
Таблиця 1. Інформація про обов’язкові освітні компоненти ОП
 

Назва освітнього 
компонента

Вид 
компонента 

Силабус або інші навчально-
методичні матеріали

Якщо освітній компонент 
потребує спеціального 

матеріально-технічного 
та/або інформаційного 
забезпечення, наведіть 
відомості щодо нього*

Назва файла Хеш файла

Теорія музично-
виконавського 
мистецтва

навчальна 
дисципліна

ВК 8 Теорія 
музично-

виконавського 
мистецтва.pdf

DLGoXSLn7r4oS3LX
9IaEhrZ+SNSqZm52

h6Ek+61mdjE=

Проектор Epson EB-18, ноутбук 
Acer Aspire A315-51-32JK, колонки. 
Сервіси Google Suite for Education 
(договір від 27.04.2020 р.). Договір 
з системою перевірки на 
антиплагіат Unicheck. Доступ 
до наукометричних баз Scopus, 
Web of Science; вільний доступ до 
бібліотечних фондів; платформа 
для дистанційного навчання 
Google Classroom, Google Meet для 
відеокомунікаційного зв’язку.

Літургічне 
музикознавство: 
східний та західний 
вектори

навчальна 
дисципліна

ВК 7 Літургічне 
музикознавство_ 

східний та західний 
вектори.pdf

wBLPRN6sxmW7BH
jfqne+TQLESNBNve

YV8fFgSik8VUI=

Комп’ютерна техніка Acer Aspire 
A315-51-31CS, проектор Viewsonic 
px 603, екран для демонстрації 
слайдів. Сервіси Google Suite for 
Education (договір від 27.04.2020 
р.). Договір з системою перевірки 
на антиплагіат Unicheck; 
доступ до наукометричних баз 
Scopus, Web of Science; вільний 
доступ до бібліотечних фондів; 
платформа для дистанційного 
навчання Google Classroom, 
Google Meet для 
відеокомунікаційного зв’язку.

Проблеми сучасного 
естрадного та 
джазового 
виконавства

навчальна 
дисципліна

ВК 6 Проблеми 
сучасного 

естрадного та 
джазового 

виконавства.pdf

TOptb455+DGkGqN
6s76J38F0vLwh9tf65

ezycwKnGKw=

Проектор Epson EB-18, ноутбук 
Acer Aspire A315-51-32JK, колонки. 
Сервіси Google Suite for Education 
(договір від 27.04.2020 р.). Договір 
з системою перевірки на 
антиплагіат Unicheck. Доступ 
до наукометричних баз Scopus, 
Web of Science; вільний доступ до 
бібліотечних фондів; платформа 
для дистанційного навчання 
Google Classroom, Google Meet для 
відеокомунікаційного зв’язку.

Актуальні проблеми 
аналізу музичного 
твору

навчальна 
дисципліна

ВК 5 Актуальні 
проблеми аналізу 

музичного 
твору.pdf

CdBijV0RKC3Ur+SB
9C4zAJ/a3knwpjQb4

K6Fhy4bWsc=

Аудиторія оснащена 
комп’ютерною технікою Acer 
Aspire A315-51-31CS, проектором 
Viewsonic px 603, екраном для 
демонстрації слайдів. Сервіси 
Google Suite for Education (договір 
від 27.04.2020 р.). Договір з 
системою перевірки на 
антиплагіат Unicheck. Доступ 
до наукометричних баз Scopus, 
Web of Science; вільний доступ до 
бібліотечних фондів; платформа 
для дистанційного навчання 
Google Classroom, Google Meet для 
відеокомунікаційного зв’язку.

Музичні жанри та 
стилі у контексті 
еволюції музичного 
мислення

навчальна 
дисципліна

ВК 4 Музичні 
жанри та стилі у 

контексті еволюції 
музичного 

мислення.pdf

FSDDAYPXTe0qk5v
ApVjgpy92PFkVf8j0

UUzUN2Tp+AI=

Аудиторія оснащена 
комп’ютерною технікою Asus 
X551MAV, проектором Viewsonic 
px 603, екраном для демонстрації 
слайдів. Сервіси Google Suite for 
Education (договір від 27.04.2020 
р.). Договір з системою перевірки 
на антиплагіат Unicheck. 
Доступ до наукометричних баз 
Scopus, Web of Science; вільний 
доступ до бібліотечних фондів; 
платформа для дистанційного 



навчання Google Classroom, 
Google Meet для 
відеокомунікаційного зв’язку.

