Кафедра, яка пропонує дисципліну

КАТАЛОГ ВИБІРКОВИХ ДИСЦИПЛІН ЦДПУ ім. В. Винниченка на 2021/2022 н.р.
перший (бакалаврський) рівень вищої освіти
Дисципліни спортивного, мистецького профілю
Викладач, який буде викладати дисципліну

Лекції

Семінарські/
практичні/
лабораторні

Назва загальної компетентності, на
розвиток якої спрямована дисципліна

Результати навчання

Методи
викладання, які
пропонуються
Перелік
(лекції,
галузей
Вхідні вимоги
практики,
Обмеження
знань /
до студентів,
командна
щодо
спеціальніст
які хочуть
робота,
семестру
ь, для яких
обрати
семінар,
вивчення
пропонуєтьс дисципліну
проектна
я дисципліна
робота,
проблемні
заняття тощо)

спортуолімпійського і професійноготеорії та методики

Основи професійної діяльності в спорті http://moodle.kspu.kr.ua/enrol/index.php?id=2120
к.пед.н., доцент
Собко С.Г.

к.пед.н., доцент
Собко С.Г.

- здатність працювати в команді;
- здатність застосовувати знання у
практичних ситуаціях

- здійснювати навчання руховим діям та
розвиток рухових якостей людини в умовах
різних форм організації занять фізичними
вправами;
- здійснювати заходи з підготовки спортсменів,
організації й проведення спортивних змагань;
- аргументувати управлінські рішення для
вирішення проблем, які виникають в роботі
суб’єктів фізичної культури і спорту;
- аналізувати психічні процеси, стани та
властивості людини під час занять фізичною
культурою і спортом

Лекції,
практики,
командна
робота,
рольова гра

Без
обмежень

Повна
загальна
середня
освіта,
початковий
рівень вищої
освіти
(бакалавр)

2
семестр

яка пропонує дисципліну
Кафедра,
спортутеорії та методики олімпійського і професійного

Викладач, який буде викладати дисципліну

Лекції

Назва загальної компетентності, на
розвиток якої спрямована дисципліна

Семінарські/
практичні/
лабораторні

Результати навчання

Методи
викладання, які
Перелік
пропонуються
галузей
Вхідні вимоги
Обмеження
(лекції,
знань /
до студентів,
щодо
практики,
спеціальніст
які хочуть
семестру
командна
ь, для яких
обрати
вивчення
робота,
пропонуєтьс дисципліну
семінар,
я дисципліна
проектна
робота,

Основи фізичного самозахисту http://moodle.kspu.kr.ua/enrol/index.php?id=2121
к.н. з фіз. вих.
к.н. з фіз. вих.
і спорту, ст. викл. і спорту, ст. викл.
Бур’яноватий
Бур’яноватий О.М.
О.М.

- здатність використовувати під час
навчання та виконання
професійних завдань, у побуті
базові знання і практичні навички з
основ самозахисту від злочинців

- знає і вміє зміцнювати здоров’я за
допомогою фізичних вправ;
- володіє технікою і прийомами самозахисту;
методикою проведення тренувального
заняття

Лекції,
практичні
заняття

Без
обмежень

підвищений
рівень
загальної та
спеціальної
фізичної
підготовлено
сті

ІІІ або IV
семестр

Без
обмежень

Загальна
середня
освіта

2
семестр

теорії і методики фізичного виховання

Історія фізичної культури http://moodle.kspu.kr.ua/enrol/index.php?id=2122
- здатність до пошуку інформації, її
аналізу та критичного оцінювання

к.пед.н., доцент
Маркова О.В.

к.пед.н., доцент
Маркова О.В.

