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1. Опис навчальної дисципліни 

 

Найменування 

показників  

Галузь знань, освітній 

ступінь 

Характеристика навчальної 

дисципліни 

денна форма навчання 

Кількість кредитів  – 2 

кредитів 

Галузь знань 

01 Освіта 

 
Нормативна 

 
Код та найменування 

спеціальності 

014 Середня освіта 

 

Індивідуальне науково-

дослідне завдання – 1 

(курсова) 

Предметна спеціалізація: 

___014.13 Середня освіта 

(музичне мистецтво) 

 

Рік підготовки 

1 - й  

Семестр 

Загальна кількість годин 

–  60 

2 - й  

Лекції 

Тижневих годин для 

денної форми навчання: 

аудиторних – 1,0 

самостійної роботи 

студента – 2,0 

ступінь 

________магістр______ 

8 год.  

Практичні, семінарські 

12 год.  

Лабораторні 

- год.  

Самостійна робота 

40 год.  

Індивідуальні завдання:  

Курсова робота 

Вид контролю:  

залік  

 
Мова навчання – українська. 

 
Примітка. 

Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної та індивідуальної 

роботи становить: для денної форми навчання – 60 год.: 20 год. – аудиторні заняття, 40 год. – 

самостійна робота (30% ~ 70%). 
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Найменування 

показників  

Галузь знань, освітній 

ступінь 

Характеристика навчальної 

дисципліни 

денна форма навчання 

Кількість кредитів  – 2 

кредитів 

Галузь знань 

01 Освіта 

 
Нормативна 

 
Код та найменування 

спеціальності 

014 Середня освіта 

 

Індивідуальне науково-

дослідне завдання – 1 

(курсова) 

Предметна спеціалізація: 

___014.13 Середня освіта 

(музичне мистецтво) 

 

Рік підготовки 

1 - й  

Семестр 

Загальна кількість годин 

–  60 

2 - й  

Лекції 

Тижневих годин для 

денної форми навчання: 

аудиторних – 1,0 

самостійної роботи 

студента – 2,0 

ступінь 

________магістр______ 

2 год.  

Практичні, семінарські 

4 год.  

Лабораторні 

- год.  

Самостійна робота 

54 год.  

Індивідуальні завдання:  

Курсова робота 

Вид контролю:  

залік  

 
Мова навчання – українська. 

Примітка. 

Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної та індивідуальної 

роботи становить: для заочної форми навчання – 60 год.: 6 год. – аудиторні заняття, 54 год. – 

самостійна робота (8% ~ 92%). 
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2. Мета, завдання навчальної дисципліни та результати навчання 

Мета курсу:  теоретико-методична підготовка майбутнього вчителя музичного мистецтва 

до практичної роботи в закладах загальної середньої освіти, майбутнього викладача музичного 

мистецтва до практичної роботи в закладах вищої освіти, формування професійної 

компетентності вчителя і викладача спроможного розв’язувати актуальні проблеми художньо-

естетичного виховання молоді. 

Завдання курсу:  

- оволодіння інноваційними педагогічними методиками викладання музичного мистецтва; 

- розвиток базових компетентностей та метакомпетентностей студента, формування 

необхідних для професії вмінь і навичок, вміння їх використовувати в реальній 

практиці.  

Передумови для вивчення дисципліни: («Вокально-хорове виконавство (хорове 

диригування, сольний спів)», «Музичний інструмент», «Педагогіка», «Психологія», «Методика 

музичної освіти та виховання в ЗНЗ», «Методика викладання інтегрованого курсу 

«Мистецтво»). 

Навчальна дисципліна складається з 2 кредитів. 

 

Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студент оволодіває такими 

компетенціями:  

І. Загальнопредметні:  

ЗК1. Знання та розуміння предметної області та розуміння професійної діяльності. 

ЗК4. Здатність працювати в команді. 

ЗК6. Здатність застосовувати набуті знання в практичних ситуаціях. 

ІІ. Фахові:  

ФК 2. Здатність розкривати системно-структурні зв’язки музикознавчих, музично-

педагогічних, культурологічних, частково-методичних понять. 

ФК 3. Здатність до перенесення системи фахових знань у площину навчального предмету 

музичне мистецтво, структурування навчального матеріалу, проектування та організації 

власної діяльності. 

ФК 4. Здатність до виявлення музикальності,  виконавські (інструментальні, вокально-хорові, 

диригентські), інтерпретаційні, артистичні уміння, виконавську надійність вчителя музичного 

мистецтва та викладача фахових дисциплін. 

ФК 7.Здатність здійснювати добір методів і засобів  діагностування, корекції особистісного і 

музичного (художнього) розвитку  учнів,  педагогічного супроводу процесів соціалізації та 

професійного самовизначення  художньо обдарованих учнів. 

ФК 8. Здатність формувати в учнів предметні (спеціальні) компетентності. 

ФК 9.Уміння свідомо обирати  шляхи вирішення непередбачуваних проблем у професійній 

діяльності. 

 

Очікувані результати навчання:: 
ПРН 1. Знати музичну термінологію, розуміти основні концепції та системи музично-
педагогічних наук. 