Етномузикознавство: 
регіональний аспект

навчальна 
дисципліна

ВК 3 
Етномузикознавст

во_ регіональний 
аспект.pdf

ksCd3lQIYmHPjUGv
KOL+rOipCI3Z8KvLj

m42t/c2KnY=

Комп’ютерна техніка Acer Aspire 
A315-51-31CS, проектор Viewsonic 
px 603, екран для демонстрації 
слайдів. Сервіси Google Suite for 
Education (договір від 27.04.2020 
р.). Договір з системою перевірки 
на антиплагіат Unicheck; 
доступ до наукометричних баз 
Scopus, Web of Science; вільний 
доступ до бібліотечних фондів; 
платформа для дистанційного 
навчання Google Classroom, 
Google Meet для 
відеокомунікаційного зв’язку.

Українська 
композиторська 
творчість на межі ХХ 
– ХХІ століть: 
концепти і тенденції

навчальна 
дисципліна

ВК 2 Українська 
композиторська 

творчість.pdf

sSV/6lWQRbQsoLjd
DS0Uh5plCiO3uWw
/MU7aWnyk59M=

Проектор Epson EB-18, ноутбук 
Acer Aspire A315-51-32JK, колонки. 
Сервіси Google Suite for Education 
(договір від 27.04.2020 р.). Договір 
з системою перевірки на 
антиплагіат Unicheck. Доступ 
до наукометричних баз Scopus, 
Web of Science; вільний доступ до 
бібліотечних фондів; платформа 
для дистанційного навчання 
Google Classroom, Google Meet для 
відеокомунікаційного зв’язку.

Методологія наукових 
досліджень у галузі 
культури та мистецтва

навчальна 
дисципліна

ВК 1 Методологія 
наукових 

досліджень у галузі 
культури та 

мистецтва.pdf

DQysz0LC4lcwRFSl
WF1fpLAgzYArKxOq

sClRK2A2PLA=

Аудиторія оснащена 
комп’ютерною технікою Asus 
X551MAV, проектором Viewsonic 
px 603, екраном для демонстрації 
слайдів. Сервіси Google Suite for 
Education (договір від 27.04.2020 
р.). Договір з системою перевірки 
на антиплагіат Unicheck. 
Доступ до наукометричних баз 
Scopus, Web of Science; вільний 
доступ до бібліотечних фондів; 
платформа для дистанційного 
навчання Google Classroom, 
Google Meet для 
відеокомунікаційного зв’язку.

Педагогічна практика практика ОК 6 Педагогічна 
практика.pdf

C/6ZlmToaTgEu9kG
rQjj9NCHfv5xsfwsvta

EJTNV+3I=

Рояль – 57, фортепіано – 78, 
скрипка – 26, віолончель – 4, 
контрабас – 9, флейта – 3, гобой 
– 4, кларнет – 14, фагот – 4, 
саксофон – 8, валторна – 11, 
труба – 20, тромбон – 10, туба – 
4, ксилофон, металофон, 
маримба, ударна установка – 3. 
Баян – 15, акордеон – 8, домра – 
32, балалайка – 18, бандура – 29,  
цимбали – 2, гітара – 4, сопілка – 
2. Мікрофони динамічні: Audio 
Technica – 2 шт, Shure SM58 – 2 
шт, DAP, мікшер Behringer Xenyx 
8 каналів, мікшер Soundcraft 12 
каналів. Активна акустика 
Laney (2 шт), JBL EON 615 (2 
шт), RCF HD 12. Мікрофонна 
радіосистема Sennheiser Ew 100 
(пара), AKG WMS D 470 (пара).