- знає основні теоретичні положення в галузі
фізичної культури

Лекції,
практики,
командна і
проектна
робота,
квести

Кафедра, яка пропонує дисципліну
теорії і методики фізичного виховання

Викладач, який буде викладати дисципліну

Лекції

Назва загальної компетентності, на
розвиток якої спрямована дисципліна

Семінарські/
практичні/
лабораторні

Результати навчання

Методи
викладання, які
Перелік
пропонуються
галузей
Вхідні вимоги
Обмеження
(лекції,
знань /
до студентів,
щодо
практики,
спеціальніст
які хочуть
семестру
командна
ь, для яких
обрати
вивчення
робота,
пропонуєтьс дисципліну
семінар,
я дисципліна
проектна
робота,

Екологія фізичного виховання http://moodle.kspu.kr.ua/enrol/index.php?id=2123
- екологічна;
- здоров’язберігаюча;
- здатність застосовувати набуті
знання в практичних ситуаціях

к.пед.н., доцент
Логвінова Я.О.

к.пед.н., доцент
Логвінова Я.О.

- використання засобів природи для
відновлення працездатності в обраному виді
спорту;
- сформоване уявлення про здоров’я людини
як критерію якості навколишнього
середовища;
- усвідомлення значення екоспорту для
збереження середовища існування, власного
життя та подолання екологічної кризи;
- позитивна мотивація на збереження
довкілля, активна позиція щодо використання
засобів спорту для реалізації принципів
сталого розвитку суспільства

Лекції,
практичні
заняття,
проектна
робота

014
Середня
освіта
(Фізична
культура);
017
Фізична
культура і
спорт

Загальна
середня
освіта

2
семестр

Без
обмежень

Загальна
середня
освіта

2
семестр

теорії і методики фізичного виховання

Загальна теорія здоров’я http://moodle.kspu.kr.ua/enrol/index.php?id=2124

к.пед.н., доцент
Черній В.П.

к.пед.н., доцент
Черній В.П.,
к.н. з фіз. вих. і
спорту, доцент
Нєворова О.В.

- здатність використовувати
інформаційно-комунікаційні
технології;
- здатність здійснювати
профілактику травматизму,
забезпечувати охорону життя і
здоров’я дітей;
- здатність до володіння
педагогічними, медикобіологічними, інформаційними
технологіями для формування
здорового способу життя,
самостійної розробки методик і
технологій для інтегрального
гармонійного розвитку людини

- володіє актуальними технологіями
Презентація,
педагогічного контролю і корекції, засобами і
дискусія,
методами управління станом людини;
бесіда,
- знає біологічні, соціальні, психологічні та інші
групова
чинники збереження здоров’я.
робота,
- володіє педагогічними, медико-біологічними,
практичні
інформаційними технологіями для
заняття,
формування здорового способу життя, вміє
ділові ігри,
самостійно розробляти методики і технології
онлайндля інтегрального гармонійного розвитку
заняття,
людини
відеоконфер
енція,
проєктна
діяльність

Кафедра, яка пропонує дисципліну

теорії і методики фізичного виховання

Викладач, який буде викладати дисципліну

Лекції

Семінарські/
практичні/
лабораторні

Назва загальної компетентності, на
розвиток якої спрямована дисципліна

Результати навчання

Методи
викладання, які
Перелік
пропонуються
галузей
Вхідні вимоги
Обмеження
(лекції,
знань /
до студентів,
щодо
практики,
спеціальніст
які хочуть
семестру
командна
ь, для яких
обрати
вивчення
робота,
пропонуєтьс дисципліну
семінар,
я дисципліна
проектна
робота,

Сучасні види рухової активності http://moodle.kspu.kr.ua/enrol/index.php?id=2125

к.пед.н., доцент
Стасенко О.А.

к.пед.н., доцент
Стасенко О.А.

