  графічної інформації. Типи графічних форматів, їх загальна 

характеристика. Типи графічних форматів, їх загальна характеристика. 

Елементи графічного файлу. Стиснення даних у графічних файлах.  Поле 

діяльності у сфері растрової графіки.  Пакет  можливостей  та 

інструменти. малювання та ретушування. Виділені області, маски та 

фільтри. Шари. об’єкти, тексти. Поле діяльності у сфері векторної графіки. 

пакет можливостей та інструментів. Розміщення об’єктів. векторні 

трансформації і фільтри. Робота з шарами. Робота з текстом і шрифтом. 

Робота з піксельним зображенням. Інформаційна графіка.  Викладач: доц., 

канд. мистецтвознавства  Сидор М.Б. 

Культурології та 

мистецької 

освіти 

7 І 2 4.1. Техніки і технології 

монументального 

живопису 

Кредити ЄКТС – 5. Вид занять: практичні. Форма підсумкового 

контролю: залік. Основа для вивчення: Теорія і практика рисунку. Теорія 

і практика живопису. Сучасне декоративно-прикладне мистецтво Сучасне 

образотворче мистецтво. Зміст дисципліни: Монументальне мистецтво – 

категоріальний апарат, порівняльно-історичний аналіз. Сутнісні виміри та 

історія розвитку монументального живопису. Виражальна мова та 

технологічні особливості фрески. Альсекко, його образотворча сутність та 

процес виконання. Мистецтво мозаїки та її технологічні характеристики. 

Живописна мова та технології вітражу. Мурал як нова форма і технологія 

стінопису. Синтез та диференціація якостей “живописність”, 

“декоративність” і “монументальність” у творах монументального 

живопису. Композиційні закономірності побудови монументальних 

живописних зображень та творчий процес роботи живописця-

монументаліста.  Викладачі: доц., канд.  мистецтвознавства Сидор М.Б., ст. 

викл. Ясеницька Ж.В. 

Культурології та 

мистецької 

освіти 



8 І 2 4.2. Станкове і 

монументальне малярство 

Кредити ЄКТС – 5. Вид занять: практичні. Форма підсумкового 

контролю: залік. Основа для вивчення: Теорія і практика рисунку. Теорія 

і практика живопису. Сучасне декоративно-прикладне мистецтво Сучасне 

образотворче мистецтво. Зміст дисципліни: Малярство як вид мистецтва та 

навчальна дисципліна. Станкова і монументальна мови в малярстві. Сучасні 

та класичні техніки і прийоми малярства. Художні матеріали в малярстві.  

Техніки та технології станкового малярства. Багатошарове малярство. 

Техніки та технології монументального малярства.  Викладачі: доц., канд. 

мистецтвознавства Жишкович В.І., ст. викл. Ясеницька Ж.В. 

Культурології та 

мистецької 

освіти 

 

 

 

  



024 Хореографія  
шифр і назва спеціальності (напряму підготовки) 

 

Цикл професійної підготовки 

№
 з

\п
 

К
у

р
с
 

С
е
м

е
с
т
р

 

Назва дисципліни Анотація дисципліни 

Кафедра, яка 

забезпечує 

викладання 

1 І 2 1. 1. Стильові різновиди 

сучасного хореографічного 

мистецтва  

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

контролю: екзамен. Основа для вивчення: Методика навчання класичного 

танцю. Методика навчання українського народного танцю. Методика 

виконання сучасного спортивного танцю. Композиція та постановка танцю 

у роботі балетмейстера. Зміст дисципліни: Джаз танець – вид сучасної 

хореографії. Злиття та взаємозв'язок різних стилів і напрямків в джаз. танці. 

Модерн  танець – танець ідеї та певної філософії. Основні принципи стилю 

«Contemporary». Історія виникнення та розвиток. Вуличні танці  – 

танцювальні напрямки сучасної хореографії: диско, хіп-хоп, брейк-данс та 

інші. Комбінації, етюди синтезованих форм сучасного танцю на 

вдосконалення техніки та майстерності виконання. Викладачі: доц., 

Народний артист України Храмов І.В., викл. Марушка М.М. 

