
ПЕРЕЛІК НАВЧАЛЬНИХ ДИСЦИПЛІН ВІЛЬНОГО ВИБОРУ  

(СПЕЦІАЛІЗАЦІЇ) ЗДОБУВАЧІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ  

 

напряму підготовки: Образотворче мистецтво.  

спеціалізація: Дизайн (23 група) 

курс ІІ 

№ 

Назва  

   навчальної 

дисципліни 

Кількість 

кредитів 

ЄКТС/  

годин за 

навчаль-

ним пла-

ном 

Форма  

контролю 
Семестр 

Кафедра, яка за-

безпечує викла-

дання дисциплі-

ни 

1. 

Художньо-

прикладна графі-

ка 

14/420 Залік - 4 3,4 
Кафедра образот-

ворчого мистецтва 

 

напряму підготовки : Хореографія.  

спеціалізація: Художня культура (21 група) 

курс ІІ 

№ 

Назва  

 навчальної 

дисципліни 

Кількість 

кредитів 

ЄКТС/  го-

дин за на-

вчальним 

планом 

Форма  

контролю 
Семестр 

Кафедра, яка за-

безпечує викла-

дання дисципліни 

1. Ансамбль 6/180 Екзамен 3 

Кафедра хореог-

рафії та художньої 

культури 

2. 

Теорія і мето-

дика сучасного 

танцю 

8/240 
Залік - 3, 

екзамен - 4 
3,4 

Кафедра хореог-

рафії та художньої 

культури 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



напряму підготовки : Музичне мистецтво.  

спеціалізація: Художня культура (22 група) 

курс ІІ 

№ 

Назва  

  навчальної 

дисципліни 

Кількість 

кредитів 

ЄКТС/  го-

дин за на-

вчальним 

планом 

Форма  

контролю 
Семестр 

Кафедра, яка за-

безпечує викла-

дання дисципліни 

1. 
Музична інфор-

матика 
6/180 

Залік - 3, 

екзамен - 4 
3,4 

Кафедра музико-

знавства та вока-

льно-хорових дис-

циплін 

2. 
Гармонія та ос-

нови поліфонії 
6/180 Залік  4 

Кафедра музико-

знавства та вока-

льно-хорових дис-

циплін 

3.  Релігієзнавство 3/90 Залік 3 
Кафедра суспіль-

них дисциплін 

 

напряму підготовки: Музичне мистецтво.  

спеціалізація: Струнні, народні, духові інструменти (24 група) 

курс ІІ 

№ 

Назва  

 навчальної дисцип-

ліни 

Кількість 

кредитів 

ЄКТС/  го-

дин за на-

вчальним 

планом 

Форма  

контролю 
Семестр 

Кафедра, яка за-

безпечує викла-

дання дисциплі-

ни 

1. Оркестровий клас 9/270 

Залік - 3, 

Екзамен - 

4 

3,4 

Кафедра інстру-

ментального ви-

конавства 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



напряму підготовки: Музичне мистецтво.  

спеціалізація: Фортепіано (24 група) 

курс ІІ 

№ 

Назва  

 навчальної дисцип-

ліни 

Кількість 

кредитів 

ЄКТС/  го-

дин за на-

вчальним 

планом 

Форма  

контролю 
Семестр 

Кафедра, яка за-

безпечує викла-

дання дисциплі-

ни 

1. 

Концертмейстерський 

клас і концертмейс-

терська практика 

8,5/255 

Залік - 3, 

Екзамен - 

4 

3,4 

Кафедра інстру-

ментального ви-

конавства 

 

напряму підготовки: Музичне мистецтво.  

спеціалізація: Естрадний спів 

(24 група) 

курс ІІ 

№ 

Назва  

 навчальної дисцип-

ліни 

Кількість 

кредитів 

ЄКТС/  го-

дин за на-

вчальним 

планом 

Форма  

контролю 
Семестр 

Кафедра, яка за-

безпечує викла-

дання дисциплі-

ни 

1. Хоровий клас 7/210 

Залік - 3, 

Екзамен - 

4 

3,4 

Кафедра музико-

знавства та вока-

льно-хорових ди-

сциплін 

 

напряму підготовки : Образотворче мистецтво.  

