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СИЛАБУС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

«ФОРТЕПІАНО ТА ОСНОВИ 

АКОМПАНЕМЕНТУ» 

Освітній ступінь: бакалавр 

Галузь знань: 02 Культура і мистецтво 

Спеціальність: 025 Музичне мистецтво 

Освітньо-професійна програма: Вокальне мистецтво 

Кількість кредитів: 8 

Рік підготовки, семестр: І – ІІ курс, І - ІV семестри 

Компонент освітньої програми: обов’язкова  

Дні занять: згідно розкладу 

Мова викладання: державна 

ІНФОРМАЦІЯ ПРО ВИКЛАДАЧА 

Прізвище, ім’я, по-батькові Гур’янова Марія Леонідівна 

Контакти е-mail: m.guryanova@kmaecm.edu.ua 

Робоче місце: Факультет Факультет музичного мистецтва 

Кафедра Кафедра музично-теоретичних дисциплін 

Посада Викладач  

ПРЕЗЕНТАЦІЯ ВИКЛАДАЧА 

Гур’янова Марія Леонідівна – піаністка та викладач фортепіано. Дипломант та переможець 

міжнародних конкурсів та фестивалів, (Міжнародний музичний фестиваль O-Fest, Іnternational 

Competition «ХХІ Сentury Art», Фестиваль старовинної музики, учасниця Іnternational Summer Music 

Academy. Автор власної методики імпровізування. Відомий виконавець класичних та естрадних 

творів. Композитор і поет. Учасник міських концертів і шоу-програм (Творчий вечір в музеї А.С. 

Пушкіна, Концерт в будинку-музеї М. О. Булгакова.) Випустила чотири альбоми своєї музики: 

open.spotify.com/artist/3NmVYI7S2yCJNNZn5iXkRY, music.apple.com/us/album/light-of-

love/1521595531 

ІНФОРМАЦІЯ ПРО ВИКЛАДАЧА 

Прізвище, ім’я, по-батькові Лис Олена Володимирівна 

Контакти е-mail: o.lys@kmaecm.edu.ua 

Робоче місце: Факультет Факультет музичного мистецтва 

Кафедра Кафедра музично-теоретичних дисциплін 

Посада Доцент 

ПРЕЗЕНТАЦІЯ ВИКЛАДАЧА 

Лис Олена Володимирівна – композитор, педагог, член Національної спілки композиторів України. 

Закінчила Національну музичну академію ім. П.І. Чайковського та асистентуру-стажування при 

НМАУ. Як композитор є лауреатом премії ім.О.І. Стеблянка, дипломантом ІІІ-го Міжнародного 

конкурсу молодих композиторів за камерну оперу «Естер» (С.-Петербург, 2003), як педагог має 

дипломи і подяки за підготовку переможців Всеукраїнських та міжнародних конкурсів (зокрема, з 

композиції – диплом IV міжнародного конкурсу юних композиторів «Кришталевий камертон» - 

Москва, Всеукраїнського фестивалю-конкурсу української академічної музики «Класик – проект» 

(Кіровоградський муз.коледж), та ін.. Як виконавець і композитор є постійним учасником творчих 

мистецьких проектів, фестивалів, майстер-класів всеукраїнського та міжнародного значення (поміж 

яких фестивалі - «Прем’єри сезону», «КиївМузикФест», «Рутенія», «Гоголь-фест» (Україна), 

«Musica figuratа, «Convivium» (Чехія), тощо). Творчий доробок включає камерну та симфонічну 

музику. Музика для дітей та юнацтва регулярно поповнює хоровий, вокальний та фортепіанний 

педагогічний репертуар колективів і солістів ДМШ та інших закладів музичного та естетичного 

виховання. Твори надруковані у збірниках «Фортепіанні твори українських композиторів», 
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«Вокальні твори для різних класів» (видавн. «Музична школа», вип.137, 124). Виконавську і 

композиторську діяльність поєднує з науково-дослідницькою. 

ІНФОРМАЦІЯ ПРО ВИКЛАДАЧА 

Прізвище, ім’я, по-батькові Пальцевич Юлія Миколаївна 

Контакти +380979846125,  

е-mail: y.paltsevich@kmaecm.edu.ua 

Робоче місце: Факультет Факультет музичного мистецтва 

Кафедра Кафедра музично-теоретичних дисциплін 

Посада Доцент 

ПРЕЗЕНТАЦІЯ ВИКЛАДАЧА 

У 1999 році закінчила історико-теоретичний факультет Національної музичної академії України 

ім.П.Чайковського. З 1999 по 2006 рік навчалася у аспірантурі НМАУ ім.П.Чайковського. З 2009 р. 

