Тематичний план підвищення кваліфікації
викладачів ПСМНЗ в КЗ «ОФКМ ім. К.Ф. Данькевича»
Циклова комісія «Хорове диригування»

№

Предмет

Години

1.Цикл загальноосвітньої підготовки

2

1.

«Новий український правопис: історія,
зміни, нововведення»

Українська мова

2

2

2

2.

Тема

«Культура мовлення сучасного фахівця»

«Практичні аспекти психології в
педагогічній діяльності»

«Майстерність педагогічного спілкування
або педагогіка як мистецтво»

Психологія
Педагогіка
2

2

«Застосування методів переконання та
стимулювання в навчальному процесі»

«Музична психологія.
Музика та мозок»

Викладач
Величко Т.П.,
викладач
вищої категорії
Циклова комісія
«Загальноосвітні
дисципліни»
Величко Т.П.,
викладач
вищої категорії
Циклова комісія
«Загальноосвітні
дисципліни»
Чернишова У.В.,
викладач
1 категорії комісія
Циклова комісія
«Загальноосвітні
дисципліни»
Чернишова У.В.,
викладач
1 категорії
Циклова комісія
«Загальноосвітні
дисципліни»
Чернишова У.В.,
викладач
1 категорії
Циклова комісія
«Загальноосвітні
дисципліни»
Сомкіна Г.Б.,
завідувачка
відділом
практичного
навчання, викладач
вищої категорії,
методист
Циклова комісія
«Хорове

диригування»

3.

4.

Правознавство

Інклюзивне
навчання

2

2

2

5.

«Правова система України»

«Інклюзія в мистецькій освіті від
перспектив до практики»

«Знайомство з цифровим світом музики»

Музична
інформатика

2

«Використання можливостей нотного
редактора Musescore в дистанційному та
очному викладанні музично-теоретичних
дисциплін»

Пугачова Н.О.,
викладач
вищої категорії,
методист
Циклова комісія
«Загальноосвітні
дисципліни»
Сомкіна Г.Б.,
завідувачка
відділом
практичного
навчання, викладач
вищої категорії,
методист
Циклова комісія
«Хорове
диригування»
Сомкіна Г.Б.,
завідувачка
відділом
практичного
навчання,
викладач
вищої категорії,
методист
Циклова комісія
«Хорове
диригування»
Слободенюк О.Л.,
викладач вищої
категорії, старший
викладач
Циклова комісія
«Теорія музики»

Цикл професійно - практичної підготовки
№

1.

Предмет

Диригування

годин
и

2

«Формування механізмів цілісного
сприйняття хорової партитури»

2

«Історично-мистецький шлях
формування диригентської
майстерності»

2

«Твори для дитячого хору
М. Леонтовича. Скарбниця виразності
та гармонійності»

2

«Огляд історії формування музичних
стилів. Виконавська інтерпретація в
роботі над твором»

2

2.

3.

Тема

«Гігієна голосу»

Викладач

Кузнєцова І.О.,
викладач
1 категорії
Нестеренко С.А.,
викладач
1 категорії
Універсалюк
О.С.,
викладач
1 категорії
Лужанська О.В.,
викладач
1 категорії
Гурковська В.В.,
викладач
вищої категорії
Клюшніченко
І.В.,
викладач вищої
категорії,
старший
викладач

2

«Методичний аспект роботи
хормейстерів у дитячому хорі. Аналіз
недоліків та шляхи їх подолання.
Розвиток співацького дихання»

2

«Еволюція шоу. Новітні проведення
сучасного шоу»

1

«Розвиток співочого діапазону»

Клименко В.В.,
Викладач

1

«Робота над інтонацією»

Клименко В.В.,
Викладач

1

«Постанова диригентського апарату:
перші кроки виховання диригента»

1

«Дихання як одна зі складових
мистецтва хорового виконання. Як
навчитися дихати при співі. Вправи.»

Хорознавство та
методика роботи з
хором

Майстер - класи

1

«Робота над фразуванням у хоровому
творі»

1

«Питання методики роботи над

Довганчина
К.Ю.,
Викладач

Кучеренко О.С.,
Викладач
Гурковська В.В.,
викладач
вищої категорії
Лужанська О.В.,
викладач
1 категорії
Клюшніченко

голосними фонемами. Розвиток
артикуляційного апарату та чіткої
розбірливої дикції»

1

«Початковий етап становлення
диригентської техніки»

1

«Формування навичок ансамблевого
співу на заняттях навчальних та
аматорських колективів»

1

1

«Специфіка ансамблевого співу в
навчальній аудиторії та на сцені»

«Основні репетиційні прийоми роботи
з дитячим ансамблем. Стилістичні
особливості репертуару»

І.В.,
викладач вищої
категорії,
старший
викладач
Нестеренко С.А.,
викладач
1 категорії
Кузнєцова І.О.,
викладач
1 категорії
Кузнєцова І.О.,
викладач
1 категорії
Олейнікова О.М.,
викладач вищої
категорії,
завідувачка
циклової комісії
«Хорове
диригування»

Тематичний план підвищення кваліфікації
викладачів ПСМНЗ в КЗ «ОФКМ ім. К.Ф. Данькевича»
Циклова комісія «Оркестрові духові та ударні інструменти»,
«Музичне мистецтво естради (інструменталісти)»

№

Предмет

Години

1.Цикл загальноосвітньої підготовки

2

1.

