Тематичний план підвищення кваліфікації
педагогічних працівників - концертмейстерів ПСМНЗ
в КЗ «ОФКМ ім. К.Ф. Данькевича»
Циклова комісія «Фортепіано»
(КОНЦЕРТМЕЙСТЕРСЬКИЙ КЛАС)

№

Предмет

1.

Години

1.Цикл загальноосвітньої підготовки

2

«Новий український правопис:
історія, зміни, нововведення»

2

«Культура мовлення сучасного
фахівця»

2

«Практичні аспекти психології в
педагогічній діяльності»

Українська мова

2

2.

Тема

Психологія
Педагогіка

«Майстерність педагогічного
спілкування або педагогіка як
мистецтво»

2

«Застосування методів
переконання та стимулювання в
навчальному процесі»

2

«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
«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.

5.

Правознавство

Інклюзивне
навчання

2

2

«Правова система України»

«Інклюзія в мистецькій освіті від
перспектив до практики»

2

«Знайомство з цифровим світом
музики»

2

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

Музична
інформатика

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.

Методика роботи
концертмейстера з
освітніми програмами
спеціальності
«Музичне мистецтво»
(оркестрові
інструменти, сольний
спів, хорове
диригування)

1

1

1

1

Тема

Викладач

Галицька П.А.,
голова циклової
комісії
«Роль концертмейстера в освітньому
«Концертмейстер
музичному процесі»
ський клас»,
викладач
вищої категорії
Теплицька А.О.,
концертмейстер
«Особливості роботи
I категорії,
концертмейстера з солістами
циклова комісія
(народні інструменти)»
«Народні
інструменти»
Петровська Н.М.,
концертмейстер
«Робота концертмейстера з солістом вищої категорії,
-вокалістом над романтичними
циклова комісія
творами»
«Оркестрові
духові та ударні
інструменти»
Мельнік О.О.,
«Особливості роботи
концертмейстер
концертмейстера з солістами в класі вищої категорії,
академічного вокалу»
циклова комісія
«Спів»
Кузнєцова О.Б.,
концертмейстер
«Особливості роботи
вищої категорії,
концертмейстера в класі струнних циклова комісія
інструментів»
«Оркестрові
струнні
інструменти»
Петренко Г.Л.,
концертмейстер
«Специфіка роботи
вищої категорії,
концертмейстера в класі духових
циклова комісія
інструментів»
«Оркестрові
духові та ударні
інструменти»
Мусат Т.В.,
концертмейстер
«Робота концертмейстера з
II категорії,
солістами-вокалістами»
циклова комісія
«Спів»

2.

1

«Теорія та практика джазового
акомпанементу (cтиль «Swing)»

1

«Аналіз хорової партитури як засіб
підготовки концертмейстера хору»

1

«Роль роботи концертмейстера при
створенні художнього образу
вокальної музики»

1

«Специфіка роботи
концертмейстера в класі хорового
диригування»

2

«Деякі особливості музичного
супроводу на уроках класичного
танцю»

1

«Виконавське дихання, єдність
фразування в роботі
концертмейстера та виконавця в
класі духових інструментів
(саксофон)»

1

«Особливості роботи
концертмейстера в класі струнних
інструментів»

Майстер - класи

1

«Особливості роботи
концертмейстера з учнями різних
спеціальностей»

Лукашева В.В.,
концертмейстер
вищої категорії,
циклова комісія
«Музичне
мистецтво
естради»
Мкртичян Л.А.,
концертмейстер,
циклова комісія
«Хорове
диригування»
Шмакова А.Є.,
концертмейстер I
категорії,
циклова комісія
Народне пісенне
мистецтво»
Осадченко О.В.,
концертмейстер
II категорії,
циклова комісія
«Хорове
диригування»
Жуковська О.Д.,
концертмейстер I
категорії,
циклова комісія
«Класична
хореографія
Лукашева В.В.,
концертмейстер
вищої категорії,
циклова комісія
«Музичне
мистецтво
естради»
Чайка О.І.,
концертмейстер
I категорії,
циклова комісія
«Оркестрові
струнні
інструменти»
Кічеглова Т.Є.,
концертмейстер
I категорії,
«Хорове
диригування»

1

«Удосконалення навичок читання
музичних творів з аркуша у роботі з
учнями»

1

«Робота концертмейстера у
сучасному музичному ансамблі»»

1

«Робота над акомпанементом в
обробках українських народних
пісень»

1

«Проблеми концертмейстерства в
роботі з диригентами народного
хору та методи їх вирішення»

1

«Робота в класі класичного танцю.
Екзерсіс біля станка»

1

«Робота в класі класичного танцю.
Екзерсіс на середині та на пуантах»

1

«Особливості підбору музичного
матеріалу для народно-сценічного
танцю в класі класичного танцю»

Мкртичян Л.А.,
концертмейстер,
циклова комісія
«Хорове
диригування»
Теплицька А.О.,
концертмейстер
I категорії,
циклова комісія
«Народні
інструменти»
Петровська Н.М.,
концертмейстер,
вищої категорії
циклова комісія
«Спів»
Скаленчук О.П.,
концертмейстер
II категорії,
циклова комісія
«Народне пісенне
мистецтво»
Квашніна О.Л.,
концертмейстер
I категорії,
циклова комісія
«Класична
хореографія»
Квашніна О.Л.,
концертмейстер
I категорії,
циклова комісія
«Класична
хореографія»
Квашніна О.Л.,
концертмейстер
I категорії,
циклова комісія
«Класична
хореографія»