– кандидат мистецтвознавства за спеціальністю «Музичне мистецтво» (тема дисертації – 

«Формування національного стилю словацької композиторської школи у першій половині ХХ 

століття») 

Паралельно з навчанням у консерваторії та аспірантурі публікувала огляди та аналітико-критичні 

статті про музичні події та фестивалі у журналах «Музика», «Театрально-концертний Київ», «Art-

line», працювала журналісткою та редакторкою на телеканалах (ТРК «Золоті ворота», К2). Є 

дописувачкою газет «Український форум», «Дзеркало тижня», «Столичные новости», «День», 

«Урядовий кур’єр», «Культура і життя», «Україна молода», інтернет-видань «Музика», Kyivdaily, 

Moderato, LB та ін. З січня 2007 по липень 2009 року працювала у відділі редакції науково-

популярного журналу «Музика», з серпня 2012 до грудня 2015 – заступник головного редактора 

журналу «Музика».  

Є учасницею всеукраїнських та міжнародних наукових конференцій, є авторкою наукових 

публікацій. Бере участь в оргкомітеті щорічної Науково-практичної конференції КМАЕЦМ. 

У Київській муніципальній академії естрадного та циркового мистецтв працює з 2009 року. 

Викладає курси «Історія музики», «Історія світової та української музики» для студентів 

факультетів музичного мистецтва та естрадного і циркового мистецтва; розробила також 

авторський курс «Стилістика сучасної естрадної музики та джазу». Здійснює керівництво 

магістерськими дослідженнями студентів музичного факультету. 

ІНФОРМАЦІЯ ПРО ВИКЛАДАЧА 

Прізвище, ім’я, по-батькові Дудко Микола Іванович 

Контакти +380673249885 

е-mail: m.dudko@kmaecm.edu.ua 
Робоче місце: Факультет Факультет музичного мистецтва 

Кафедра Кафедра музично-теоретичних дисциплін 

Посада Професор 

ПРЕЗЕНТАЦІЯ ВИКЛАДАЧА 

Дудко Микола Іванович – професор, викладач, завідувач кафедри музично-теоретичних дисциплін, 

заслужений працівник культури України, концертний виконавець, соліст камерного ансамблю. 

Є учасником всеукраїнських та міжнародних наукових конференцій: V Міжнародна науково-

практична конференція «Відкриті еволюціонуючі системи». Дудко Микола Іванович, професор, завідувач 

кафедри музично-теоретичних дисциплін Київської муніципальної академії естрадного та циркового 

мистецтв. Фадєєва Катерина Володимирівна, д.мист., доцент, професор Національної музичної академії 

України ім. П. І. Чайковського. Тема доповіді: «Музичні навчальні комп’ютерні програми: структура, 

функції, напрямки використання». (19-21 травня 2020р.). 

ХХІХ міжнародна конференція ім. проф. Сергія Бураго (22-26 червня 2020 р., Київ, Національний 

університет ім. Т. Г. Шевченка). Тема доповіді Дудко М. І. (Київ, Україна) Мовна семантика фортепіанних 

творів композиторів Китайської Народної Республіки. 

ІНФОРМАЦІЯ ПРО ВИКЛАДАЧА 
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Прізвище, ім’я, по-батькові Тюріна Олена Володимирівна 
Контакти +380679441177 е-mail: o.turina@kmaecm.edu.ua 
Робоче місце: Факультет Факультет музичного мистецтва 

Кафедра Кафедра музично-теоретичних дисциплін 

Посада Викладач  

ПРЕЗЕНТАЦІЯ ВИКЛАДАЧА 

Тюріна Олена Володимирівна – викладач кафедри музично теоретичних дисциплін. Закінчила вищу 

Київська державнау консерваторію  ім.П.І.Чайковського 1972 рік, за спеціальністю «Фортепіано»: соліст 

камерного ансамблю, викладач. 

Є учасницею всеукраїнських та міжнародних наукових конференцій: V Міжнародна науково-

практична конференція «Відкриті еволюціонуючі системи». Тема доповіді – «Гучнісна динаміка в 

системі виражальних засобів музичного виконавства». (19-21 травня 2020 р., Київ. 