спеціалізація: Художня культура (33 група) 

спеціалізація: Дизайн (35 група) 

курс ІІІ 

№ 

Назва  

  навчальної 

дисципліни 

Кількість 

кредитів 

ЄКТС/  го-

дин за на-

вчальним 

планом 

Форма 

 контролю 
Семестр 

Кафедра, яка за-

безпечує викла-

дання дисципліни 

1. 

Декоративно-

прикладне мис-

тецтво та етно-

4/120 - 6 
Кафедра образот-

ворчого мистецтва 



дизайн 

2. Історія мистецтв 9/270 Екзамен - 6 5,6 
Кафедра образот-

ворчого мистецтва 

3. 

Матеріали і те-

хнологія обра-

зотворчого мис-

тецтва 

2/60 Екзамен  5 
Кафедра образот-

ворчого мистецтва 

 

напряму підготовки : Хореографія.  

спеціалізація: Режисура хореографічно-виховних заходів (31 група) 

спеціалізація: Режисура хореографічно-виховних заходів (31-А група) 

спеціалізація: Художня культура (34 група) 

курс ІІІ 

№ 

Назва   

  навчальної 

дисципліни 

Кількість 

кредитів 

ЄКТС/  го-

дин за на-

вчальним 

планом 

Форма  

контролю 
Семестр 

Кафедра, яка за-

безпечує викла-

дання дисципліни 

1. 
Історія педагогі-

ки 
3/90 Екзамен  6 

Кафедра історія 

педагогіки 

2. Ансамбль 8/240 Екзамен - 5 5,6 

Кафедра хореог-

рафії та художньої 

культури 

3. 

Гімнастика та 

методика на-

вчання віртуоз-

них рухів 

8/240 
Залік - 6, 

Екзамен - 5 
5,6 

Кафедра хореог-

рафії та художньої 

культури 

 

напряму підготовки: Музичне мистецтво.  

спеціалізація: Соціальна педагогіка (32 група) 

курс ІІІ 

№ 

Назва  

  навчальної 

дисципліни 

Кількість 

кредитів 

ЄКТС/  го-

дин за на-

вчальним 

планом 

Форма  

контролю 
Семестр 

Кафедра, яка за-

безпечує викла-

дання дисципліни 

1. 
Соціальна педа-

гогіка 
3,5/105 Екзамен 5 

Кафедра соціаль-

ної педагогіки та 

соціальної роботи  



2. 
Соціальна моло-

діжна політика 
3/90 Залік 6 

Кафедра соціаль-

ної педагогіки та 

соціальної роботи 

3. Музикознавство 13,5/405 
Залік - 5, 

Екзамен - 6 
5,6 

Кафедра музико-

знавства та вока-

льно-хорових дис-

циплін 

 

напряму підготовки: Музичне мистецтво.  

спеціалізація: Струнні, духові, народні інструменти (36 група) 

курс ІІІ 

№ 

Назва  

  навчальної дис-

ципліни 

Кількість 

кредитів 

ЄКТС/  го-

дин за на-

вчальним 

планом 

Форма  

контролю 
Семестр 

Кафедра, яка за-

безпечує викла-

дання дисциплі-

ни 

1. Історія музики 5/150 Залік 6 

Кафедра музико-

знавства та вока-

льно-хорових ди-

сциплін 

2. Гармонія і поліфонія 6/180 Залік – 5,6 5,6 

Кафедра музико-

знавства та вока-

льно-хорових ди-

сциплін 

3. 

Читання оркестро-

вих партитур та ін-

струментознавство 

3/90 Екзамен 5 

Кафедра інстру-

ментального ви-

конавства  

 

напряму підготовки: Музичне мистецтво.  

спеціалізація: Фортепіано (36 група) 

курс ІІІ 

№ 

Назва  

  навчальної дис-

ципліни 

Кількість 

кредитів 

ЄКТС/  го-

дин за на-

вчальним 

планом 

Форма  

контролю 
Семестр 

Кафедра, яка за-

безпечує викла-

дання дисциплі-

ни 

1. Історія музики 5/150 Залік 6 

Кафедра музико-

знавства та вока-

льно-хорових ди-



сциплін 

2. Гармонія і поліфонія 6/180 Залік – 5,6 5,6 

Кафедра музико-

знавства та вока-

льно-хорових ди-

сциплін 

3. 