«Новий український правопис: історія,
зміни, нововведення»

Українська мова

2

2

2

2.

Тема

«Культура мовлення сучасного фахівця»

«Практичні аспекти психології в
педагогічній діяльності»

«Майстерність педагогічного спілкування
або педагогіка як мистецтво»

Психологія
Педагогіка
2

2

«Застосування методів переконання та
стимулювання в навчальному процесі»

«Музична психологія.
Музика та мозок»

Викладач
Величко Т.П.,
викладач
вищої категорії
Циклова комісія
«Загальноосвітні
дисципліни»
Величко Т.П.,
викладач
вищої категорії
Циклова комісія
«Загальноосвітні
дисципліни»
Чернишова У.В.,
викладач
1 категорії комісія
Циклова комісія
«Загальноосвітні
дисципліни»
Чернишова У.В.,
викладач
1 категорії
Циклова комісія
«Загальноосвітні
дисципліни»
Чернишова У.В.,
викладач
1 категорії
Циклова комісія
«Загальноосвітні
дисципліни»
Сомкіна Г.Б.,
завідувачка
відділом
практичного
навчання, викладач
вищої категорії,
методист
Циклова комісія

«Хорове
диригування»

3.

4.

Правознавство

Інклюзивне
навчання

2

2

2

5.

«Правова система України»

«Інклюзія в мистецькій освіті від
перспектив до практики»

«Знайомство з цифровим світом музики»

Музична
інформатика

2

«Використання можливостей нотного
редактора Musescore в дистанційному та
очному викладанні музично-теоретичних
дисциплін»

Пугачова Н.О.,
викладач
вищої категорії,
методист
Циклова комісія
«Загальноосвітні
дисципліни»
Сомкіна Г.Б.,
завідувачка
відділом
практичного
навчання, викладач
вищої категорії,
методист
Циклова комісія
«Хорове
диригування»
Сомкіна Г.Б.,
завідувачка
відділом
практичного
навчання,
викладач
вищої категорії,
методист
Циклова комісія
«Хорове
диригування»
Слободенюк О.Л.,
викладач вищої
категорії, старший
викладач
Циклова комісія
«Теорія музики»

Цикл професійно - практичної підготовки
№

1.

Предмет

годин
и

Тема

1

«Робота над інструктивним матеріалом
у класі флейти»

1

«Формування основних етапів
самостійних занять в учнів мистецьких
шкіл»

1

«Організація та методика
індивідуального навчання в класі
труби»

Спеціальний клас

1

1

«Функції амбушура при грі на мідних
духових інструментах. Проблеми та
методи їх вирішення»

«Виконавське дихання при грі на
мідних духових інструментах»

1

«Виконавський апарат і техніка
звуковидобування на духових
інструментах»

1

«Робота над інструктивним матеріалом

Викладач

Чумертова Г.М.,
викладач
I категорії
(флейта)
Артеменко В.А.,
викладач
(кларнет)
Познанський П.Д.,
викладач
вищої категорії
(труба)
Карауш В.В.,
викладач
вищої категорії,
старший викладач
Голова циклової
комісії
«Оркестрові духові
та ударні
інструменти»
(мідні
інструменти)
Карауш В.В.,
викладач
вищої категорії,
старший викладач
Голова циклової
комісії
«Оркестрові духові
та ударні
інструменти»
(тромбон, баритон,
тенор)
Карауш В.В.,
викладач
вищої категорії,
старший викладач,
Голова циклової
комісії
«Оркестрові духові
та ударні
інструменти»
(труба)
Данильченко Л.І.,

як шлях до виконавського
удосконалення»

1

1

1

1

2.

Методика навчання
гри на інструменті
1

2

2

3.

Майстер – класи

1

2

«Фразування та артикуляція в джазовій
музиці при грі на мідних духових
інструментах»

«Раціональна постановка при грі на
ксилофоні та її практичне значення»

«Опанування стилю свінг на прикладах
інструктивного матеріалу»

«Методика навчання гри на духових
інструментах»

«Методико – виконавський аналіз
педагогічного репертуару»

«Звуковидобування при грі на духових
інструментах»

«Ансамбль як колективне виховання
учнів мистецьких шкіл»
«Підготовка учнів мистецьких шкіл до
концертних виступів, основні проблемі
та методи їх вирішення»
«Духові інструменти у творчості
композиторів віденської класичної
школи»