14. ХХІХ міжнародна конференція ім. проф. Сергія Бураго (22-26 червня 2020 р., Київ, Національний 

університет ім. Т. Г. Шевченка). Тема доповіді: «Мова гучнісної динаміки в камерно-вокальній 

творчості сучасних українських композиторів», тощо. 

ІНФОРМАЦІЯ ПРО ВИКЛАДАЧА 
Прізвище, ім’я, по-батькові Оленюк Діана Василівна 
Контакти е-mail: d.olenyk@kmaecm.edu.ua 

Робоче місце: Факультет Факультет музичного мистецтва 

Кафедра Кафедра музично-теоретичних дисциплін 

Посада Доцент 

ПРЕЗЕНТАЦІЯ ВИКЛАДАЧА 

Оленюк Діана Василівна - кандидат мистецтвознавства, доцент, викладач кафедри музично- теоретичних 

дисциплін, концертний виконавець, соліст камерного ансамблю. 

У 1998 році закінчила фортепіанний факультет Одеської національної музичної академії ім. А. В. 

Нежданової (спеціальність - фортепіано; кваліфікація - викладач, артист камерного ансамблю, 

концертмейстер). З 1999 по 2003 рік навчалася у Асистентурі - стажуванні при Донецькій державній 

консерваторії ім. С. С. Прокоф’єва (спеціальність - фортепіано; кваліфікація - викладач вищого навчального 

закладу, концертний виконавець). З 2006 по 2009 рік навчалася у аспірантурі при Київському національному 

університеті культури і мисвтецтв в м. Кієві. З 2012 року - кандидат мистецтвознавства за спеціальністю 

«Теорія та історія культури» (тема дисертації - «Творчість М. О. Менцинського у контексті європейського 

оперного мистецтва»). 

Є учасницею всеукраїнських та міжнародних наукових конференцій, є авторкою наукових публікацій. 

Організатор концертів фортепіанної музики для дітей. 

У Київській муніципальній академії естрадного та циркового мистецтв працює з 2011 року. Викладає 

фортепіано, а також курс «Теорія та історрія стилів музичного мистецтва» для студентів факультетів 

музичного мистецтва та естрадного і циркового мистецтва. Здійснює керівництво магістерськими 

дослідженнями студентів музичного факультету. 

ПРЕЗЕНТАЦІЯ КУРСУ 

Мета: сприяти підготовці висококваліфікованого спеціаліста даної професії. 

Головний принцип, допомагати вокалістам навчитися вільно володіти інструментом для створення власної 

музики та акомпанувати собі. 

Завдання: 

 надати широкий спектр інформації у різних аспектах розвитку музичного мистецтва; 

 виховання естетичного смаку студентів на базі усвідомленого сприйняття; 

 засвоєння основних навичок гри на фортепіано; 

 спонукання бажання оволодіти інструментом; 

 допомога розвитку творчих здібностей студента; 

 ознайомлення на практиці з різнобічною музичною літературою, музикою різних епох, стилів, 

жанрів; 

 розширення та закріплення теоретичних та музично-теоретичних знань; 

 формування вміння розкрити образний зміст твору, розвиток слухових уявлень та постійного 

слухового контролю; 
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 виховання навичок самостійної роботи, необхідних у практичній діяльності: читання з листа, 

транспонування, підбір на слух мелодій та акомпанементу. 

ОПИС КУРСУ 

Денна форма навчання Заочна форма навчання 

Найменування 

показників  

Характеристика 

навчальної 

дисципліни 

Найменування 

показників  

Характеристика 

навчальної 

дисципліни 

Кількість кредитів 

ECTS – 8,0 
Рік підготовки – 1, 2 

Кількість кредитів 

ECTS – 8,0 
Рік підготовки – 1, 2 

Модулів – 1 Семестр – 1, 2, 3, 4 Модулів – 1 Семестр – 1, 2, 3, 4 

Змістових модулів – 

4 Лекції – 0 год 

Змістових модулів – 

4 
Лекції – 0 год 

Загальна кількість 

годин – 240 

Загальна кількість 

годин – 240 

Практичні – 0 год 
Практичні – 0 год 

Індивідуальні – 120 год 
Індивідуальні – 24 

год 

Тижневих годин для 

денної форми 

навчання: 