- здатність до опанування та
використання педагогічних,
медико-біологічних, інформаційних
технологій для формування
здорового способу життя, розвитку
рухових умінь і навичок, розвитку
фізичних (рухових) якостей і
самостійного розроблення методик
і технологій для інтегрального
гармонійного розвитку особистості;
- здатність оволодівати базовими й
новими видами фізкультурної
діяльності, здійснювати пошук,
аналіз і оцінку інформації, у т.ч. за
допомогою інформаційнокомунікаційних технологій

- знання принципів, теорії й методики розвитку
рухових умінь і навичок в базових видах
рухової активності;
- вміння застосовувати на практиці основні
положення фізіології, біомеханіки, морфології,
психології, біохімії для розвитку фізичних
(рухових) якостей, формування рухових умінь
і навичок;
- володіння базовими й новими видами
фізкультурної діяльності, уміє здійснювати
пошук, аналіз і оцінку інформації, зокрема за
допомогою інформаційно-комунікаційних
технологій, необхідної для постановки і
вирішення професійних завдань

Лекції,
практичні
заняття,
контрольні
роботи,
індивідуальні
завдання,
презентації,
розв’язання
тестів

Без
обмежень

Загальна
середня
освіта

3
семестр

Повна
загальна
середня
освіта

3
семестр

культурифізичного виховання і оздоровчої фізичної

Теорія підтримки індивідуального розвитку http://moodle.kspu.kr.ua/enrol/index.php?id=2126
к.н. з фіз. вих. і
спорту, ст. викл.
Миценко Є.В.

к.н. з фіз. вих. і
спорту, ст. викл.
Миценко Є.В.

- здатність застосовувати знання у
практичних ситуаціях

- сформовані у студента основні поняття
теорії функціональних систем і їх
застосування до людини, як функціональної
системи, основні поняття рівневої теорії
організації активності людини Миколи
Берштейна

Лекції,
семінари

Без
обмежень

Кафедра, яка пропонує дисципліну
теорії та методики олімпійського і професійного спорту

Викладач, який буде викладати дисципліну

Лекції

Семінарські/
практичні/
лабораторні

Назва загальної компетентності, на
розвиток якої спрямована дисципліна

Результати навчання

Методи
викладання, які
Перелік
пропонуються
галузей
Вхідні вимоги
Обмеження
(лекції,
знань /
до студентів,
щодо
практики,
спеціальніст
які хочуть
семестру
командна
ь, для яких
обрати
вивчення
робота,
пропонуєтьс дисципліну
семінар,
я дисципліна
проектна
робота,

Основи настільного тенісу http://moodle.kspu.kr.ua/enrol/index.php?id=2127
к.пед.н., ст..
викл.
Брояковський
О.В.

к.пед.н., ст.. викл.
Брояковський
О.В.

- здатність розв’язувати
практичні проблеми в
окремих напрямах
фізичної культури і
спорту.

Знати:
- історію розвитку настільного тенісу;
- значення настільного тенісу в системі
фізичного виховання;
- основи методики навчання базовим
технічним елементи гри
Вміти володіти:
- технікою гри у настільний теніс;
- методикою навчання базовим технічним
елементам гри;
- організовувати та проводити змагання з
настільного тенісу

Лекції,
практики,
командна
робота;
навчання
вправ по
частинах,
підвідні
вправи ,
імітаційні
вправи

Без
обмежень

Без
обмежень

2
семестр

Лекції,
практики,
командна
робота,
рольова гра

Без
обмежень

Повна
загальна
середня
освіта,
початковий
рівень
вищої
освіти
(бакалавр).

3
семестр

фізичної культуриоздоровчоївиховання іфізичного

Педагогічне фізкультурно-спортивне вдосконалення
http://moodle.kspu.kr.ua/enrol/index.php?id=2128
к.пед.н., доцент
Собко С.Г.

к.пед.н., доцент
Собко С.Г.

- здатність працювати в команді.
- здатність застосовувати знання у
практичних ситуаціях

- здійснювати навчання руховим діям та
розвиток рухових якостей людини в умовах
різних форм організації занять фізичними
вправами.
- здійснювати заходи з підготовки спортсменів,
організації й проведення спортивних змагань.