Інтелектуальна 
власність у мистецькій 
сфері

навчальна 
дисципліна

ВК 9 
Інтелектуальна 

власність у 
мистецькій 

сфері.pdf

F3z9TFbF2is3ZUhN
Csy6eb2w2VCy4Ki1x

glO7qNwSFM=

Проектор Epson EB-18, ноутбук 
Acer Aspire A315-51-32JK, колонки. 
Сервіси Google Suite for Education 
(договір від 27.04.2020 р.). Договір 
з системою перевірки на 
антиплагіат Unicheck. Доступ 
до наукометричних баз Scopus, 
Web of Science; вільний доступ до 
бібліотечних фондів; платформа 
для дистанційного навчання 
Google Classroom, Google Meet для 
відеокомунікаційного зв’язку.



Науковий практикум з 
мистецтвознавства

навчальна 
дисципліна

ОК 5 Науковий 
практикум з 

мистецтвознавств
а.pdf

YrroshaQ5Dx/x8tQx
M1R14Be75XFQKjpg

EGK2ljz00g=

Комп’ютерна техніка Acer Aspire 
A315-51-31CS, проектор Viewsonic 
px 603, екран для демонстрації 
слайдів. Сервіси Google Suite for 
Education (договір від 27.04.2020 
р.). Договір з системою перевірки 
на антиплагіат Unicheck; 
доступ до наукометричних баз 
Scopus, Web of Science; вільний 
доступ до бібліотечних фондів; 
платформа для дистанційного 
навчання Google Classroom, 
Google Meet для 
відеокомунікаційного зв’язку.

Теоретичні основи 
музичного тезаурусу

навчальна 
дисципліна

ОК 3 Теоретичні 
основи музичного 

тезаурусу.pdf

WfM0B5m9NLnDy8
uic1wrWPOmlag8zO

ux7HitLYBU0aU=

Проектор Epson EB-18, ноутбук 
Acer Aspire A315-51-32JK, колонки. 
Сервіси Google Suite for Education 
(договір від 27.04.2020 р.). Договір 
з системою перевірки на 
антиплагіат Unicheck. Доступ 
до наукометричних баз Scopus, 
Web of Science; вільний доступ до 
бібліотечних фондів; платформа 
для дистанційного навчання 
Google Classroom, Google Meet для 
відеокомунікаційного зв’язку.

Академічне письмо 
іноземною мовою

навчальна 
дисципліна

ОК 2 Академічне 
письмо іноземною 

мовою.pdf

fCioLbz/+QzWCGm
Vt9/Sucll5L3SZDGI5

FKzdKSQQKs=

Проектор Epson EB-18 (3 штуки 
в наявності), ноутбук Lenovo 
b550, колонки Sven SPS-605 (12 
пар в наявності). Сервіси Google 
Suite for Education (договір від 
27.04.2020 р.). Договір з 
системою перевірки на 
антиплагіат Unicheck. Доступ 
до наукометричних баз Scopus, 
Web of Science; вільний доступ до 
бібліотечних фондів; платформа 
для дистанційного навчання 
Google Classroom, Google Meet для 
відеокомунікаційного зв’язку.

Історія ідей 
(філософія)

навчальна 
дисципліна

ОК 1 Історія ідей 
(філософія).pdf

Kmn2GNHSwQSNP1
bW40YLj/vw4eGnn3

t0xDsmCtr/3Bo=

Аудиторія оснащена 
комп’ютерною технікою Asus 
X551MAV, проектором Viewsonic 
px 603, екраном для демонстрації 
слайдів. Сервіси Google Suite for 
Education (договір від 27.04.2020 
р.). Договір з системою перевірки 
на антиплагіат Unicheck. 
Доступ до наукометричних баз 
Scopus, Web of Science; вільний 
доступ до бібліотечних фондів; 
платформа для дистанційного 
навчання Google Classroom, 
Google Meet для 
відеокомунікаційного зв’язку.