викладач
вищої категорії,
методист,
завідувачка денним
відділенням
Ширяєв В.В.,
спеціаліст
I категорії
(труба)
Токмаков Ю.А.,
викладач
I категорії
(ударні
інстументи)
Субботін О.В.,
заслужений
працівник
культури,
викладач-методист
(саксофон)
Карауш В.В.,
викладач
вищої категорії,
старший викладач,
Голова циклової
комісії
«Оркестрові духові
та ударні
інструменти»
Дубиняк І.М.,
викладач вищої
категорії
Субботін О.В.,
заслужений
працівник
культури,
викладач-методист
(саксофон)
Познанський П.Д.,
викладач
вищої категорії
Артеменко В.А.,
викладач
Чумертова Г.М.,
викладач
I категорії

1

1

1

2

Карауш В.В.,
викладач
вищої категорії,
старший викладач
Голова циклової
«Функції язика, особливості атаки
комісії
звука, штриха на духовому інструменті» «Оркестрові духові
та ударні
інструменти»
(мідні
інструменти)
«Відмінність звуковидобування в
джазовій та академічній музиці»

«Базові навички гри на електрогітарі»

«Робота над виконавським апаратом»

Ширяєв В.В.,
викладач
I категорії
Данильченко Л.І.,
викладач
вищої категорії,
методист,
завідувачка денним
відділенням
Субботін О.В.,
заслужений
працівник
культури,
викладач-методист

Тематичний план підвищення кваліфікації
викладачів ПСМНЗ в КЗ «ОФКМ ім. К.Ф. Данькевича»
Циклова комісія «Оркестрові струнні інструменти»

№

Предмет

Години

1.Цикл загальноосвітньої підготовки

2

1.

«Новий український правопис: історія,
зміни, нововведення»

Українська мова

2

2

2

2.

Тема

«Культура мовлення сучасного фахівця»

«Практичні аспекти психології в
педагогічній діяльності»

«Майстерність педагогічного спілкування
або педагогіка як мистецтво»

Психологія
Педагогіка
2

2

«Застосування методів переконання та
стимулювання в навчальному процесі»

«Музична психологія.
Музика та мозок»

Викладач
Величко Т.П.,
викладач
вищої категорії
Циклова комісія
«Загальноосвітні
дисципліни»
Величко Т.П.,
викладач
вищої категорії
Циклова комісія
«Загальноосвітні
дисципліни»
Чернишова У.В.,
викладач
1 категорії комісія
Циклова комісія
«Загальноосвітні
дисципліни»
Чернишова У.В.,
викладач
1 категорії
Циклова комісія
«Загальноосвітні
дисципліни»
Чернишова У.В.,
викладач
1 категорії
Циклова комісія
«Загальноосвітні
дисципліни»
Сомкіна Г.Б.,
завідувачка
відділом
практичного
навчання, викладач
вищої категорії,
методист
Циклова комісія

«Хорове
диригування»

3.

4.

Правознавство

Інклюзивне
навчання

2

2

2

5.

«Правова система України»

«Інклюзія в мистецькій освіті від
перспектив до практики»

«Знайомство з цифровим світом музики»

Музична
інформатика

2

«Використання можливостей нотного
редактора Musescore в дистанційному та
очному викладанні музично-теоретичних
дисциплін»

Пугачова Н.О.,
викладач
вищої категорії,
методист
Циклова комісія
«Загальноосвітні
дисципліни»
Сомкіна Г.Б.,
завідувачка
відділом
практичного
навчання, викладач
вищої категорії,
методист
Циклова комісія
«Хорове
диригування»
Сомкіна Г.Б.,
завідувачка
відділом
практичного
навчання,
викладач
вищої категорії,
методист
Циклова комісія
«Хорове
диригування»
Слободенюк О.Л.,
викладач вищої
категорії, старший
викладач
Циклова комісія
«Теорія музики»

Цикл професійно - практичної підготовки
№

Предмет

годин
и

2

2

1.

Спеціальний клас
2

2

2

2

2.

Тема

Єргієва О. П.,
викладач-методист,
заслужена артистка
України, голова цикл.
«Емоційний інтелект та його розвиток в
комісії «Оркестрові
класі зі спеціальності»
струнні інструменти»,
доцент ОНМА ім.
К.Ф. Нежданової
Колеснік Н.А.,
«Альтове мистецтво ХХ та ХХІ століть:
викладач
особливості звуковидобування та гри
(альт)
на альті»
«Типові недоліки постановки рук
скрипаля. Постановка правої руки
скрипаля: пронація та супінація»

«С.Козолупов – видатний виконавець,
викладач та один з засновників
віолончельної школи ХХ-го століття»

«Особливості звуковидобування.
Класифікація скрипкових штрихів»

«Інтонація на оркестрових струнних
інструментах. Три строї – піфагорів,
чистий та темперований»

Методика навчання
гри на інструменті
«Скрипкова аплікатура, її види та
застосування.
2

Викладач

Вібрація як важливий засіб
індивідуальної художньої виразності
скрипаля»