Читання оркестро-

вих партитур та ін-

струментознавство 

3/90 Екзамен 5 

Кафедра інстру-

ментального ви-

конавства  

4. Основи імпровізації 10/300 Залік - 6 5,6 

Кафедра інстру-

ментального ви-

конавства 

 

напряму підготовки: Музичне мистецтво.  

спеціалізація: Естрадний спів (37 група) 

курс ІІІ 

№ 

Назва  

  навчальної 

дисципліни 

Кількість 

кредитів 

ЄКТС/  го-

дин за на-

вчальним 

планом 

Форма  

контролю 
Семестр 

Кафедра, яка за-

безпечує викла-

дання дисципліни 

1. Історія музики 5/150 Залік 6 

Кафедра музико-

знавства та вока-

льно-хорових дис-

циплін 

2. 
Гармонія і полі-

фонія 
6/180 

Залік – 6, 

Екзамен - 5 
5,6 

Кафедра музико-

знавства та вока-

льно-хорових дис-

циплін 

3. 
Основи сценіч-

ної майстерності 
5/150 Екзамен  6 

Кафедра інструме-

нтального вико-

навства 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



напряму підготовки : Образотворче мистецтво.  

спеціалізація: Художня культура (43 група) 

курс ІV 

№ 

Назва  

 навчальної 

дисципліни 

Кількість 

кредитів 

ЄКТС/  го-

дин за на-

вчальним 

планом 

Форма  

контролю 
Семестр 

Кафедра, яка за-

безпечує викла-

дання дисципліни 

1. - - - - - 

 

напряму підготовки : Образотворче мистецтво.  

спеціалізація: Дизайн (45 група) 

курс ІV 

№ 

Назва  

  навчальної 

дисципліни 

Кількість 

кредитів 

ЄКТС/  го-

дин за на-

вчальним 

планом 

Форма  

контролю 
Семестр 

Кафедра, яка за-

безпечує викла-

дання дисципліни 

1. - - - - - 

напряму підготовки : Хореографія.  

спеціалізація: Режисура хореографічно-виховних заходів (41 група) 

курс ІV 

№ 

Назва   

 навчальної 

дисципліни 

Кількість 

кредитів 

ЄКТС/  го-

дин за на-

вчальним 

планом 

Форма  

контролю 
Семестр 

Кафедра, яка за-

безпечує викла-

дання дисципліни 

1. - - - - - 

2. - - - - - 

 

напряму підготовки: Хореографія.  

спеціалізація: Художня культура (44 група) 

курс ІV 

№ 

Назва 

  навчальної 

дисципліни 

Кількість 

кредитів 

ЄКТС/  го-

дин за на-

вчальним 

планом 

Форма  

контролю 
Семестр 

Кафедра, яка за-

безпечує викла-

дання дисципліни 



1. - - - - - 

2. - - - - - 

 

напряму підготовки: Музичне мистецтво.  

спеціалізація: Соціальна педагогіка (42 група) 

курс ІV 

№ 

Назва  

  навчальної 

дисципліни 

Кількість 

кредитів 

ЄКТС/  го-

дин за на-

вчальним 

планом 

Форма  

контролю 
Семестр 

Кафедра, яка за-

безпечує викла-

дання дисципліни 

1. - - - - - 

2. - - - - - 

 

напряму підготовки : Музичне мистецтво.  

спеціалізація: Художня культура (48 група) 

курс ІV 

№ 

Назва 

 навчальної 

дисципліни 

Кількість 

кредитів 

ЄКТС/  го-

дин за на-

вчальним 

планом 

Форма 

контролю 
Семестр 

Кафедра, яка за-

безпечує викла-

дання дисципліни 

1. 