Імпровізація навчальна 
дисципліна

ВК 3 
Імпровізація.pdf

HS8XC5vzosfK24DO
ArieKHW0/YhLqFL/

b3SYMlGblOs=

Рояль – 57, фортепіано – 78, 
скрипка – 26, віолончель – 4, 
контрабас – 9,сфлейта – 3,
гобой – 4, кларнет – 14, фагот – 
4, саксофон – 8, валторна – 11, 
труба – 20, тромбон – 10, туба – 
4, ксилофон, металофон, 
маримба, ударна установка – 3. 
Баян – 15, акордеон – 8, домра – 
32, балалайка – 18, бандура – 29,  
цимбали – 2, гітара – 4, сопілка – 
2. Мікрофони динамічні: Audio 
Technica – 2 шт, Shure SM58 – 2 
шт, DAP, мікшер Behringer Xenyx 
8 каналів, мікшер Soundcraft 12 
каналів. Активна акустика 
Laney (2 шт), JBL EON 615 (2 
шт), RCF HD 12. Мікрофонна 
радіосистема Sennheiser Ew 100 
(пара), AKG WMS D 470 (пара).



Композиція навчальна 
дисципліна

ВК 2 
Композиція.pdf

VKg3jigmUQCW6/R
kpcr3yAFaP+K1A0kZ

2pqaOKaOpR4=

Аудиторія оснащена 
комп’ютерною технікою Acer 
Aspire A315-51-31CS, проектором 
Viewsonic px 603, екраном для 
демонстрації слайдів. Сервіси 
Google Suite for Education (договір 
від 27.04.2020 р.). Договір з 
системою перевірки на 
антиплагіат Unicheck; доступ до 
наукометричних баз Scopus, Web 
of Science; вільний доступ до 
бібліотечних фондів; платформа 
для дистанційного навчання 
Google Classroom, Google Meet для 
теле-відеокомунікаційного 
зв’язку. За потреби можливе 
проведення дисипліни в 
комп’ютерному класі, який 
оснащено 6-ма компютерами не 
пізніше ніж 7 ми років давності 
введеня в експлуатацію.

Архітектоніка змісту 
вищої мистецької 
освіти

навчальна 
дисципліна

ВК 1 Архітектоніка 
змісту вищої 
мистецької 
освіти.pdf

cr2Ehp7FRdDjBW2l
22vDMt5mJQ8+Ayc

QNUGUlzjHPCI=

Проектор Epson EB-18, ноутбук 
Acer Aspire A315-51-32JK, колонки. 
Сервіси Google Suite for Education 
(договір від 27.04.2020 р.). Договір 
з системою перевірки на 
антиплагіат Unicheck. Доступ 
до наукометричних баз Scopus, 
Web of Science; вільний доступ до 
бібліотечних фондів; платформа 
для дистанційного навчання 
Google Classroom, Google Meet для 
відеокомунікаційного зв’язку.

Наукова комунікація у 
сучасному 
мистецтвознавстві: 
теоретичні та 
практичні аспекти

навчальна 
дисципліна

ОК 3 Наукова 
комунікація у 

сучасному 
мистецтвознавств
і_ теоретичні та 

практичні 
аспекти.pdf

okcb5M1zeQWPHqO
v1Hekad7EVi2nbKK/

tUc/dkd80VI=

Проектор Epson EB-18, ноутбук 
Acer Aspire A315-51-32JK, колонки. 
Сервіси Google Suite for Education 
(договір від 27.04.2020 р.). Договір 
з системою перевірки на 
антиплагіат Unicheck. Доступ 
до наукометричних баз Scopus, 
Web of Science; вільний доступ до 
бібліотечних фондів; платформа 
для дистанційного навчання 
Google Classroom, Google Meet для 
відеокомунікаційного зв’язку.

Музична 
інтерпретація

навчальна 
дисципліна

ОК 2 Музична 
інтерпретація.pdf

ZZSbMZ164QYWgZ
WUFiXQUMpmqd3n
6mKbivONF9ee/Ow=

Аудиторія оснащена 
комп’ютерною технікою Acer 
Aspire A315-51-31CS, проектором 
Viewsonic px 603, екраном для 
демонстрації слайдів. Сервіси 
Google Suite for Education (договір 
від 27.04.2020 р.). Договір з 
системою перевірки на 
антиплагіат Unicheck; доступ до 
наукометричних баз Scopus, Web 
of Science; вільний доступ до 
бібліотечних фондів; платформа 
для дистанційного навчання 
Google Classroom, Google Meet для 
теле-відеокомунікаційного 
зв’язку. За потреби можливе 
проведення дисипліни в 
комп’ютерному класі, який 
оснащено 6-ма компютерами не 
пізніше ніж 7 ми років давності 
введеня в експлуатацію.

