
«Арт-менеджмент та музична педагогіка» 





Вивчення дисципліни сприяє формуванню здатності до методологічної 
рефлексії, набуттю вмінь проводити музично-педагогічні дослідження на 
методологічному підґрунті, а також  забезпечує 
формування  в  майбутніх  фахівців  наукових компетентностей 

   здійснювати науково-педагогічну діяльність, приймати 
   участь у науково-педагогічних конференціях,  
  організовувати науково-методичні семінари. 

 



Курс сприяє розвитку професійно-творчої 
активності, розкриттю внутрішнього 
потенціалу кожного педагога, шляхом 
створення умов для індивідуальної і 
колективної роботи, організації та 
проведення елементів арт-педагогіки в 
освітньо-виховній роботі з дітьми. 
Водночас здобувачі вищої освіти 
оволодіють азами і складним 
інструментарієм драматургії, підготовки 
«сценаристів» з нуля до роботи на студії.  

Кожен отримує індивідуальний вектор 
розвитку, враховуючи сучасні наукові 
досягнення в осмисленні таємниць 
мистецтва словесного вираження і 
впливу на аудиторію. Кожному 
надається можливість проявити себе 
на анімаційному виробництві, а також  
у створення авторських сценарних 
робіт.  



Вивчення дисципліни сприяє набуттю 
теоретичних і практичних умінь щодо 
опанування сучасними інноваційно-
інформаційними технологіями, передовими 
засобами мультимедіа, що допомагають 
створити динамічне освітнє середовище і 
дають змогу впроваджувати інноваційні 
форми і методи роботи з  творчими 
особистостями в галузі мистецької освіти. 
 Опанування основами Event Art-

Technology, які також є складовою 

курсу, дозволить успішно 

організовувати виховні заходи, 

спрямовані на підвищення й зміцнення 

емоційного стану учнів, подолання 

труднощів соціалізації, розвитку 

індивідуально-творчих здібностей 

засобами ефективних music-art 
technologies. 



Під час вивчення дисципліни розкриваються питання ознайомлення з 
традиційними та сучасними методиками практикування виконавського 
мистецтва; формування навичок проектування власної концертно-виконавської 
діяльності на основі ґрунтовної теоретико-методичної підготовки; пpoфеciйної 
підготовки майбутніх викладачів музичного мистецтва з урахуванням їх 
додаткової спеціальності (кваліфікації) до виконавської та педагогічно-
виконавської діяльності. 



Даний курс є важливим напрямом роботи 

викладача музичного мистецтва. Він сприяє 

прояву організаторських здібностей в роботі з 

творчим музичним колективом, збагаченню 

художнього досвіду, інтересу до виконавської 

діяльності. 
Вивчення   дисципліни   дає   змогу   

оволодіти   не тільки технологією   

створення творчого колективу  в  

закладах  середньої  профільної   та  

спеціалізованої освіти,  а також 

методичними  основами  репетиційної  

роботи. Головне – це  можливість бути 

конкурентоспроможним на ринку 

праці й уміти управляти арт-проектами 

в сфері культури і мистецтва. 