Мистецтво в 

культурі сучас-

ності 

3/90 Залік 8 

Кафедра музико-

знавства та вокаль-

но-хорових дисци-

плін 

2. 
Українська ху-

дожня культура 
3/90 Залік  7 

Кафедра хореогра-

фії та художньої 

культури 

3. 
Зарубіжна ху-

дожня культура 
3/90 Залік 8 

Кафедра хореогра-

фії та художньої 

культури 

4. 

Основи навчан-

ня інтегровано-

го курсу «Мис-

тецтво» в школі 

3/90 Залік 7 

Кафедра музико-

знавства та вокаль-

но-хорових дисци-

плін 

5. 
Музична інфо-

рматика 
5/150 

Екзамен - 

8 
7,8 

Кафедра музико-

знавства та вокаль-

но-хорових дисци-



плін 

6.  Історія музики 4/120 
Екзамен - 

7 
7 

Кафедра музико-

знавства та вокаль-

но-хорових дисци-

плін 

7. 
Хорове аранжу-

вання 
3/90 Залік 8 

Кафедра музико-

знавства та вокаль-

но-хорових дисци-

плін 

 

напряму підготовки: Музичне мистецтво.  

спеціалізація: Соціальна педагогіка (47 група) 

курс ІV 

№ 

Назва  

  навчальної 

дисципліни 

Кількість 

кредитів 

ЄКТС/  го-

дин за на-

вчальним 

планом 

Форма  

контролю 
Семестр 

Кафедра, яка за-

безпечує викла-

дання дисципліни 

1. 

Технології соці-

ально-

педагогічної ді-

яльності 

3/90 Залік 8 

Кафедра соціаль-

ної педагогіки та 

соціальної роботи 

2. 

Соціальна робо-

та у сфері до-

звілля 

3/90 Залік - 8 7,8 

Кафедра соціаль-

ної педагогіки та 

соціальної роботи 

3. 

Хорове аранжу-

вання та практи-

кум шкільного 

репертуару 

6/180 Залік – 7,8 7,8 

Кафедра музико-

знавства та вока-

льно-хорових дис-

циплін 

4. Музикознавство  8/240 
Екзамен – 

7,8 
7,8 

Кафедра музико-

знавства та вока-

льно-хорових дис-

циплін 

 

 

 

 

 

 



напряму підготовки : Музичне мистецтво.  

спеціалізація: Художня культура (47-А група) 

курс ІV 

№ 

Назва 

 навчальної 

дисципліни 

Кількість 

кредитів 

ЄКТС/  го-

дин за на-

вчальним 

планом 

Форма 

контролю 
Семестр 

Кафедра, яка за-

безпечує викла-

дання дисципліни 

1. 

Мистецтво в 

культурі сучас-

ності 

3/90 Залік 8 

Кафедра музико-

знавства та вокаль-

но-хорових дисци-

плін 

2. 
Українська ху-

дожня культура 
3/90 Залік  7 

Кафедра хореогра-

фії та художньої 

культури 

3. 
Зарубіжна ху-

дожня культура 
3/90 Залік 8 

Кафедра хореогра-

фії та художньої 

культури 

4. 

Основи навчан-

ня інтегровано-

го курсу «Мис-

тецтво» в школі 

3/90 Залік 7 

Кафедра музико-

знавства та вокаль-

но-хорових дисци-

плін 

5. 
Музична інфо-

рматика 
5/150 

Екзамен - 

8 
7,8 

Кафедра музико-

знавства та вокаль-

но-хорових дисци-

плін 

6.  Історія музики 4/120 
Екзамен - 

7 
7 

Кафедра музико-

знавства та вокаль-

но-хорових дисци-

плін 

7. 
Хорове аранжу-

вання 
3/90 Залік 8 

Кафедра музико-

знавства та вокаль-

но-хорових дисци-

плін 

 

 

 

 

 



напряму підготовки: Музичне мистецтво.  

спеціалізація: струнні, народні, духові інструменти (49 група) 

курс ІV 

№ 

Назва 

 навчальної 

дисципліни 

Кількість 

кредитів 

ЄКТС/  го-

дин за на-

вчальним 

планом 

Форма 

контролю 
Семестр 

Кафедра, яка за-

безпечує викла-

дання дисципліни 

1. 
Інструменту-

вання 
2/60 Екзамен  7 

Кафедра інструме-

нтального вико-

навства 

2. 
Оркестровий 

клас 
8,5/255 Залік  8 

Кафедра інструме-

нтального вико-

навства 

3. 
Робота з оркес-

тром 
3/90 Залік - 8 7,8 

Кафедра інструме-

нтального вико-

навства 

 

напряму підготовки : Музичне мистецтво.  

