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І КУРС 

НАЗВА НАВЧАЛЬНОЇ 

ДИСЦИПЛІНИ 
Розподіл за 
семестрами 

Кількість 
кредитів 

ECTS 

Психологія творчості 

Мета курсу –  розширення теоретичного та практичного досвіду студентів з точки зору свідомого відношення 
до об`єктивних та суб`єктивних основ творчості, сприйняття та інтерпретування, розуміння психологічного 
смислу виражальних та зображальних засобів мистецтва, а також особливостей співвідношення форми та 
змісту, взаємодія яких значно впливає на весь процес особистісного діалогу із твором мистецтва. 
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Музика Срібного віку 

Мета курсу «Музика Срібного віку» – розкрити історичну детермінованість принципів музичного мислення у 
російській культурі кінця ХІХ – початку ХХ століття, виявити їх єдність з визначальними настановами 
художнього мислення у суміжних видах мистецтва, створити цілісну картину векторів світового музично-
історичного процесу на межі ХІХ – ХХ століть. 
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Тенденції розвитку сучасного оперного театру 

Метою курсу є ознайомлення із сучасним театральним процесом, з діяльністю провідних оперних театрів світу 
та відомих оперних фестивалів. Акцент робиться на виявленні провідних тенденцій, які впливають на 
постановочну практику і визначають інтерпретаторський підхід до сценічного втілення як відомих творів 
класико-романтичного репертуару, так і творів, які відроджуються після забуття. 
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Кіномузика 

Мета курсу:  
– розкриття типології функцій музики у кінематографі, а також надбання студентами базових знань у галузі 
історії та теорії кіномузики; 
– осмислення основних закономірностей звуковізуальної єдності в мистецтві кіно, телебачення та інших 
екранних мистецтвах, а також ролі музики у художній єдності кінофільму 
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Іноземна мова (англійська)  

Основними завданнями вивчення дисципліни «Іноземна мова (англійська)» є теоретична та практична 
підготовка майбутніх фахівців з таких напрямків: − предметні завдання: оволодіння предметним змістом, який 
за допомогою мовного і мовленнєвого матеріалу може бути переданий у процесі спілкування; предметний зміст 
включає в себе сфери спілкування, теми спілкування та комунікативні інтенції. − мовні завдання: оволодіння 
студентами необхідною кількістю мовних одиниць і формування на їх основі знань і навичок (фонетичних, 
граматичних, лексичних), які забезпечуватимуть можливість користування мовою як засобом професійного 
спілкування. − мовленнєві завдання: формування і розвиток комунікативних умінь на основі професійних 
мовних та соціокультурних знань і навичок в межах предметного змісту мови; − загальнонавчальні завдання: 
набуття умінь працювати з книгою, словником, робити навчальні записи англійською мовою, логічно й 
послідовно будувати висловлювання; розвиток пізнавальної і розумової активності, розвиток 
навчальнопрофесійного спілкування студентів. − професійні завдання: формування необхідного лексичного 
мінімуму з фахових дисциплін, а також знань, умінь, навичок, які дозволять вільно функціонувати в навчально-
професійній сфері.  

1,2 4 

 

2 КУРС 
  

Основи менеджменту у сфері культури і мистецтв 
 
Мета курсу «Основи менеджменту у закладах культури» – ознайомити 
студентів з базовими положеннями теорії менеджменту у сфері культури і мистецтв, що полегшить адаптацію 
митців-академічних музикантів у сучасній ринковій ситуації. 
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Музичне мислення у культурі сучасності.  

Метою навчальної дисципліни є вивчення та засвоєння студентами відомостей про композиційні принципи та 
техніки в музиці ХХ-ХХI століть як відображення музичного мислення композиторів цього періоду, а також 
основних творчих та технологічних тенденцій новітньої світової музичної культури. Завданнями вивчення 
дисципліни є: огляд основних етапів розвитку музичної культури ХХ-ХХІ століть; ознайомлення з 
філософсько-естетичними аспектами музичного мистецтва ХХ-ХХІ століть; простеження еволюції концепції 
музики та її виразових засобів; практичного вивчення технік композиції музики ХХ-ХХІ століття; 
ознайомлення з творчими постатями музики ХХ століття та особливостями їхнього музичного мислення. 

1, 2 7 

Українське фортепіанне мистецтво 

 Метою лекційного курсу «Українське фортепіанне мистецтво» є ознайомлення студентів з історією 
зародження та розвитку українського фортепіанного мистецтва (композиторської творчості, виконавства та 
педагогіки) від другої половини ХVІІІ ст. до нашого часу; визначення особливої ролі фортепіанного мистецтва 
в історії української музичної культури, самобутності і стилістичної неповторності фортепіанної творчості 
українських композиторів; інформація про фортепіанну музичну освіту в Україні, виконавську діяльність 
українських піаністів; фортепіанне мистецтво української діаспори. 
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Іноземна мова (німецька) 

Основними завданнями вивчення дисципліни «Іноземна мова (англійська)» є теоретична та практична 
підготовка майбутніх фахівців з таких напрямків: − предметні завдання: оволодіння предметним змістом, який 
за допомогою мовного і мовленнєвого матеріалу може бути переданий у процесі спілкування; предметний зміст 
включає в себе сфери спілкування, теми спілкування та комунікативні інтенції. − мовні завдання: оволодіння 
студентами необхідною кількістю мовних одиниць і формування на їх основі знань і навичок (фонетичних, 
граматичних, лексичних), які забезпечуватимуть можливість користування мовою як засобом професійного 
спілкування. − мовленнєві завдання: формування і розвиток комунікативних умінь на основі професійних 
мовних та соціокультурних знань і навичок в межах предметного змісту мови; − загальнонавчальні завдання: 
набуття умінь працювати з книгою, словником, робити навчальні записи англійською мовою, логічно й 
послідовно будувати висловлювання; розвиток пізнавальної і розумової активності, розвиток 
навчальнопрофесійного спілкування студентів. − професійні завдання: формування необхідного лексичного 
мінімуму з фахових дисциплін, а також знань, умінь, навичок, які дозволять вільно функціонувати в навчально-
професійній сфері. 
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Культурно-мистецька політика 

Метою курсу є розкриття студентській молоді сутності культурно-мистецької політики в Україні як багаторівневої сфери 
діяльності державних органів з визначенням національних пріоритетів у функціонуванні культурно-мистецької сфери.  
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Основи композиції, інструментування та аранжування 
 
Спеціальна дисципліна (у представленому аспекті – загального спрямування, яка виявляє у студентів різних 
спеціалізацій композиторський хист і здатність до креативної музичної діяльності, що, водночас, сприятиме 
розширенню художнього та професійно-музичного світогляду студента і поглибленню знань, умінь та 
навичок фахової музикознавчої підготовки. Предмет має комплексний характер, практичне спрямування та 
відзначається творчою специфікою, а навчання потребує індивідуального підходу (зокрема, стосовно 
характеру, складності та обсягу виконуваних завдань).  
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Основи електроакустичної композиції 

Навчальний курс «Основи електроакустичної композиції» для магістрів створений з метою охопити більш 
ніж сторічний досвід розвитку електроакустичної музики, виявити механізми формування естетичних теорій, 
що супроводжують її розвиток, прослідкувати вплив електромеханічного та електронного інструментарію на 
формування специфічної логіки будови електроакустичної музики, ознайомитись з історичними та 
сучасними напрямками формотворення електроакустичної композиції та практично освоїти методики 
аналізу електроакустичної музики. 
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