Суслова Н.А.,
викладач
I категорії
(скрипка)
Григор'єва О.М.,
викладач вищої
категорії,
методист
(віолончель)
Борисевич О.І.,
викладач
II категорії
(скрипка)
Єргієва О. П.,
викладач-методист,
заслужена артистка
України, голова цикл.
комісії «Оркестрові
струнні інструменти»,
доцент ОНМА ім.
К.Ф. Нежданової
Єргієва О. П.,
викладач-методист,
заслужена артистка
України, голова цикл.
комісії «Оркестрові
струнні інструменти»,
доцент ОНМА ім.
К.Ф. Нежданової

1

1

1

«Жанрові та стилістичні особливості
виконання творів В.А. Моцарта»

«Жанрові та стилістичні особливості
творів Л. Шпора на прикладі І-ої
частини концерту № 2»
«Штрихові та інтонаційні особливості
виконання концерту Ф.Мендельсона
мі мінор»

1

3.

Майстер - класи

1

1

«Технічна підготовка до виконання
художніх п'єс фантазії Ж.-Б. Синжеле
на теми з опери Ш. Гуно «Ромео і
Джульєтта» та з опери Дж.Верді
«Аїда»»

1

«Работа над штрихами та
звуковидобуванням в концерті №13
Р.Крейцера»

1

«Штрихові та інтонаційні особливості
виконання концерту В.А.Моцарта
«Аделаїда»»

1

Жданович С. М.,
викладач
вищої категорії
(скрипка)
Жданович С. М.,
викладач вищої
категорії
(скрипка)

Колеснік Н.А.,
«Робота над стильовими особливостями викладач
«Фантазії» Г. Телемана»
(альт)
«Робота над твором великої форми на
прикладі концерт ре мажор К. Стаміца»

1

Єргієва О. П.,
викладач-методист,
заслужена артистка
України, голова цикл.
комісії «Оркестрові
струнні інструменти»,
доцент ОНМА ім.
К.Ф. Нежданової

«Стиль виконання творів І.С. Баха (на
прикладі концерту ля мінор)»

Колеснік Н.А.,
викладач
(альт)
Суслова Н.А.,
викладач
I категорії (скрипка)

Суслова Н.А.,
викладач
I категорії (скрипка)
Борисевич О.І.,
викладач
II категорії
(скрипка)
Борисевич О.І.
спеціаліст
II категорії
(скрипка)

«Робота над твором К. Сен-Санса
Григор'єва О.М.,
«Алегро апасіонато» з учнем 5-го класу викладач вищої
категорії, методист
Нахаловим Тіграном»
(віолончель).

Тематичний план підвищення кваліфікації
викладачів ПСМНЗ в КЗ «ОФКМ ім. К.Ф. Данькевича»
Циклова комісія «Народні інструменти»

№

Предмет

Години

1.Цикл загальноосвітньої підготовки

2

1.

«Новий український правопис: історія,
зміни, нововведення»

Українська мова

2

2

2

2.

Тема

«Культура мовлення сучасного фахівця»

«Практичні аспекти психології в
педагогічній діяльності»

«Майстерність педагогічного спілкування
або педагогіка як мистецтво»

Психологія
Педагогіка
2

2

«Застосування методів переконання та
стимулювання в навчальному процесі»

«Музична психологія.
Музика та мозок»

Викладач
Величко Т.П.,
викладач
вищої категорії
Циклова комісія
«Загальноосвітні
дисципліни»
Величко Т.П.,
викладач
вищої категорії
Циклова комісія
«Загальноосвітні
дисципліни»
Чернишова У.В.,
викладач
1 категорії комісія
Циклова комісія
«Загальноосвітні
дисципліни»
Чернишова У.В.,
викладач
1 категорії
Циклова комісія
«Загальноосвітні
дисципліни»
Чернишова У.В.,
викладач
1 категорії
Циклова комісія
«Загальноосвітні
дисципліни»
Сомкіна Г.Б.,
завідувачка
відділом
практичного
навчання, викладач
вищої категорії,
методист
Циклова комісія

«Хорове
диригування»

3.

4.

Правознавство

Інклюзивне
навчання

2

2

2

5.

«Правова система України»

«Інклюзія в мистецькій освіті від
перспектив до практики»

«Знайомство з цифровим світом музики»

Музична
інформатика

2

«Використання можливостей нотного
редактора Musescore в дистанційному та
очному викладанні музично-теоретичних
дисциплін»

Пугачова Н.О.,
викладач
вищої категорії,
методист
Циклова комісія
«Загальноосвітні
дисципліни»
Сомкіна Г.Б.,
завідувачка
відділом
практичного
навчання, викладач
вищої категорії,
методист
Циклова комісія
«Хорове
диригування»
Сомкіна Г.Б.,
завідувачка
відділом
практичного
навчання,
викладач
вищої категорії,
методист
Циклова комісія
«Хорове
диригування»
Слободенюк О.Л.,
викладач вищої
категорії, старший
викладач
Циклова комісія
«Теорія музики»

Цикл професійно - практичної підготовки
№

Предмет

годин
и

1

1

1

1

1

1.