аудиторних – 2 

самостійної роботи 

студента – 2 

  

Тижневих годин для 

заочної форми 

навчання: 

аудиторних – 6 

самостійної роботи 

студента – 6 

  

Самостійна робота – 

120 год 

Самостійна робота – 

540 год 

Форма контролю:  

2 диф.залік,  

3 сем – диф.залік,  

4 сем – екзамен  

Форма контролю:  

2 диф.залік,  

3 сем – диф.залік,  

4 сем – екзамен 
 

ПЕРЕРЛІК КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ ВИПУСКНИКА 

Компетентності, які повинен набути здобувач вищої освіти в результаті вивчення навчальної 

дисципліни. 

025 МУЗИЧНЕ МИСТЕЦТВО (відповідно до Стандарту вищої освіти. Перший 

(бакалаврський рівень) вищої освіти. Ступінь «бакалавр». Галузь знань 02 «Культура і мистецтво», 

спеціальність 025 «Музичне мистецтво».) 

Інтегральна 

компетентність 

Здатність розв’язувати складні спеціалізовані завдання та практичні 

проблеми у галузі музичної професійної діяльності або у процесі 

навчання, що передбачає застосування системи інтегрованих художньо-

естетичних знань з теорії, історії музики,   педагогіки та виконавства та 

характеризується комплексністю та невизначеністю умов. 

Загальні 

компетентності (ЗК) 

2. Знання та розуміння предметної області та розуміння професійної 

діяльності. 

4. Вміння виявляти, ставити та вирішувати проблеми. 

7. Здатність бути критичним і самокритичним. 

12. Здатність працювати автономно. 

Фахові компетентності 

спеціальності (ФК) 

1. Здатність демонструвати достатньо високий рівень виконавської 

майстерності. 
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2. Здатність створювати та реалізовувати власні художні концепції у 

виконавській діяльності. 

3. Здатність усвідомлювати художньо-естетичну природу музичного 

мистецтва. 

6. Здатність використовувати професійні знання та навички в процесі 

творчої діяльності. 

9. Здатність розуміти основні шляхи інтерпретації художнього образу. 

11. Здатність оперувати професійною термінологією. 

ПРОГРАМНІ РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ 

1. Демонструвати артистизм, виконавську культуру та технічну майстерність володіння 

інструментом (голосом) на належному фаховому рівні під час виконавської (диригентської) 

діяльності. 

3. Демонструвати різні методики удосконалення виконавської діяльності. 

4. Аналізувати музичні твори з виокремленням їх належності до певної доби, стилю, жанру, 

особливостей драматургії, форми та художнього змісту. 

5. Відтворювати драматургічну концепцію музичного твору, створювати його художню 

інтерпретацію. 

12. Володіти термінологією музичного мистецтва, його понятійно-категоріальним апаратом. 

17. Демонструвати аргументовані знання з особливостей музичних стилів різних епох. 

ФОРМИ ТА МЕТОДИ НАВЧАННЯ 

У музичній педагогіці застосовується комплекс методів навчання. Індивідуальне навчання 

нерозривно пов'язане з вихованням студента, з урахуванням його вікових та психологічних особливостей. 

Основною формою проведення занять з “Фортепіано” є практичне індивідуальне заняття з викладачем, але 

для творчого засвоєння і осмислення положень курсу студенти обов'язково самостійно готуються до занять. 

Для досягнення поставленої мети та реалізації завдань предмета використовуються наступні методи 

навчання: 

•    словесний (пояснення, бесіда, розповідь); 

• наочно-слуховий (показ, спостереження, демонстрація піаністичних прийомів); 

•   практичний (робота на інструменті, вправи); 

• аналітичний (порівняння та узагальнення, розвиток логічного мислення); 

•    емоційний (підбір асоціацій, образів, художні враження). 

- Індивідуальний метод навчання дозволяє знайти більш точний і психологічно правильний підхід до 

кожного студента і вибрати найбільш відповідний метод навчання. 

ОРГАНІЗАЦІЯ НАВЧАННЯ  

Назви змістових модулів і тем 

Денна форма навчання Заочна форма навчання 
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Модуль 1  

Змістовий модуль 1.  