спеціалізація: Фортепіано (49 група) 

курс ІV 

№ 

Назва 

 навчальної 

дисципліни 

Кількість 

кредитів 

ЄКТС/  го-

дин за на-

вчальним 

планом 

Форма 

контролю 
Семестр 

Кафедра, яка за-

безпечує викла-

дання дисципліни 

1. 

Концертмейс-

терський клас і 

концертмейс-

терська практи-

ка 

10/300 

Залік – 8, 

Екзамен - 

7 

7,8 

Кафедра інструме-

нтального вико-

навства 

2. 

Історія фортепі-

анного мистец-

тва 

8/240 

Залік – 7, 

Екзамен - 

8 

7,8 

Кафедра інструме-

нтального вико-

навства 

 

 

 

 

 



напряму підготовки: Музичне мистецтво.  

спеціалізація: Художня культура (49-А група) 

курс ІV 

№ 

Назва 

 навчальної 

дисципліни 

Кількість 

кредитів 

ЄКТС/  го-

дин за на-

вчальним 

планом 

Форма 

контролю 
Семестр 

Кафедра, яка за-

безпечує викла-

дання дисципліни 

1. 

Мистецтво в 

культурі сучас-

ності 

3/90 Залік 8 

Кафедра музико-

знавства та вокаль-

но-хорових дисци-

плін 

2. 
Українська ху-

дожня культура 
3/90 Залік  7 

Кафедра хореогра-

фії та художньої 

культури 

3. 
Зарубіжна ху-

дожня культура 
3/90 Залік 8 

Кафедра хореогра-

фії та художньої 

культури 

4. 

Основи навчан-

ня інтегровано-

го курсу «Мис-

тецтво» в школі 

3/90 Залік 7 

Кафедра музико-

знавства та вокаль-

но-хорових дисци-

плін 

5. 
Музична інфо-

рматика 
5/150 

Екзамен - 

8 
7,8 

Кафедра музико-

знавства та вокаль-

но-хорових дисци-

плін 

6.  Історія музики 4/120 
Екзамен - 

7 
7 

Кафедра музико-

знавства та вокаль-

но-хорових дисци-

плін 

7. 
Хорове аранжу-

вання 
3/90 Залік 8 

Кафедра музико-

знавства та вокаль-

но-хорових дисци-

плін 

 

 

 

 
 



Спеціальність: Образотворче мистецтво.  

 (61М група) 

курс І 

№ 

Назва  

 навчальної 

дисципліни 

Кількість 

кредитів 

ЄКТС/  го-

дин за на-

вчальним 

планом 

Форма  

контролю 
Семестр 

Кафедра, яка за-

безпечує викла-

дання дисципліни 

1. 
Теорія і практи-

ка етнодизайну 
4/120 Залік  3 

Кафедра образот-

ворчого мистецтва 

2. 

Історія худож-

нього текстилю 

та костюма  

6/180 Екзамен 3 
Кафедра образот-

ворчого мистецтва 

3. 

Практикум з 

художньої тво-

рчості  

3/90 Залік 3 
Кафедра образот-

ворчого мистецтва 

4. 
Теорія і практи-

ка колористики 
6/180 Екзамен 4 

Кафедра образот-

ворчого мистецтва 

5. 

Фіто- та ланд-

шафтний ди-

зайн 

6/180 Залік 4 
Кафедра образот-

ворчого мистецтва 

 

Спеціальність: Музичне мистецтво.  

спеціалізація: струнні, народні, духові, ударні інструменти 

(62М група) 

курс І 

№ 

Назва  

 навчальної 

дисципліни 

Кількість 

кредитів 

ЄКТС/  го-

дин за на-

вчальним 

планом 

Форма  

контролю 
Семестр 

Кафедра, яка за-

безпечує викла-

дання дисципліни 

1. 