Тема

«Технічне засвоєння твору та робота
над ним»

«Самостійна робота з музичним
твором»

«Формування технічних навичок учня»

«Метро-ритмічне виховання учнябаяніста»

«Техніка володіння міхом.
Звуковедення як живий рух музики»

Спеціальний клас
1

1

1

1

1

«Аплікатура. Основні аплікатурні
принципи»

«Удосконалення виконавської техніки
бандуриста»

«Дитячий голос: діапазон, можливості,
тембр. Охорона дитячого голосу»

«Основні принципи розвитку пасажної
техніки домриста»

«Придбання ігрових навичок у роботі
над лівою та правою руками на основі
інструктивного матеріалу»

Викладач

Циганець Ю.О.,
викладач
I категорії
(акордеон)
Циганець Ю.О.,
викладач
I категорії
(акордеон)
Циганець Ю.О.,
викладач
I категорії
(акордеон)
Павлішина В.Ю.,
викладач
вищої категорії
(баян)
Павлішина В.Ю.,
викладач
вищої категорії
(баян)
Бахчеван І.М.,
викладач
вищої категорії
(бандура)
Бахчеван І.М.,
викладач
вищої категорії
(бандура)
Бахчеван І.М.,
викладач
вищої категорії
(бандура)
Кісловська Р.В.,
викладач
вищої категорії
(домра)
Кісловська Р.В.,
викладач
вищої категорії
(домра)

1

1
2.

Методика гри а
інструменті
1

1

1

1

1

3.

Майстер - класи

1

1

1

1

«Практичне застосування елементів
техніки звуковидобування»

«Аспекти роботи над музичним
твором»

Циганець Ю.О.,
викладач
I категорії
(акордеон)
Павлішина В.Ю.,
викладач
вищої категорії
(баян)

Бахчеван І.М.,
«Музичний матеріал на початковому
викладач
етапі навчання. Педагогічний репертуар
вищої категорії
ДМШ, методи його застосування та
(бандура)
використання»
«Аплікатура як засіб виконання
художньо-смислових завдань у роботі
над музичним твором»

Кісловська Р.В.,
викладач
вищої категорії
(домра)

Циганець Ю.О.,
«Індивідуальний підхід до застосування викладач
учнем різних методів та способів
I категорії
роботи над твором»
(акордеон)

«Основні етапи роботи над музичним
твором»

«Уявлення про будову і можливості
інструменту»

«Питання орієнтації на клавіатурах
баяна»

«Процес пізнання музичного твору»

«Основні принципи організації
самостійної роботи учня»

Циганець Ю.О.,
викладач
I категорії
(акордеон)
Циганець Ю.О.,
викладач
I категорії
(акордеон)
Павлішина В.Ю.,
викладач
вищої категорії
(баян)
Павлішина В.Ю.,
викладач
вищої категорії
(баян)
Павлішина В.Ю.,
викладач
вищої категорії
(баян)

Бахчеван І.М.,
«Практичне застосування основ техніки викладач
звуковидобування бандуриста
вищої категорії
початківця»
(бандура)

1

1

1

«Робота над вокальним твором.
Проблеми поєднання співу та
супроводу»

Бахчеван І.М.,
викладач
вищої категорії
(бандура)

Кісловська Р.В.,
«Формування основних навичок гри на викладач
інстументі (посадка, постава рук тощо) вищої категорії
як основа професійного навчання учня» (домра)

«Розвиток грального апарату учня в
динаміці навчання»

Кісловська Р.В.,
викладач
вищої категорії
(домра)

Тематичний план підвищення кваліфікації
викладачів ПСМНЗ в КЗ «ОФКМ ім. К.Ф. Данькевича»
Циклова комісія «Теорія музики»

№

Предмет

Години

1.Цикл загальноосвітньої підготовки

2

1.

«Новий український правопис: історія,
зміни, нововведення»

Українська мова

2

2

2

2.

Тема

«Культура мовлення сучасного фахівця»

«Практичні аспекти психології в
педагогічній діяльності»

«Майстерність педагогічного спілкування
або педагогіка як мистецтво»

Психологія
Педагогіка
2

2

«Застосування методів переконання та
стимулювання в навчальному процесі»

«Музична психологія.
Музика та мозок»

Викладач
Величко Т.П.,
викладач
вищої категорії
Циклова комісія
«Загальноосвітні
дисципліни»
Величко Т.П.,
викладач
вищої категорії
Циклова комісія
«Загальноосвітні
дисципліни»
Чернишова У.В.,
викладач
1 категорії комісія
Циклова комісія
«Загальноосвітні
дисципліни»
Чернишова У.В.,
викладач
1 категорії
Циклова комісія
«Загальноосвітні
дисципліни»
Чернишова У.В.,
викладач
1 категорії
Циклова комісія
«Загальноосвітні
дисципліни»
Сомкіна Г.Б.,
завідувачка
відділом
практичного
навчання, викладач
вищої категорії,
методист
Циклова комісія
«Хорове

диригування»

3.