Кафедра, яка пропонує дисципліну
теорії та методики олімпійського і професійного спорту

Викладач, який буде викладати дисципліну

Лекції

Семінарські/
практичні/
лабораторні

Назва загальної компетентності, на
розвиток якої спрямована дисципліна

Результати навчання

Методи
викладання, які
Перелік
пропонуються
галузей
Вхідні вимоги
Обмеження
(лекції,
знань /
до студентів,
щодо
практики,
спеціальніст
які хочуть
семестру
командна
ь, для яких
обрати
вивчення
робота,
пропонуєтьс дисципліну
семінар,
я дисципліна
проектна
робота,

Нетрадиційні види рухової активності http://moodle.kspu.kr.ua/enrol/index.php?id=2129
кандидат наук з
фізичного
виховання та
спорту, доцент
Собко Н.Г.

кандидат наук з
фізичного
виховання та
спорту, доцент
Собко Н.Г.

к.пед.н., доцент
Собко С.Г.

к.пед.н., доцент
Собко С.Г.

- здатність
до самоосвіти,
самовдосконалення
та
саморефлексії
для
успішної
професіоналізації у сфері фізичної
культури і спорту;
- здатність впроваджувати у
практичну діяльність результати
наукових досліджень, спрямованих
на вирішення прикладних завдань
у сфері фізичної культури і спорту

- здатність розробляти та організовувати
заходи з популяризації серед різних групп
населення сучасних знань про окремі
напрями фізичної культури і спорту.
- здатність використовувати сучасні методи
самоосвіти,
самовдосконалення
та
саморефлексії

Лекції,
практики,
командна
робота

Без
обмежень

Повна
загальна
середня
освіта

ІІ
семестр

Повна
загальна
середня
освіта,
початковий
рівень
вищої
освіти
(бакалавр)

3
семестр

культурифізичного виховання і оздоровчої фізичної

Футбол і міні-футбол. Теорія й практика http://moodle.kspu.kr.ua/enrol/index.php?id=2130
- здатність працювати в команді;
- здійснювати навчання руховим діям та
- здатність застосовувати знання у розвиток рухових якостей людини в умовах
різних форм організації занять фізичними
практичних ситуаціях
вправами;
- здійснювати заходи з підготовки спортсменів,
організації й проведення спортивних змагань;
- використовувати нормативні та правові акти,
що регламентують професійну діяльність

Лекції,
практики,
командна
робота,
рольова гра

Без
обмежень

Кафедра, яка пропонує дисципліну

кафедра мистецької освіти

Викладач, який буде викладати дисципліну

Лекції

Семінарські/
практичні/
лабораторні

Назва загальної компетентності, на
розвиток якої спрямована дисципліна

Результати навчання

Методи
викладання, які
Перелік
пропонуються
галузей
Вхідні вимоги
Обмеження
(лекції,
знань /
до студентів,
щодо
практики,
спеціальніст
які хочуть
семестру
командна
ь, для яких
обрати
вивчення
робота,
пропонуєтьс дисципліну
семінар,
я дисципліна
проектна
робота,

Партерний тренаж http://moodle.kspu.kr.ua/enrol/index.php?id=2131
ст. викладач
Сивоконь Ю. М.

ст. викладач
Сивоконь Ю. М.

- здатність оперувати професійною
термінологією в сфері фахової
хореографічної діяльності
(виконавської, викладацької,
балетмейстерської та
організаційної).
- здатність використовувати і
розробляти сучасні інноваційні та
освітні технології в галузі культури і
мистецтва.
- здатність забезпечувати високий
рівень володіння танцювальними
техніками, виконавськими
прийомами, застосовувати їх як
виражальний засіб

- володіти термінологією хореографічного
мистецтва, його понятійно-категоріальним
апаратом;
- використовувати інноваційні технології,
оптимальні засоби, методики, спрямовані на
удосконалення професійної діяльності,
підвищення особистісного рівня володіння
фахом;
- знаходити оптимальні виконавські прийоми
для втілення хореографічного образу

