
Блок дисциплін вільного вибору 

для здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти  

 

ФАКУЛЬТЕТ МИСТЕЦТВ 



Здатність застосовувати елементи дослідницького пошуку 
 (анотації до музичних творів, аналіз, розробка питань для 
 анкетування, тестування) з метою підвищення ефективності 
 мистецько-педагогічної діяльності 

4 

Здатність користуватися символікою і сучасною термінологією 
музичної мови 1 

Володіння виконавськими (інструментальні, вокально-хорові,  
диригентські), інтерпретаційними, артистичними уміннями;  
демонстрування виконавської надійності 

2 

Здатність відчувати і демонструвати емоційну чутливість, рефлексію, 
ціннісне ставлення до творів мистецтва, здійснювати активне  
сприймання, запам’ятовування, збереження, відтворення 
 і художньо-педагогічне трактування змісту і смислу творів 
 музичного мистецтва 

3 



Основними завданнями вивчення дисципліни є висвітлення 
основних етапів історичного розвитку виконавського мистецтва (від 
витоків до сучасності); оволодіння знаннями з питань художньої 
інтерпретації та її естетичної оцінки; ознайомлення з виконавськими 
принципами окремих, найбільш видатних виконавців і різних шкіл в 
цілому; розвиток інтересу до музичного виконавства; формування 
виконавської культури студентів як професійно значущої якості 
майбутнього вчителя музики.  



Дисципліна спрямована на вивчення: особливостей наукового 
дослідження як галузі творчої практичної діяльності; специфіки 
музикознавства як системної складової науки; методології, технології 
та принципів організації процесу наукового дослідження.  

У результаті вивчення дисципліни студенти оволодівають 
уміннями: самостійно та вільно орієнтуватися в теоретичних засадах 
науково-дослідницької діяльності; визначати та обґрунтовувати 
проблемну тематику в галузі музикознавства; проводити власне 
наукове дослідження, результати якого мають наукову новизну, 
теоретичне та практичне значення 



Метою навчальної дисципліни є: розширення, поглиблення та 
закріплення професійно-педагогічних знань щодо професійної та 
фахової компетентностей, зокрема, учителів музичного мистецтва; 
набуття досвіду аналізу її сутності, змісту, структури, рівнів; 
ознайомлення з цивілізаційними змінами, що впливають на 
формування фахової компетентності учителів музичного мистецтва; 
удосконалення організаційних, комунікативних, конструктивних, 
творчих умінь; підготовка до виконання професійних функцій; 
опанування інформаційних музичних  технологій 



Метою викладання навчальної дисципліни є підготовка 
висококваліфікованих викладачів, які мають необхідний досвід 
самостійної роботи з педагогічним та концертним репертуаром й 
готові до практичної виконавської та педагогічної діяльності у галузі 
ансамблевого виконавства, а також оволодіння основами теорії, 
методики і практики концертмейстерської роботи, формування 
концертмейстерських вмінь і навичок 



Основними завданнями вивчення дисципліни є: ознайомлення 
майбутніх педагогів-музикантів із соціокультурними передумовами 
становлення й історичними етапами розвитку концертної-
просвітницької діяльності; розширення досвіду професійної оцінки 
музично-педагогічних явищ та досвіду педагогічного прогнозування. А 
саме:  дати студентам систематизовані знання з історії та теорії 
просвітництва в Україні;  формувати практичні вміння і навички 
проведення виконавської діяльності; забезпечити професійну 
готовність майбутніх фахівців до здійснення загальнокультурного, 
морального і естетичного виховання учнів засобами просвітницької 
діяльності 

 


