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ВИКЛАДАЦЬКИЙ СКЛАД

1. Барська Тетяна Миколаївна

2. Безбах Оксана Анатоліївна

3. Гордійчук Еліна Євгеніївна

4. Гріга Юлія Михайлівна

5. Губаль Алла Борисівна

6. Дорошенко Тетяна Вікторівна

7. Коваль Людмила Іванівна

8. Кондратова Любов Анатоліївна
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9. Кочелаба Олена Степанівна

10. Кравчук Людмила Іванівна

11. Лукашук Алла Хресанфівна

12. Пасічник Оксана Валентинівна

13. Преподобна Ганна Арсентіївна

14. Трач Валентина Вікторівна

15. Уманська Лариса Миколаївна

16. Шкуратовська Тетяна Володимирівна
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Застосування нових прогресивних методів здобуття освіти,

створення і впровадження у освітній процес сучасних

методичних розробок з музично-теоретичних дисциплін,

інноваційних технологій, нових посібників з дисциплін

фортепіанного циклу, нотного репертуару на основі

обробок українських народних пісень і танців, оновлення

технічного оснащення, відео та фонотеки.
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Навчальні кабінети

1. Історії музики

2. Музично-теоретичних дисциплін

Завдання кабінетів

Впровадження самостійної роботи здобувачів освіти як 

важливого чинника особистісно-орієнтованої системи 

освітнього процесу
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У планах роботи кабінетів:

 Надання систематичних консультацій для студентів денної та 

заочної форм здобуття освіти

 Проведення практичних занять по відбору і систематизації 

матеріалів для проведення пошукових робіт, написання рефератів, 

підготовки інформаційних повідомлень

 Організація екскурсії для студентів перших курсів до дому-

музею композитора М.Леонтовича

 Перегляд відео-фільмів і організація дискусій, обговорень та 

творчих письмових робіт студентів 

 Проведення інформаційних бесід до пам’ятних та знаменних дат
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лекції-бесіди

 Раціональне використання бюджету часу (зі студентами 1-х курсів)

 Сучасні інтерпретації  трагедії В.Шекспіра «Ромео і Джульєта» в 

музиці

 «Весна приходить несподівано» – про творчість гурту «Океан 

Ельзи»

 Образи Польщі в музиці М.Огінського – до 255-річчя від дня 

народження композитора

 Геніальність творчої особистості В.А.Моцарта – до 265-річчя від дня 

народження віденьського композитора

 Фольклор – провідна зірка творчості Бели Бартока – до 140-річчя 

від дня народження угорського композитора

 Хоровий театр у педагогічній діяльності М.Д.Леонтовича

 Багатогранність творчого таланту С.Воробкевича – до 140-річчя від 

дня народження українського письменника, педагога і композитора
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Циклова комісія 

музично-теоретичних 

дисциплін, фортепіано 

і концертмейстерів
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Проведення творчих заходів

 Конкурс фортепіанного ансамблю

 Концерт фортепіанної музики «Музична веселка»

 Конкурс фортепіанного акомпанементу

 Концерт фортепіанної музики «Музичне асорті»

 Вечір романсу «Тендітні співи світлої печалі»

 Концерт вокально-інструментальної музики «Ах, 

скільки струн в душі дзвенить»

 Концерт фортепіанної музики «Музичний 

калейдоскоп»

 Вечір-зустріч до ювілею коледжу «Музика грає на 

струнах душі»
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Збагачення освітнього процесу новітніми 

технологіями, застосування педагогічного 

досвіду передових фортепіанних шкіл сучасності, 

творчий підхід до освітнього процесу –

базуючись на класичних традиціях, 

спрямування на ґрунтовне вивчення народного 

музичного мистецтва.
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