Лекції,
практичні
заняття,
командна
робота

024
Хореогра
фія

Кафедра, яка пропонує дисципліну

кафедра мистецької освіти

Викладач, який буде викладати дисципліну

Лекції

Назва загальної компетентності, на
розвиток якої спрямована дисципліна

Семінарські/
практичні/
лабораторні

Результати навчання

Методи
викладання, які
Перелік
пропонуються
галузей
Вхідні вимоги
Обмеження
(лекції,
знань /
до студентів,
щодо
практики,
спеціальніст
які хочуть
семестру
командна
ь, для яких
обрати
вивчення
робота,
пропонуєтьс дисципліну
семінар,
я дисципліна
проектна
робота,

Сценічний рух http://moodle.kspu.kr.ua/enrol/index.php?id=2132
викладач
викладач
Похиленко Є. С. Похиленко Є. С.

- здатність оперувати професійною
термінологією в сфері фахової
хореографічної діяльності;
- здатність збирати, обробляти,
аналізувати, синтезувати та
інтерпретувати художню
інформацію з метою створення
хореографічної композиції;
- здатність застосовувати
традиційні й альтернативні
інноваційні технології в процесі
створення мистецького проекту,
його реалізації та презентації;
- здатність застосовувати набуті
виконавські навички в концертносценічній діяльності,
підпорядковуючи їх завданням
хореографічного проекту

- володіти термінологією хореографічного
мистецтва, його понятійно-категоріальним
апаратом;
- використовувати інноваційні технології,
оптимальні засоби, методики, спрямовані на
удосконалення професійної діяльності,
підвищення особистісного рівня володіння
фахом;
- володіти принципами створення
хореографічного твору, реалізуючи практичне
втілення творчого задуму відповідно до
особистісних якостей автора;
- вдосконалювати виконавські навички і
прийоми в процесі підготовки та участі у
фестивалях і конкурсах

Лекції,
практичні
заняття,
командна
робота

024
Хореогра
фія

кафедра мистецької освіти

Сучасна українська музика http://moodle.kspu.kr.ua/enrol/index.php?id=2133
к.пед.н., доц.
Шевцова О.Б.

к.пед.н., доц.
Шевцова О.Б.

- здатність користуватися
термінологією музичної мови;
- здатність розкривати системноструктурні зв’язки філософських,
музикознавчих, музичнопедагогічних, культурологічних,
частково-методичних понять

- оволодіння знаннями, вміннями розрізняти
художньо-стильові напрямки сучасної
української музики, вдосконалити і поглибити
знання з питань розвитку сучасної музичної
культури, ознайомитись із творчістю
талановитих українських виконавців

Лекції,
практичні
заняття,
аналіз
музичних
творів,
творчопроектувальн
а діяльність,
презентації

01 Освіта/
Педагогіка
014
Середня
освіта
(Музичне
мистецтво)

Без
обмежень

Кафедра, яка пропонує дисципліну

кафедра мистецької освіти

Викладач, який буде викладати дисципліну

Лекції

Семінарські/
практичні/
лабораторні

Назва загальної компетентності, на
розвиток якої спрямована дисципліна

Результати навчання

Методи
викладання, які
Перелік
пропонуються
галузей
Вхідні вимоги
Обмеження
(лекції,
знань /
до студентів,
щодо
практики,
спеціальніст
які хочуть
семестру
командна
ь, для яких
обрати
вивчення
робота,
пропонуєтьс дисципліну
семінар,
я дисципліна
проектна
робота,

Шкільний пісенний репертуар http://moodle.kspu.kr.ua/enrol/index.php?id=2134
ст. викл.
Гайдай Л.В.

ст. викл.
Гайдай Л.В.