 Тема 1. Музичний інструмент 

фортепіано, його можливості. 
12 - - 6 6 11 - - 1 10 

Тема 2.  Розташування нот на нотному 

стані та їх тривалості звучання 
12 - - 6 6 12 - - 1 11 

Тема 3. Тональності та знаки альтерації. 

Мажорні та мінорні гами. 
12 - - 6 6 12 - - 1 11 

Тема 4.  Засвоєння найпростіших 

динамічних та штрихових позначок. 
12 - - 6 6 13 - - 2 11 

 Тема 5. Усвідомлення жанрів пісня, 12 - - 6 6 12 - - 1 11 
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марш,танець. 

Разом за змістовим модулем 1 60 0 0 30 30 60 0 0 6 54 

Змістовий модуль 2.  

Тема 6.  Навички координації рук при 

виконанні мелодії та акомпанементу. 
12 - - 6 6 11 - - 1 10 

Тема  7. Навички гри 

поліфонії. Активізація лівої руки. 
12 - - 6 6 12 - - 1 11 

 Тема 8.  Закономірності побудови фрази. 12 - - 6 6 12 - - 1 11 

 Тема 9.  Усвідомлення ознак розділення 

музики. 
12 - - 6 6 13 - - 2 11 

 Тема 10. Закріплення знань та 

удосконалення набутих навичок. 
12 - - 6 6 12 - - 1 11 

Разом за змістовим модулем 2 60 0 0 30 30 60 0 0 6 54 

Змістовий модуль 3.  

Тема 11. Музична інтонація та її зміст 6 - - 3 3 10 - - 5 5 

Тема 12. Значення педалізації для 

виразності 
6 - - 3 3 10 - - 5 5 

Тема 13. Піаністичні засоби відтворення 

музики та розподіл її на елементи. 
6 - - 3 3 10 - - 5 5 

Тема 14. Уявлення про різний ступінь 

завершеності музичної фрази 
6 - - 3 3 10 - - 5 5 

Тема 15. Розуміння інтонаційної напруги 

в музиці та її розв’язання. 
6 - - 3 3 10 - - 5 5 

Тема 16.Оволодіння специфікою роботи 

середніх та крайніх пальців 
6 - - 3 3 10 - - 5 5 

Тема 17. Уявлення про різні засоби 

втілення характеру виразності змістового 

моменту. 

6 - - 3 3 12 - - 6 6 

Тема 18. Усвідомлення можливостей 

виявлення змістовного значення мотивів. 
6 - - 3 3 12 - - 6 6 

Тема 19. Усвідомлення ролі „дихання” 

рук. 
6 - - 3 3 12 - - 6 6 

Тема 20. Систематизація здобутих 

уявлень про темпи, штрихи, динаміку 
6 - - 3 3 12 - - 6 6 

Разом за змістовим модулем 3 60 0 0 30 30 60 0 0 6 54 

Змістовий модуль 4.  

Тема 21. Етапи роботи над музичним 

твором та види фактури фортепіанного 

акомпанементу. 

6 - - 3 3 10 - - 5 5 

Тема 22. Цілісність музичного твору та  

інтонування сольної партії.  
6 - - 3 3 10 - - 5 5 

Тема 23. Засвоєння піаністичних засобів 

зміни масштабу звучання та 

метроритмічні особливості у взаємодії 

партії голосу і акомпанементу. 

6 - - 3 3 10 - - 5 5 

Тема 24. Розбір особливостей 

послідовності гармонії. 
6 - - 3 3 10 - - 5 5 

Тема 25. Образно-емоційний зміст  

різних частин твору та співвідношення 

фортепіано та голосу. 

6 - - 3 3 10 - - 5 5 

Тема 26. Свідоме вивчення творів з 6 - - 3 3 10 - - 5 5 
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послідовним дотриманням етапів роботи.  