Культурології та 

мистецької 

освіти 

2 І 2 1.2. Сценографія 

хореографічного твору 

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

контролю: екзамен. Основа для вивчення: Методика навчання класичного 

танцю. Методика навчання українського народного танцю. Методика 

виконання сучасного спортивного танцю. Композиція та постановка танцю 

у роботі балетмейстера. Зміст дисципліни: Сценографія в контексті 

історичного розвитку театрального та хореографічного мистецтва. Роль 

світлового оформлення хореографічної композиції. Взаємозв’язок 

сценічного костюму з декораційним оформленням хореографічної 

композиції. Танцювальний реквізит як засіб виразності танцю. 

Використання сучасних технічних засобів при постановці хореографічної 

композиції. Викладачі: доц., Народний артист України Храмов І.В., викл. 

Марушка М.М. 

Культурології та 

мистецької 

освіти 



3 І 2 2.1. Мистецтво 

балетмейстера в народно-

сценічній хореографії 

Кредити ЄКТС – 7. Вид занять: практичні. Форма підсумкового 

контролю: екзамен. Основа для вивчення: Методика навчання класичного 

танцю. Методика навчання українського народного танцю. Методика 

виконання сучасного спортивного танцю. Композиція та постановка танцю 

у роботі балетмейстера.. Зміст дисципліни: Предмет і завдання курсу 

«Методика виконання народно-сценічного танцю». Характеристика 

сценічних форм народного танцю. Вплив хореографічної лексики різних  

національних культур на український танець. Основні етапи роботи над 

стилізацією народного танцю. Принципи обробки фольклору. Послідовність 

вправ біля станка в народно-сценічному танці. Методика виконання 

комбінації біля станка в народно-сценічному танці. Основні принципи 

побудови танцювальної сюїти в народно-сценічній хореографії. Принципи 

музичного і художнього оформлення народно-сценічного танцю. Принципи 

музичного і художнього оформлення народно-сценічного танцю. 

Хореографічна мініатюра. Сюжетний танець. Методичні вимоги до запису 

танців. Викладач: доц., канд. мистецтвознавства Фриз П.І. 

Культурології та 

мистецької 

освіти 

4 І 2 2.2. Ансамбль танцю Кредити ЄКТС – 7. Вид занять: практичні. Форма підсумкового 

контролю: екзамен. Основа для вивчення: Методика навчання класичного 

танцю. Методика навчання українського народного танцю. Сценографія 

хореографічного твору. Стильові різновиди сучасного хореографічного 

мистецтва. Зміст дисципліни: Артист балету та його функціональні 

обов’язки в професійному хореографічному колективі. Лексичні та  

композиційні особливості закарпатського народного танцю «Тропотянка». 

Лексичні та композиційні особливості українського народного танцю 

«Козачок». Лексичні та композиційні особливості українського народного 

танцю «Гопак». Методи постановки хореографічних номерів. Викладачі: 

доц., канд. мистецтвознавства Фриз П.І., викл. Мартинів О.О. 

Культурології та 

мистецької 

освіти 



5 І 2 3.1. Європейська 

танцювальна програма 

Кредити ЄКТС – 5. Вид занять: практичні. Форма підсумкового 

контролю: екзамен. Основа для вивчення: Методика навчання класичного 

танцю. Методика навчання українського народного танцю. Мистецтво 

балетмейстера в народно-сценічній хореографії, Ансамбль танцю. Зміст 

дисципліни: Класифікація бальної хореографії за видами танців. 

Постановки рук, корпусу та голови в європейських танцях. Знання 

ритмічних особливостей європейських танців.  Методика виконання та 

технічні особливості європейської програми.  Методика вивчення танцю 

«Повільний вальс», особливості музичного  та ритмічного малюнку. 

Методика вивчення танцю «танго», особливості музичного розміру та 

ритмічного малюнку. Побудова композицій європейської танцювальної 

програми відносно майданчика. Методика вивчення танцю «віденський 

вальс», особливості музичного розміру та ритмічного малюнку.  методика 

вивчення танцю «Фокстрор», особливості музичного розміру та ритмічного 

малюнку. Модернізація фігур у європейській програмі по рівнях складності 

(«Е»; «D»; «С»). Викладачі: доц. Народний артист України Храмов І.В., 

викл. Марушка М.М. 