4.

Правознавство

Інклюзивне
навчання

2

2

2

5.

«Правова система України»

«Інклюзія в мистецькій освіті від
перспектив до практики»

«Знайомство з цифровим світом музики»

Музична
інформатика

2

«Використання можливостей нотного
редактора Musescore в дистанційному та
очному викладанні музично-теоретичних
дисциплін»

Пугачова Н.О.,
викладач
вищої категорії,
методист
Циклова комісія
«Загальноосвітні
дисципліни»
Сомкіна Г.Б.,
завідувачка
відділом
практичного
навчання, викладач
вищої категорії,
методист
Циклова комісія
«Хорове
диригування»
Сомкіна Г.Б.,
завідувачка
відділом
практичного
навчання,
викладач
вищої категорії,
методист
Циклова комісія
«Хорове
диригування»
Слободенюк О.Л.,
викладач вищої
категорії, старший
викладач
Циклова комісія
«Теорія музики»

Цикл професійно - практичної підготовки
№

1.

Предмет

годин
и

2

«Методика роботи над інтонаційними
вправами на уроках сольфеджіо в
старших класах ДМШ та ДШМ».

Темерова Л.О.,
викладач
вищої категорії

2

«Елементи поліфонії на уроках
сольфеджіо в старших класах ДМШ та
ДШМ (методичні рекомендації)»

Темерова Л.О.,
викладач
вищої категорії

2

«Вивчення блюзового ладу на уроках
сольфеджіо в старших класах шкіл
естетичного виховання на
основі Бугі-вугі»

Шевченко О.І.,
викладач
вищої категорії,
методист

«Розвиток навиків гармонізації мелодії
з використанням джазових акордів в
супроводі (літерно-цифрові
позначення). Методичні поради та
практичні рекомендації»
«Музичні традиції регіонів. Камерновокальна творчість сучасних одеських
композиторів»

Шевченко О.І.,
викладач
вищої категорії,
методист

2

2

1

3.

Колесніченко
Ю.В.,
викладач
I категорії

2

2

2.

Викладач

«Методика використання творчих
багатоголосних вправ на уроках
сольфеджіо в старших класах ДМШ та
ДШМ»

Сольфеджіо

Викладання
теоретичних
дисциплін

Тема

Майстер - класи

1

2

Кваснікова Т.В.,
викладач
I категорії

«Українська народна музична
Рачинська О.Ю.,
творчість. Фольклорні жанри зимового викладач
обрядового циклу. Методичні поради та II категорії
практичні рекомендації до вивчення
теми в курсі української та зарубіжної
музичної літератури для
спеціалізованих мистецьких
навчальних закладів»
Іскрова Л.О.,
«Пошук засобів удосконалення
викладач
методики викладання музичної
вищої категорії,
літератури у дитячих школах
методист
естетичного виховання. Коригування
Голова
роботи викладачів теоретичних
циклової комісії
дисциплін відносно сучасних вимог до
«Теорія музики»
предмету музичної літератури»
«Мелодичні та ритмічні диктанти з
складними метроритмічними
формулами на прикладі авторського
посібника з курсу сольфеджіо»

Колесніченко
Ю.В.,
викладач
I категорії

«Інтонаційні вправи в ладах народної Темерова Л.О.,
музики. Методичні поради та практичні викладач
рекомендації»
вищої категорії

2

«Можливості використання ігрових
форм та методів роботи на уроках
сольфеджіо в молодших класах ДМШ
та ДШМ. Музична казка як метод
подачі теоретичного матеріалу на
уроках сольфеджіо»

Кондратьєва
А.В.,
викладач
вищої категорії,
старший
викладач

2

«Сучасне джазове мистецтво Одеси,
України, Європи.
Фестивалі, конкурси, концерти.»
ч.1

Шевченко О.І.,
викладач
вищої категорії,
методист

«Сучасне джазове мистецтво Одеси,
України, Європи.
Фестивалі, конкурси, концерти.»
ч.2

Шевченко О.І.,
викладач
вищої категорії,
методист

2

Тематичний план підвищення кваліфікації
викладачів ПСМНЗ в КЗ «ОФКМ ім. К.Ф. Данькевича»
Циклова комісія «Спів», «Музичне мистецтво естради(спів)»

№

Предмет

Години

1.Цикл загальноосвітньої підготовки

2

1.

«Новий український правопис: історія,
зміни, нововведення»

Українська мова

2

2

2

2.

Тема

«Культура мовлення сучасного фахівця»

«Практичні аспекти психології в
педагогічній діяльності»

«Майстерність педагогічного спілкування
або педагогіка як мистецтво»

Психологія
Педагогіка

2

2

«Застосування методів переконання та
стимулювання в навчальному процесі»

«Музична психологія.
Музика та мозок»

Викладач
Величко Т.П.,
викладач
вищої категорії
Циклова комісія
«Загальноосвітні
дисципліни»
Величко Т.П.,
викладач
вищої категорії
Циклова комісія
«Загальноосвітні
дисципліни»
Чернишова У.В.,
викладач
1 категорії комісія
Циклова комісія
«Загальноосвітні
дисципліни»
Чернишова У.В.,
викладач
1 категорії
Циклова комісія
«Загальноосвітні
дисципліни»
Чернишова У.В.,
викладач
1 категорії
Циклова комісія
«Загальноосвітні
дисципліни»
Сомкіна Г.Б.,
завідувачка
відділом
практичного
навчання, викладач
вищої категорії,
методист

Циклова комісія
«Хорове
диригування»

3.

