Педагогічний факультет
Кафедра музичного та образотворчого
мистецтва

Середня освіта (Музичне мистецтво)
КАРТА СПЕЦІАЛЬНОСТІ
Галузь знань

01 Освіта / Педагогіка

Спеціальність

014 Середня освіта
014.13 Музичне мистецтво

Кваліфікація

Бакалавр середньої освіти. Вчитель
музичного мистецтва

Освітній ступінь

Бакалавр

Форми навчання Денна, заочна
Форми
фінансування

Державна
Контрактна

Термін
навчання

На базі повної загальної
середньої освіти - 3 роки10 місяців
(денна та заочна форма)

ЗНО:

Українська мова та література
Історія України
Іноземна мова / Математика
Творчий залік

Практика/
Стажування:

Навчальна (ознайомча - виховна;
музична) та виробнича (вокальнохорова, музично-педагогічна,
педагогічна з музичного мистецтва)

МОЖЛИВА ПРОФЕСІЙНА
ДІЯЛЬНІСТЬ ВИПУСКНИКА
Бакалавр освіти може працювати в
освітній галузі, у закладах освіти і може
займати посади:
- вчитель загальноосвітнього навчального
закладу;
- викладач середніх навчальних закладів
(з музичного мистецтва);
- вчителі спеціалізованих навчальних
закладів;
- методист культурно-освітнього закладу;
- організатор позакласної та позашкільної
виховної роботи з дітьми;
- керівник (студії за видами мистецтва та
художньої творчості, любительського
об'єднання, клубу за інтересами та ін.).

ЗАГАЛЬНИЙ ПРОФІЛЬ
ПРОГРАМИ:
Бакалаври протягом І та ІІ року навчання
вивчають обов’язкові навчальні дисципліни
загальної підготовки. На ІІІ та IV курсах
викладаються професійні дисципліни, такі як:
методика
навчання
музичного
мистецтва,
основний музичний інструмент, хоровий клас,
вокал, оркестровий клас та інші.
Пропонується також вивчення вибіркових
дисциплін, які спрямовані на опанування
додаткових фахових компетентностей в галузі
організації вокально-хорової, музично-виховної
роботи та оволодіння методиками їх реалізації в
закладах освіти з метою розширення професійної
кваліфікації здобувачів.

ПРОГРАМНІ
РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ:
- володіння основами теорії і базовими
методиками навчання музичне мистецтво в
закладах освіти;
- знанням базової музикознавчої, музичнопедагогічної,
методичної
літератури
та
нотного репертуару;
- уміння здійснювати виконавську діяльність
на базі професійних знань та навичок гри на
музичному інструменті (сольного співу),
оркестрової
та
ансамблевої
гри
(ансамблевого
співу/хорового
співу),
репетиційної роботи та концертних виступів.

КОНТАКТНА ІНФОРМАЦІЯ:
з питань вступу
(04841) 9-76-07
(094) 998-96-07
(068) 031-39-92

з питань навчання
(063) 571-19-66

kafart17@gmail.com
підготовчі куси(096) 559-08-83

http://idgu.edu.ua
e-mail: vstupidgu@gmail.com
м. Ізмаїл, вул. Репіна, 12
каб. 102