Фах (за видами) навчальна 
дисципліна

ОК 1 Фах (за 
видами).pdf

Go7ASF0+R11Mq6B
9hR06sk02P5l/wqHi

YJQ/LSt+OvE=

Рояль – 57, фортепіано – 78, 
скрипка – 26, віолончель – 4, 
контрабас – 9,сфлейта – 3,
гобой – 4, кларнет – 14, фагот – 
4, саксофон – 8, валторна – 11, 
труба – 20, тромбон – 10, туба – 
4, ксилофон, металофон, 
маримба, ударна установка – 3. 
Баян – 15, акордеон – 8, домра – 
32, балалайка – 18, бандура – 29,  
цимбали – 2, гітара – 4, сопілка – 



2. Мікрофони динамічні: Audio 
Technica – 2 шт, Shure SM58 – 2 
шт, DAP, мікшер Behringer Xenyx 
8 каналів, мікшер Soundcraft 12 
каналів. Активна акустика 
Laney (2 шт), JBL EON 615 (2 
шт), RCF HD 12. Мікрофонна 
радіосистема Sennheiser Ew 100 
(пара), AKG WMS D 470 (пара).

Сучасні інформаційні 
технології у науковій 
діяльності музиканта

навчальна 
дисципліна

ОК 4 Сучасні 
інформаційні 
технології у 

науковій діяльності 
музиканта.pdf

YpBlso9XLEjLrhZ8g
7p8rpnCKWb9u3zYL

EPfFdmfe2g=

Аудиторія оснащена 
комп’ютерною технікою Acer 
Aspire A315-51-31CS, проектором 
Viewsonic px 603, екраном для 
демонстрації слайдів. Сервіси 
Google Suite for Education (договір 
від 27.04.2020 р.). Договір з 
системою перевірки на 
антиплагіат Unicheck. Доступ 
до наукометричних баз Scopus, 
Web of Science; вільний доступ до 
бібліотечних фондів; платформа 
для дистанційного навчання 
Google Classroom, Google Meet для 
відеокомунікаційного зв’язку.

 
* наводяться відомості, як мінімум, щодо наявності відповідного матеріально-технічного забезпечення, його достатності 
для реалізації ОП; для обладнання/устаткування – також кількість, рік введення в експлуатацію, рік останнього ремонту; 
для програмного забезпечення – також кількість ліцензій та версія програмного забезпечення

 
  
 
Таблиця 2. Зведена інформація про викладачів ОП

 
ID 

виклад
ача

ПІБ Посада Структурний 
підрозділ

Кваліфікація 
викладача

Стаж Навчальні 
дисципліни, 

що їх 
викладає 

викладач на 
ОП 

Обґрунтування

159189 Щітова 
Світлана 
Анатоліївна

зав. 
кафедри, 
Основне 
місце 
роботи

Музичний 
факультет

Диплом 
кандидата наук 

ДK 041853, 
виданий 

20.09.2007, 
Атестат 

доцента 12ДЦ 
044527, 
виданий 

15.12.2015

15 Методологія 
наукових 
досліджень у 
галузі 
культури та 
мистецтва

Рівень наукової та 
професійної 
активності: П. 1, 3, 4, 
7, 8, 11. 12, 19.
Polyphony in original 
works for Bandura. 
Integration of 
traditional and 
innovative scientific 
researches: global 
trends and regional 
aspect. Riga, 2020. P. 
47–65.
Хорові духовні твори 
Валентини Мартинюк 
як алюзія 
православного співу. 
Вісник Національної 
академії керівних 
кадрів культури і 
мистецтв: Наук 
журнал. Київ: 
Міленум, 2017. № 1. С. 
147–151.
Леонід Усачов – один 
з перших професійних 
композиторів 
Дніпропетровщини 
(до питання 
становлення 
регіональної 
композиторської 
школи). 
Музикознавча думка 
Дніпропетровщини.
Випуск 19 (2, 2020). С. 
5–15.