Тема 27. Штрихи у взаємодії з 

артикуляцію голосу. 
6 - - 3 3 12 - - 6 6 

Тема 28.Опанування та здобуття 

виконавчих навиків акомпанування. 
6 - - 3 3 12 - - 6 6 

Тема 29. Повна взаємодія голосу та 

акомпанементу під час виконання твору. 
6 - - 3 3 12 - - 6 6 

Тема 30. Досягнення природності та 

свободи музикування. 
6 - - 3 3 12 - - 6 6 

Разом за змістовим модулем 4 60 0 0 30 30 60 0 0 6 54 

Усього годин  240 0 0 120 120 240 0 0 24 216 
 

ОЦІНЮВАННЯ 

Шкала оцінювання: національна та ECTS 

Оцінка за шкалою 

ECTS 
Оцінка за національною шкалою 

Сума балів  
Оцінка 

ECTS  

для екзамену, диф. заліку 

курсової/магістерської роботи 
для заліку 

90-100 A відмінно    

 

зараховано 
80-89 B 

добре  
74-79 C 

66-73 D 
задовільно  

60-65 E 

35-59 FX 
незадовільно з можливістю 

повторного складання 

не зараховано з 

можливістю повторного 

складання 
0-34 F 

Система накопичення балів 

 

Вид контролю 

Кількість, 

відповідно до робочої програми 

Максимальна 

кількість балів 

Модульний контроль 4 max 100 

Самостійна робота 1 max 100 

Максимальна кількість балів, яку можна набрати за семестр 400 

Екзамен, диф.залік 1 max 100 

Формула до екзамену 

500:5*0,5 = 50 – результат оцінки до екзамену 

100*0,5 =50 – результат екзамену 

50 +50 =100 – підсумкова оцінка за екзамен 

Формула до заліку 500:5 = 100 – результат заліку 

 

Підрахунок балів з дисципліни з семестровим контролем екзамен 

Сума балів за всі проведені поточні контрольні(модульні та самостійна робота) заходи (max 100 

балів за кожен): 5 (модульний контроль 1, модульний контроль 2, модульний контроль 3, модульний 

контроль 4,  самостійна робота ) * 0,5 (постійний екзаменаційний коефіцієнт) = результат 

оцінка до екзамену (диференційованого заліку) 

Екзамен (диференційований залік) оцінюється max 100 балів * 0,5 (постійний екзаменаційний 

коефіцієнт) = результат екзамену (диф.заліку) 

Підсумкова оцінка за екзамен (диф.залік)= результат  оцінка до екзамену (диференційованого 

заліку) + результат оцінка до екзамену (диференційованого заліку) 

Підрахунок балів з дисципліни з семестровим контролем залік 

Сума балів за всі проведені поточні (модульні та самостійна робота) заходи (max 100 балів за 

кожен): кількість заходів (модульний контроль 1, модульний контроль 2, модульний контроль 3, 

модульний контроль 4,  самостійна робота) = результат заліку 

ЛІТЕРАТУРА 
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1. А. Артобалевская. Хрестоматия маленького пианиста. 

2. Ю. Августинов «Учитесь играть на рояле» І та ІІ частини. 

3. Баренбойм  Л. Путь к музыцированию. Изд. 2-е доп. - Л., 1979. 

4. Ниркова В. Вопросы методики курса фортепиано для студентов разных специальностей. - М., - 

Центр. Научно-методический кабинет, 1980. 

5. Милич Б. Воспитание ученика-пианиста в 1-2 классах ДМШ. - К., Музична Україна, 1977. 

6. Тимакин Е. Воспитание пианиста: методическое пособие. Изд. 2-е.      - М., 1989. 

7. Шульгина В. Методические основы подготовки учителя музыки по курсу игры на фортепиано. - К., 

КТПИ, 1982. 

8. Яворський Б. Методическая хрестоматия по курсу общего фортепиано.   - М., 1935. 

Допоміжна: 

1. Вандер С. збірка «It’s easy to play» 

2. Варламов А. Є. «Романси» 

3. Гершвин Дж. «Samertime» 

4. Глинка М. «Станси» 

5. Кемпферт Б. «Strangers in the night» 

6. Керн Дж. «Дим» 

7. Рам Б. «Only you»  

8. Роджерс Р. «My favorite thingth» 

ПОЛІТИКА КУРСУ 

Відвідування є важливим компонентом  курсу з огляду на складність дисципліни.  

Запізнення на фахові заняття є не припустимими. У випадку наявності довідки від лікаря 

призначається відпрацювання занять в інший час за індивідуальною програмою. 

Мобільні пристрої на заняття використовуються тільки з дозволу викладача. Використання  

мобільних пристроїв з позанавчальною метою карається попередженням, а у разі повторного використання - 

видаленням студента з навчальної аудиторії. 

Поведінка в аудиторії. Під час аудиторних занять студентам дозволяється за потреби виходити з 

аудиторії, брати з собою та використовувати безалкогольні напої. 

 


