
Перелік навчальних дисциплін вільного вибору (спеціалізації)  

здобувачів вищої освіти  

напряму підготовки: Образотворче мистецтво.  

спеціалізація: Художня культура (23 група) 

спеціалізація: Дизайн (25 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. Кольорознавство 4/120 Екзамен 3 
Кафедра образот-

ворчого мистецтва 

2. 
Скульптура та 

пластанатомія 
8/240 

Екзамен - 4, 

залік - 3 
3,4 

Кафедра образот-

ворчого мистецтва 

3. 

Матеріали і тех-

нології образот-

ворчого мистецт-

ва 

4/120 - 4 
Кафедра образот-

ворчого мистецтва 

 

напряму підготовки : Хореографія.  

спеціалізація: Режисура хореографічно-виховних заходів (21 група) 

спеціалізація: Художня культура (24 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 20/600 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: Соціальна педагогіка (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. 
Аналіз музич-

них творів 
6/180 

Залік - 3, 

екзамен - 4 
3,4 

Кафедра музико-

знавства та вока-

льно-хорових дис-

циплін 

2. Музикознавство 37,5/1125 Залік  4 

Кафедра музико-

знавства та вока-

льно-хорових дис-

циплін 

 

напряму підготовки : Музичне мистецтво.  

спеціалізація: Струнні, народні, духові інструменти, фортепіано  

(26 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. 

Читання оркес-

трових партитур 

та інструменто-

зна-вство 

11/330 Залік  4 

Кафедра інструме-

нтального вико-

навства 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



напряму підготовки : Музичне мистецтво.  

спеціалізація: Естрадний спів (27 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 

інформатика 
7/210 Залік 4 

Кафедра музико-

знавства та вока-

льно-хорових дис-

циплін 

 

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. 

Матеріали і те-

хнології образо-

творчого мисте-

цтва 

4,5/162 Залік 5 
Кафедра образот-

ворчого мистецтва 

2. 

Основи педаго-

гічної майстер-

ності 

2/72 Залік 6 

Кафедра виховних 

технологій та пе-

дагогічної творчо-

сті  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



напряму підготовки : Хореографія.  

спеціалізація: Режисура хореографічно-виховних заходів (31 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. Правознавство 2/72 Залік 5 

Кафедра суспіль-

них дисциплін 

 

2. 
Основи еконо-

мічної теорії 
2/72 Залік 5 

Кафедра економіки 

та соціально-

поведінкових наук 

 

напряму підготовки : Хореографія.  

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. - - - - - 

2. - - - - - 

 

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. Соціологія 2/72 Залік 5 

Кафедра суспіль-

них дисциплін 

 

 

 



напряму підготовки : Музичне мистецтво.  

спеціалізація: Соціальна педагогіка (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. 
Соціальна педа-

гогіка 
3/90 Екзамен 5 

Кафедра соціаль-

ної педагогіки та 

соціальної роботи 

2. 

Соціальна мо-

лодіжна політи-

ка 

3/90 Залік 6 

Кафедра соціаль-

ної педагогіки та 

соціальної роботи 

3. Музикознавство 30,5/915 
Залік - 5, 

екзамен - 6 
5,6 

Кафедра музико-

знавства та вока-

льно-хорових дис-

циплін  

 

 

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. Аранжування 1/36 Залік 7 

Кафедра музико-

знавства та вокаль-

но-хорових дисци-

плін 

2. 

Основи інстру-

ментознавства 

та інструменто-

вки 

1,5/54 Залік  8 

Каферда інструме-

нтального вико-

навства 

3. 

Методика робо-

ти з дитячим 

хором 

1,5/54 Залік 7 

Кафедра музико-

знавства та вокаль-

но-хорових дисци-

плін 

 

Спеціальність: Музичне мистецтво.  

спеціалізація: Струнні, народні, духові інструменти 

(56М група) 

курс І 

№ 

Назва  

 навчальної ди-

сципліни 

Кількість 

кредитів 

ЄКТС/  го-

дин за на-

вчальним 

планом 

Форма  

контролю 
Семестр 

Кафедра, яка за-

безпечує викла-

дання дисципліни 

1. 

Основи сценічно-

виконавської 

майстерності 

4/120 Залік  3 

Кафедра інструме-

нтального вико-

навства 

2. 
Виконавська ін-

терпретація  
8/240 Залік 3 

Кафедра інструме-

нтального вико-

навства 

3. 

Оркестровий 

клас та диригу-

вання оркестром 

1/30 Екзамен 3 

Кафедра інструме-

нтального вико-

навства 



Спеціальність: Музичне мистецтво.  

спеціалізація: Фортепіано 

(56М 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. 

Основи сценіч-

но-виконавської 

майстермості  

8/240 Залік  3 

Кафедра інструме-

нтального вико-

навства 

2. 
Камерний ан-

самбль 
8/240 Залік 3 

Кафедра музико-

знавства та вока-

льно-хорових дис-

циплін 

3. Композиція 1/30 Екзамен 3 

Кафедра інструме-

нтального вико-

навства 

 

Спеціальність: Музичне мистецтво.  

спеціалізація: Естрадний спів ( 57М 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. 
Естрадне аран-

жування 
8/240 Залік 3 

Кафедра музико-

знавства та вока-

льно-хорових дис-

циплін 

2. 
Вокальний ан-

самбль 
4/120 Залік 3 

Кафедра музико-

знавства та вока-

льно-хорових дис-

циплін 

 

 

 



Спеціальність: Музичне мистецтво.  

спеціалізація: Художня культура ( 52М 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 та мето-

дика викладан-

ня музичного 

мистецтва 

9/270 Екзамен 3 

Кафедра музико-

знавства та вока-

льно-хорових дис-

циплін 

 

 

Спеціальність: Образотворче мистецтво* (за видами) 

 (53М 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 

ОС Спеціаліст 

1. 

Народне мисте-

цтво та малярс-

тво 

6/180 Залік 3 
Кафедра образот-

ворчого мистецтва 

2. 

Історія худож-

нього текстилю 

та костюма 

6/180 Залік 3 
Кафедра образот-

ворчого мистецтва 

ОС Бакалавр  

3. 
Фіто- та ланд-

шафтний дизайн 
6/180 Залік 3 

Кафедра образот-

ворчого мистецтва 

4.  
Художня та му-

зейна педагогіка 
6/180 Залік 3 

Кафедра образот-

ворчого мистецтва 

 
 

 

Декан факультету мистецтв       Ятло Л.П. 


