
 



Навчальна дисципліна  К – ть 

кредитів 

Семестр 

навчання 

Екз Залік Викладач 

7.Клас оркестрової 

майстерності/ Концертно-

камерний спів/ 

Концертмейстерський клас 

 

11 1-8 + - Луценко О.О. 

Крамчанінова К.Г. 

Грузин І.О. 

Красношлик В.О. 

Горовой С.Г. 

Худієнко Ю.М., 

8. Композиція 

 

11 1-8 - + Брондзя В.М. 

Демченко Д.А., 

Боголюбов О.О. 

9. Орган 16 3-8 + _ Юрійчук Н.А. 

 

10. Клавесин 

 

16 3-8 + _ Калиновська К.О. 

11. Розшифровка фольклору 

 

3 7-8 - + Любимова А.Я. 

12. Читання  партитур 

 

5 1-4 - + Черниш Я.О. 

Дударенко Л.М., 

Пастушенко Н.О., 

Демченко Д.А. 

13. Постава концертних номерів 

 

3 7-8 - + Задорожня С.В.  

14. Музична критика та 

публіцистика 

 

3 7 - + Мельник Д.Г., 

Гонтова Л.В. 

15. Фольклорний ансамбль 

 

7 3-8 - + Хмилюк Т.В. 

Пшенічкіна Г.М. 

16. Сучасна українська музика 

 

3 7 - + Рябцева І.М. 

17. Музична естетика 

 

3 3 - + Щітова С.А. 



Навчальна дисципліна  К – ть 

кредитів 

Семестр 

навчання 

Екз Залік Викладач 

18. Історія електроакустичної 

музики 

 

5 7-8 - + Демченко Д.А. 

19. Англійська мова  

(з поглибленим вивченням) 

 

10 5-8 - + Славська Я.А., 

Бондаренко О.А., 

Лебедь О.В. 

20. Німецька мова 

 

10 1-8 - + Барабаш І.А. 

21. Італійська мова 

 

10 1-8 - + Барабаш І.А. 

22. Фізичне виховання 

 

10 1-8 - + Алфьоров О.А. 

23. Музичні редактори 

 

3 1-2 - + Мельник Д.Г. 

24. Танок 

 

10 1-4 - + Войніков Ю.С. 

25. Гуманна педагогіка 5 2-3 - + Бак В.Ф.  

Салієнко Н.О. 

 

26. Музичне виховання дітей 

дошкільного віку 

5 6-7 - + Фурдуй Ю.В. 

 

 

 

 

 



До переліку вибіркових компонентів освітньої програми та навчального 

плану входять дисципліни, які студенти обирають самостійно. 

Право вибору надається усім здобувачам вищої освіти. Кількість 

вибіркових дисциплін на наступний навчальний рік, кількість годин на їх 

вивчення, форми контролю визначаються навчальним планом освітньо-

професійної програми, за яким навчається здобувач. 

Вибір навчальних дисциплін студент здійснює в процесі формування 

свого індивідуального навчального плану у межах, передбачених відповідною 

ОПП та робочим навчальним планом, з дотриманням послідовності їх 

вивчення відповідно до структурно-логічної схеми підготовки фахівця. 

Вибіркові навчальні дисципліни, внесені до індивідуального 

навчального плану студента, є обов’язковими для їх вивчення студентом. 

Здобувачі мають право обирати навчальні дисципліни вибіркової 

компоненти освітньо-професійної програми на весь період навчання. 

При виборі дисциплін здобувач має забезпечити виконання 

встановленого річного обсягу навчальних кредитів (обов’язкова та вибіркова 

компоненти) – не менше 60 кредитів на навчальний рік. 

Кількість та обсяг дисциплін вільного вибору становить: 

- для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти - не 

менше 1800 годин (60 кредитів).  

Здобувач вищої освіти має право обрати навчальні дисципліни із 

запропонованого переліку, які відповідають необхідному обсягу кредитів та 

викладаються у відповідному семестрі.  

 

Анотація, зміст навчальної дисципліни, кафедра за якою закріплена 

дисципліна та інша інформація про дисципліну, вказані у силабусах 

навчальних дисциплін,  що розміщені для ознайомлення студентів на 

офіційному сайті Академії.  

 

 