- здатність користуватися
термінологією музичної мови;
- здатність до перенесення
системи фахових знань у площину
навчального предмету музичне
мистецтво, структурування
навчального матеріалу, проектування
та організації власної
діяльності;
- здатність демонструвати виконавські
(інструментальні, вокально-хорові,
диригентські), інтерпретаційні,
артистичні та організаційні вміння як
учителя-керівника музичних
колективів дитячої художньої
творчості

- підбирати шкільний пісенний репертуар;
- опанувати методику розучування шкільної
пісні з хором; способи підбору по слуху
мелодії з акомпанементом; прийомам
транспонування в зручну тональність пісні
шкільного репертуару.
- складати анотації шкільної пісні;
- проводити репетицію шкільного хору;
аналізувати літературу з проблем методики
вокальної роботи з шкільною аудиторією;
- демонструвати пісню в дитячому колективі

Лекції,
практич
ні
заняття,
самостій
на
робота

01 Освіта/
Педагогіка
014
Середня
освіта
(Музичне
мистецтво)

Без
обмежень

Кафедра, яка пропонує дисципліну

кафедра мистецької освіти

Викладач, який буде викладати дисципліну

Лекції

Семінарські/
практичні/
лабораторні

Назва загальної компетентності, на
розвиток якої спрямована дисципліна

Результати навчання

Методи
викладання, які
Перелік
пропонуються
галузей
Вхідні вимоги
Обмеження
(лекції,
знань /
до студентів,
щодо
практики,
спеціальніст
які хочуть
семестру
командна
ь, для яких
обрати
вивчення
робота,
пропонуєтьс дисципліну
семінар,
я дисципліна
проектна
робота,

Аналіз музичних форм http://moodle.kspu.kr.ua/enrol/index.php?id=2135
к.пед.н., доц.
Локарева Ю.В.

к.пед.н., доц.
Локарева Ю.В.

- здатність користуватися
термінологією музичної мови;
- здатність розкривати системноструктурні зв’язки філософських,
музикознавчих, музичнопедагогічних, культурологічних,
частково-методичних понять

- знання, вміння з актуальних питань аналізу
музичних форм;
- формування ціннісних орієнтацій,
креативного мислення, збагачення
музикознавчого тезаурусу, обізнаність в
історико-стильових процесах різних музичних
епох, набуття досвіду художньої інтерпретації
мистецьких феноменів, усвідомлення ролі і
значення музичної форми, її еволюційний
розвиток та методологічні основи для
становлення музичної культури різних країн в
різний час існування, актуалізацію дисциплін
музично-теоретичного спрямування у
розвитку духовної культури особистості та
творчому самовиявленні педагога-музиканта у
майбутній професійній діяльності

Лекції,
практичні
заняття,
самостійна
робота

01 Освіта/
Педагогіка
014
Середня
освіта
(Музичне
мистецтво)

Базові
знання та
навики
дисциплін:
теорія
музики і
сольфеджіо

Кафедра, яка пропонує дисципліну

кафедра мистецької освіти

Викладач, який буде викладати дисципліну

Лекції

Семінарські/
практичні/
лабораторні

Назва загальної компетентності, на
розвиток якої спрямована дисципліна

Результати навчання

Методи
викладання, які
Перелік
пропонуються
галузей
Вхідні вимоги
Обмеження
(лекції,
знань /
до студентів,
щодо
практики,
спеціальніст
які хочуть
семестру
командна
ь, для яких
обрати
вивчення
робота,
пропонуєтьс дисципліну
семінар,
я дисципліна
проектна
робота,

Станковий живопис та рисунок http://moodle.kspu.kr.ua/enrol/index.php?id=2136
викладач
Гусєва Л.Г.

викладач
Гусєва Л.Г.
к.пед.н., ст. викл.
Малежик Ю.М.
к.пед.н., доцент
Пунгіна О.А.

- знання та розуміння предметної
галузі та професійної діяльності.
- здатність застосовувати знання у
практичних ситуаціях;
- здатність оцінювати та
забезпечувати якість виконуваних
робіт;
- здатність презентувати
результати власної художньотворчої діяльності;
- здатність інтегрувати смисли та
засоби їх втілення у мистецькому
творі