4.

Правознавство

Інклюзивне
навчання

2

2

2

5.

«Правова система України»

«Інклюзія в мистецькій освіті від
перспектив до практики»

«Знайомство з цифровим світом музики»

Музична
інформатика

2

«Використання можливостей нотного
редактора Musescore в дистанційному та
очному викладанні музично-теоретичних
дисциплін»

Пугачова Н.О.,
викладач
вищої категорії,
методист
Циклова комісія
«Загальноосвітні
дисципліни»
Сомкіна Г.Б.,
завідувачка
відділом
практичного
навчання, викладач
вищої категорії,
методист
Циклова комісія
«Хорове
диригування»
Сомкіна Г.Б.,
завідувачка
відділом
практичного
навчання,
викладач
вищої категорії,
методист
Циклова комісія
«Хорове
диригування»
Слободенюк О.Л.,
викладач вищої
категорії, старший
викладач
Циклова комісія
«Теорія музики»

Цикл професійно - практичної підготовки
№

Предмет

годин
и

2

2

1.

Сольний спів

2

«Вибір репертуару співака-початківця»

«Психофізична підготовка співакапочатківця»

«Робота над вокальним диханням
співака - початківця»

2

«Просто про складне (про тонкощі
вокальної техніки)»

«Естрадний жанр. Основні
направлення»

Методика навчання
співу

2

1
3.

«Основні принципи в постановці
голосу початківців»

2

2
2.

Тема

«Принципи роботи з вокальною
артикуляцією»

Немченко К.В.,
викладач вищої
категорії
Самолюк С.В.,
викладач
II категорії
Соловйов О.А.,
старший
викладач,
викладач вищої
категорії,
голова циклової
комісії «Спів»
Соловйов О.А.,
старший
викладач,
викладач вищої
категорії,
голова циклової
комісії «Спів»
Якимова Т.О.
викладач
вищої категорії
Костандова
Ю.В.,
викладач
I категорії
Соловйов О.А.,
старший
викладач,
викладач вищої
категорії
голова циклової
комісії «Спів»

«Вокальна координація. Способи
розвитку»

Самолюк С.В.,
викладач
II категорії

«Роль вокалізів у постанові голосу»

Немченко К.В.,
викладач вищої
категорії

Майстер - клас
1

Викладач

1

1

1

1

1

1

«Старовинні арії. Принципи роботи»

«Імпеданс. Тренінг вокального
дихання»

«Вокальна дикція як розвиток
вокального дихання»

«Уміння, навички та концентрація під
час виступу»

«Способи отримання вокальної
техніки»

«Робота з учнем у форматі online»

1

«Культура звуку та принципи роботи
над звуковеденням»

1

«Направлення: стандарт, балада,
латина, блюз. Стилістичні особливості
та труднощі. Робота з репертуаром для
дітей»

Самолюк С.В.,
викладач
II категорії
Соловйов О.А.,
старший
викладач,
викладач вищої
категорії
голова циклової
комісії «Спів»
Соловйов О.А.,
старший
викладач,
викладач вищої
категорії
голова циклової
комісії «Спів»
Соловйов О.А.,
старший
викладач,
викладач вищої
категорії
голова циклової
комісії «Спів»
Самолюк С.В.,
викладач
II категорії
Якимова Т.О,.
викладач
вищої категорії
Немченко К.В.,
викладач вищої
категорії
Костандова
Ю.В.,
викладач
I категорії

Тематичний план підвищення кваліфікації
викладачів ПСМНЗ в КЗ «ОФКМ ім. К.Ф. Данькевича»
Циклова комісія «Фортепіано»

№

Предмет

Години

1.Цикл загальноосвітньої підготовки

2

1.

«Новий український правопис: історія,
зміни, нововведення»

Українська мова

2

2

2

2.

Тема

«Культура мовлення сучасного фахівця»

«Практичні аспекти психології в
педагогічній діяльності»

«Майстерність педагогічного спілкування
або педагогіка як мистецтво»

Психологія
Педагогіка

2

2

«Застосування методів переконання та
стимулювання в навчальному процесі»

«Музична психологія.
Музика та мозок»

Викладач
Величко Т.П.,
викладач
вищої категорії
Циклова комісія
«Загальноосвітні
дисципліни»
Величко Т.П.,
викладач
вищої категорії
Циклова комісія
«Загальноосвітні
дисципліни»
Чернишова У.В.,
викладач
1 категорії комісія
Циклова комісія
«Загальноосвітні
дисципліни»
Чернишова У.В.,
викладач
1 категорії
Циклова комісія
«Загальноосвітні
дисципліни»
Чернишова У.В.,
викладач
1 категорії
Циклова комісія
«Загальноосвітні
дисципліни»
Сомкіна Г.Б.,
завідувачка
відділом
практичного
навчання, викладач
вищої категорії,
методист

Циклова комісія
«Хорове
диригування»

3.