Оркестровий 

клас та диригу-

вання оркест-

ром 

3/90 Екзамен  3 

Кафедра інструме-

нтального вико-

навства 

2. Диригування 2,5/75 Екзамен 3 

Кафедра інструме-

нтального вико-

навства 



3. 

Методика ви-

кладання фахо-

вих дисциплін у 

ВНЗ 

6/180 Екзамен 3 

Кафедра інструме-

нтального вико-

навства 

4. 

Підготовка ма-

гістерської кон-

цертної програ-

ми з фаху 

4/120 Залік 3 

Кафедра інструме-

нтального вико-

навства 

 

Спеціальність: Музичне мистецтво.  

спеціалізація: фортепіано 

(62М група) 

курс І 

№ 

Назва  

 навчальної дисцип-

ліни 

Кількість 

кредитів 

ЄКТС/  го-

дин за на-

вчальним 

планом 

Форма  

контролю 
Семестр 

Кафедра, яка за-

безпечує викла-

дання дисциплі-

ни 

1. 
Концертмейстерський 

клас 
3/90 Екзамен  3 

Кафедра інстру-

ментального ви-

конавства 

2. Камерний ансамбль 2,5/75 Екзамен 3 

Кафедра інстру-

ментального ви-

конавства 

3. 

Методика викладання 

фахових дисциплін у 

ВНЗ 

6/180 Екзамен 3 

Кафедра інстру-

ментального ви-

конавства 

4. 

Підготовка магістер-

ської концертної про-

грами з фаху 

4/120 Залік 3 

Кафедра інстру-

ментального ви-

конавства 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Спеціальність: Образотворче мистецтво.  

 (63М група) 

курс І 

№ 

Назва  

 навчальної 

дисципліни 

Кількість 

кредитів 

ЄКТС/  го-

дин за на-

вчальним 

планом 

Форма  

контролю 
Семестр 

Кафедра, яка за-

безпечує викла-

дання дисципліни 

1. 
Теорія і практи-

ка етнодизайну 
4/120 Залік  3 

Кафедра образот-

ворчого мистецтва 

2. 

Історія худож-

нього текстилю 

та костюма  

6/180 Екзамен 3 
Кафедра образот-

ворчого мистецтва 

3. 

Практикум з 

художньої тво-

рчості  

3/90 Залік 3 
Кафедра образот-

ворчого мистецтва 

 

 

Спеціальність: Музичне мистецтво.  

спеціалізація: струнні, народні, духові, ударні інструменти 

(66М група) 

курс І 

№ 

Назва  

 навчальної 

дисципліни 

Кількість 

кредитів 

ЄКТС/  го-

дин за на-

вчальним 

планом 

Форма  

контролю 
Семестр 

Кафедра, яка за-

безпечує викла-

дання дисципліни 

1. 

Оркестровий 

клас та диригу-

вання оркест-

ром 

11/330 
Екзамен - 3, 

залік - 4 
3,4 

Кафедра інструме-

нтального вико-

навства 

2. Диригування 7/210 Залік - 3,4 3,4 

Кафедра інструме-

нтального вико-

навства 

3. 

Методика ви-

кладання дири-

гування 

3/90 Екзамен 3 

Кафедра інструме-

нтального вико-

навства 

 

 



Спеціальність: Музичне мистецтво.  

спеціалізація: фортепіано 

(66М група) 

курс І 

№ 

Назва  

 навчальної дисцип-

ліни 

Кількість 

кредитів 

ЄКТС/  го-

дин за на-

вчальним 

планом 

Форма  

контролю 
Семестр 

Кафедра, яка за-

безпечує викла-

дання дисциплі-

ни 

1. 
Концертмейстерський 

клас 
11/330 

Екзамен - 

3, 

залік - 4  

3,4 

Кафедра інстру-

ментального ви-

конавства 

2. Камерний ансамбль 7/210 Залік – 3,4 3,4 

Кафедра інстру-

ментального ви-

конавства 

3. 
Методика викладання 

камерного ансамблю 
3/90 Екзамен 3 

Кафедра інстру-

ментального ви-

конавства 

 

 