- розуміння конструктивної будови предметів і
об’єктів зображення, виражальних і виразних
засобів рисунку, етапів та методики виконання
зображення, етапів та методики виконання
художнього твору;
- виявлення за допомогою кольору форму,
об’єм, матеріал, світло і простір;
- застосовувати комплексний художній підхід
для створення цілісного образу;
- відображати морфологічні, стильові та
кольоро-фактурні властивості об’єктів
образотворчого мистецтва, сценографії,
реставрації та використовувати існуючі
методики реставрації творів мистецтва в
практичній діяльності за фахом;
- аналізувати, стилізувати, інтерпретувати та
трансформувати об’єкти (як джерела творчого
натхнення) для розроблення композиційних
рішень;
- аналізувати принципи морфології об’єктів
живої природи, культурно-мистецької
спадщини і застосовувати результати аналізу
при формуванні концепції твору та побудові
художнього образу;
- володіти фаховою термінологію, теорією і
методикою образотворчого мистецтва,
декоративного мистецтва, реставрації
мистецьких творів

Лекції,
лабораторні
заняття,
проблемні
заняття

014
Середня
освіта
(Образотвор
че
мистецтво)
023
Образотвор
че
мистецтво,
декоративне
мистецтво,
реставрація

Для
студентівхудожників
з
пропедевтичн
им рівнем
підготовки
в сфері
образотворчог
о мистецтва

2
семестр

Кафедра, яка пропонує дисципліну

кафедра мистецької освіти

Викладач, який буде викладати дисципліну

Лекції

Семінарські/
практичні/
лабораторні

Назва загальної компетентності, на
розвиток якої спрямована дисципліна

Результати навчання

Методи
викладання, які
Перелік
пропонуються
галузей
Вхідні вимоги
Обмеження
(лекції,
знань /
до студентів,
щодо
практики,
спеціальніст
які хочуть
семестру
командна
ь, для яких
обрати
вивчення
робота,
пропонуєтьс дисципліну
семінар,
я дисципліна
проектна
робота,

Сучасне декоративне мистецтво http://moodle.kspu.kr.ua/enrol/index.php?id=2137
к.пед.н., доцент
Гарбузенко Л.В.

к.пед.н., доцент
Гарбузенко Л.В.
викладач
Дереновська О.В.,
викладач
Петренко А.А.

- здатність до абстрактного
мислення, аналізу та синтезу;
- здатність застосовувати знання у
практичних ситуаціях предметної
галузі та сфері професійної
діяльності;
- здатність генерувати нові ідеї
(креативність);
- здатність працювати в команді

- застосовувати комплексний художній підхід
для створення цілісного образу;
- виявляти сучасні знання і розуміння
предметної галузі та сфери професійної
діяльності, застосовувати набуті знання у
практичних ситуаціях;
- застосовувати знання з композиції,
розробляти формальні площинні, об’ємні та
просторові композиційні рішення і виконувати
їх у відповідних техніках та матеріалах;
- відображати морфологічні, стильові та
кольоро-фактурні властивості об’єктів
образотворчого мистецтва, сценографії,
реставрації та використовувати існуючі
методики реставрації творів мистецтва в
практичній діяльності за фахом

лекції,
практики,
командна
робота

014
Середня
освіта
(Образотвор
че
мистецтво)
023
Образотворч
е мистецтво,
декоративне
мистецтво,
реставрація

Володіння
основами
образотворчої
грамоти

2
семестр

Без
обмежень

2-й

кафедра мистецької

освіти

Класика української та зарубіжної естради http://moodle.kspu.kr.ua/enrol/index.php?id=2138
доцент,
народний
артист
України
Дьомін С.П.

доцент,
народний
артист України
Дьомін С.П.

- здатність
користуватися
термінологією музичної
мови;
- здатність досліджувати
історико-педагогічні
процеси та культурні
явища

- розуміння того, що українська
естрадна пісня, що народилася у
далекі 50-ті року минулого
століття і пройшла декілька
етапів свого розвитку – це
частина музичної культури
України;
- знайомство з музичнопоетичною творчістю
композиторів та поетівпісенників;
- розуміння та аналіз сучасної
української пісні

Лекції,
практичні
заняття,
самостійна
робота

01 Освіта/
Педагогік
а 014
Середня
освіта
(Музичне
мистецтв
о)