4.

Правознавство

Інклюзивне
навчання

2

2

2

5.

«Правова система України»

«Інклюзія в мистецькій освіті від
перспектив до практики»

«Знайомство з цифровим світом музики»

Музична
інформатика

2

«Використання можливостей нотного
редактора Musescore в дистанційному та
очному викладанні музично-теоретичних
дисциплін»

Пугачова Н.О.,
викладач
вищої категорії,
методист
Циклова комісія
«Загальноосвітні
дисципліни»
Сомкіна Г.Б.,
завідувачка
відділом
практичного
навчання, викладач
вищої категорії,
методист
Циклова комісія
«Хорове
диригування»
Сомкіна Г.Б.,
завідувачка
відділом
практичного
навчання,
викладач
вищої категорії,
методист
Циклова комісія
«Хорове
диригування»
Слободенюк О.Л.,
викладач вищої
категорії, старший
викладач
Циклова комісія
«Теорія музики»

Цикл професійно - практичної підготовки
№

Предмет

годин
и

1

«Завдання викладача ДМШ та ДШМ у
досягненні самостійності учня в
домашній роботі»

1

«Питання інтерпретації у
виконавському мистецтві»

1

«Творча спадщина В.Косенка:
фортепіанні твори в репертуарі
піаніста»

1

1

1.

Тема

«Застосування педалі в музиці»

«Поліфонія в класі по спеціальності»

1

«Методи роботи над звуком»

1

«Розвиток базових принципів
універсального піанізму як
найважливіший внесок викладача в
професійну майстерність майбутнього
піаніста»

Фортепіано

1

1

1

Викладач

Синяк Л.В.,
викладач
вищої категорії
Лаврюкова Т.В.,
викладач
вищої категорії,
методист
Терляхіна Н.П.,
викладач вищої
категорії,
методист
Петренко Г.Л.,
викладач
I категорії
Фукі Л.Є.
викладач
вищої категорії
Петренко Г.Л.,
викладач
I категорії
Мусат Т.В.,
викладач

Пашковська Д.Г.,
викладач
«Аналіз типових піаністичних недоліків
вищої категорії,
учнів старших класів ДМШ»
методист
«Деякі питання роботи над навичками
акомпанементу у вихованні юних
музикантів»

«Особливості роботи із солістами у
класі концертмейстерства»

Коцегуб Т.Б.,
викладач
вищої категорії,
методист
Галицька П.А.,
викладач
вищої категорії

2.

1

«Методика роботи над п’єсами
кантиленного характеру»

1

«Методика роботи над технікою в
молодших класах ДМШ»

Методика навчання
гри на інструменті

Мельнік О.О.,
викладач
II категорії
Букатар Н.П.,
викладач
вищої категорії,
методист
Букатар Н.П.,
викладач
вищої категорії,
методист

1

«Робота над інструктивними етюдами»

1

«Методика роботи над творами великої
форми»

1

«Робота над фарбами в п’єсах. Підбір
на слух»

Петренко Г.Л.
викладач
I категорії

1

«Урок з учнем школи педагогічної
практики. Велика форма, етюди»

Фукі Л.Є.,
викладач
вищої категорії

1

1
3.

Логвиненко
М.П.,
викладач
I категорії

«Найважливіший принцип
Мусат Т.В,.
звуковидобування. Шляхи роботи над викладач
цільністю твору, роль кистьових рухів у
формуванні цілісності музичної фрази
на прикладі роботи над формою
варіації»
Букатар Н.П.,
«І.С.Бах 3-х голосна інвенція a-moll,
викладач
Б.Фільц «Токата»»
вищої категорії,
(урок з учнем 4 класу)
методист

Майстер - класи
1

«Робота над етюдами – одна з
складових розвитку техніки»

Логвиненко
М.П., викладач
I категорії

1

«І.С.Бах ДТК I т. Прелюдія та фуга
B-dur. Коментарі щодо етапів роботи»

Синяк Л.В.,
викладач
вищої категорії

1

1

«Образні асоціації в роботі над
музичним твором»

«Твори кантиленного характеру.
Мініатюри, п’єси»

Лаврюкова Т.В.,
викладач
вищої категорії,
методист
Пашковська Д.Г.,
викладач
вищої категорії,
методист

1

«Робота над етюдами, гамами»

1

«Методичні розробки студентів III та
IV курсів з метою виховання навичок
розбору музичного твору з репертуару
ДМШ»

Пашковська Д.Г.,
викладач
вищої категорії,
методист
Галицька П.А.,
викладач
вищої категорії