Культурології та 

мистецької 

освіти 



6 І 2 3.2. Латиноамериканська 

танцювальна програма 

Кредити ЄКТС – 5. Вид занять: практичні. Форма підсумкового 

контролю: екзамен. Основа для вивчення: Методика навчання класичного 

танцю. Методика навчання українського народного танцю. Методика 

навчання класичного танцю. Методика навчання українського народного 

танцю. Мистецтво балетмейстера в народно-сценічній хореографії, 

Ансамбль танцю. Зміст дисципліни: Опанування термінологією бального 

танцю. Спортивний танець  у системі бальної хореографії. Постановки рук, 

корпусу та голови в латиноамериканських танцях. Знання ритмічних 

особливостей латиноамериканських танців. Вивчення основних рухів 

латиноамериканських танців.  Методика організації та проведення уроку 

бального танцю з латиноамериканської програми.  методика вивчення  

танцю «Самба», особливості музичного розміру та ритмічного малюнку. 

Методика вивчення танцю «Ча-ча-ча», особливості музичного розміру та 

ритмічного малюнку. Побудова композицій латиноамериканської 

танцювальної програми відносно майданчика. Методика вивчення танцю 

«Румба», особливості музичного розміру та ритмічного малюнку. Методика 

вивчення танцю «Пасадобль», особливості музичного розміру та ритмічного 

малюнку. Методика вивчення танцю «Джайв», особливості музичного 

розміру та ритмічного малюнку. Модернізація фігур у латиноамериканській 

програмі по рівнях складності (“Е”; “D”; “C” класи). Викладачі: доц., 

Народний артист України Храмов І.В., викл. Марушка М.М. 

Культурології та 

мистецької 

освіти 

7 І 2 4.1. Композиція сучасних 

танцювальних форм 

Кредити ЄКТС – 5. Вид занять: практичні. Форма підсумкового 

контролю: залік. Основа для вивчення: Методика навчання класичного 

танцю. Методика навчання українського народного танцю, Мистецтво 

балетмейстера в народно-сценічній хореографії, Ансамбль танцю.  Зміст 

дисципліни: Види, форми, жанри та класифікація танців.. Методика фіксації та 

постановки танцю за записом. Розбір та постановка танцю за записом. Тема, 

ідея, сюжет в танці. Робота над постановкою танцювальних номерів на 

актуальну тему (малі форми).)Композиційна побудова танців напрямку 

«Стріт» (Street danse pop). Композиційна побудова танців напрямку «Хіп-

хоп». Композиційна побудова танців напрямку «Джаз-модерн». 

Композиційна робота в стилі «Contemporary». Викладачі: доц., канд. 

мистецтвознавства Фриз П.І., викл. Марушка М.М. 

Культурології та 

мистецької 

освіти 



8 І 2 4.2. Методика виконання 

віртуозних рухів 

Кредити ЄКТС – 5. Вид занять: практичні. Форма підсумкового 

контролю: залік. Основа для вивчення: Методика навчання класичного 

танцю. Методика навчання українського народного танцю. Методика 

навчання українського народного танцю. Мистецтво балетмейстера в 

народно-сценічній хореографії Зміст дисципліни: Вивчення основ 

віртуозної техніки. Вивчення ускладнених рухів віртуозної техніки. 

Методика виконання віртуозних рухів в українському  народному танці. 

Етюдна робота з використанням рухів віртуозної техніки у характері 

Центральної України. Вивчення віртуозної техніки у поєднанні з 

елементами танців Полісся, Волині, Гуцульщини, Прикарпаття, Закарпаття. 

Вивчення віртуозної техніки у поєднанні з елементами танців 

Слобожанщини, Степової України та іноетнічних груп населення України.  

Вивчення віртуозної техніки у поєднанні з елементами танців 

Слобожанщини, Степової України та іноетнічних груп населення України. 

Вивчення  віртуозної техніки у поєднанні з елементами класичного танцю.. 

Викладач: доц., канд. мистецтвознавства Фриз П.І. 

 

Культурології та 

мистецької 

освіти 

 

 

Декан факультету                                                                                         Кутняк І.М. 

 

"22_"__лютого  2019 р. 
 