ПРН 2. Знати сучасні теоретичні основи музики, педагогіки мистецтва, технології викладання 
фахових дисциплін. 

ПРН 9. Застосовувати  сучасні педагогічні технології, в тому числі і інформаційні, для 

забезпечення якості освітнього процесу в ЗЗСО та ЗВО. 

ПРН 10. Налагоджувати духовну спільність, співпереживання і  співпрацю учнів і вихованців, 

ефективно працювати в  мистецько-творчому учнівському і педагогічному колективах ЗЗСО та 

ЗВО. 
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3. Програма навчальної дисципліни 

Кредит 1. Організаційно-методичні аспекти педагогічної діяльності викладача ЗВО. 
Тема 1. Музично-педагогічна діяльність викладача музичного мистецтва 

Тема 2. Особистість викладача музичного мистецтва і його професійний імідж. 

 

Кредит 2. Основи дидактики вищої школи 
Тема 3. Організація освітнього процесу в ЗВО 

Тема 5.Сучасні технології в освіті 

 

 
3. Структура навчальної дисципліни 

Денна форма навчання 

 
Назви змістових модулів і тем Кількість годин 

усьо

го 

у тому числі 

л п лаб інд ср 

1 2 3 4 5 6 7 

Кредит 1. Організаційно-методичні аспекти педагогічної діяльності викладача 

ЗВО. 

Тема 1. Музично-педагогічна діяльність 

викладача музичного мистецтва 

Конструктивна професійна діяльність. 

Педагогічні умови і особливості педагогічного 

процесу. Музично-виконавська діяльність. 

Комунікативно-організаційна професійна 

діяльність. Дослідницька діяльність учителя. 

Індивідуальний стиль діяльності.   

14 2 2   10 

Тема 2. Особистість викладача 

музичного мистецтва і його професійний імідж. 

Статус учителя музичного мистецтва в 

суспільстві. Пріоритетні професійні якості 

учителя: музикальність, емпатійність, 

професйне мислення та самосвідомість, 

артистизм, креативність. Особистісна 

професійна позиція.  

16 2 4   10 

Разом за Кредит 1 30 4 6   20 

Кредит 2. Основи дидактики вищої школи 

Тема 3. Організація освітнього процесу в 

ЗВО 

Основні категорії дидактики вищої 

школи. Організація освітнього процесу в ЗВО. 

Розробка лекцій, практичних робіт з дисциплін. 

Організація самостійної роботи студентів. 

16 2 4   10 

Тема 4. Сучасні технології в освіті 

Технологія розвитку критичного 

мислення учнів на уроках музичного мистецтва. 

Стратегія КМ на заняттях у ЗВО. Принципи 

активного навчання та КМ. Рекомендації щодо 

організації КМ. Фази актуалізації, побудови 

знань, консолідації. Запитання КМ. КМ  у 

підході до драматизації. 

14 2 2   10 
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Разом за Кредит 2 30 4 6   20 

Усього годин: 60 8 12   40 

 
Заочна форма навчання 

Назви змістових модулів і тем Кількість годин 

усьо

го 

у тому числі 

л п лаб інд ср 

1 2 3 4 5 6 7 

Кредит 1. Організаційно-методичні аспекти педагогічної діяльності викладача 

ЗВО. 

Тема 1. Музично-педагогічна діяльність 

викладача музичного мистецтва 

Конструктивна професійна діяльність. 

Педагогічні умови і особливості педагогічного 

процесу. Музично-виконавська діяльність. 

Комунікативно-організаційна професійна 

діяльність. Дослідницька діяльність учителя. 

Індивідуальний стиль діяльності.   

14 2    12 

Тема 2. Особистість викладача 

музичного мистецтва і його професійний імідж. 

Статус учителя музичного мистецтва в 

суспільстві. Пріоритетні професійні якості 

учителя: музикальність, емпатійність, 

професйне мислення та самосвідомість, 

артистизм, креативність. Особистісна 

професійна позиція.  

16  2   14 

Разом за Кредит 1 30 2 2   26 

Кредит 2. Основи дидактики вищої школи 

Тема 3. Організація освітнього процесу в 

ЗВО 

Основні категорії дидактики вищої 

школи. Організація освітнього процесу в ЗВО. 

Розробка лекцій, практичних робіт з дисциплін. 

Організація самостійної роботи студентів. 

16     16 

Тема 4. Сучасні технології в освіті 

Технологія розвитку критичного 

мислення учнів на уроках музичного мистецтва. 

Стратегія КМ на заняттях у ЗВО. Принципи 

активного навчання та КМ. Рекомендації щодо 

організації КМ. Фази актуалізації, побудови 

знань, консолідації. Запитання КМ. КМ  у 

підході до драматизації. 

14  2   12 

Разом за Кредит 2 30  2   28 

Усього годин: 60 2 4   54 

 
4. Теми лекційних занять 

Денна форма навчання 

№ 

з/п 

Назва теми Кількість 

годин 

 Кредит 1. Організаційно-методичні аспекти педагогічної 

діяльності вчителя музичного мистецтва 
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1. Тема 1. Музично-педагогічна діяльність викладача музичного 

мистецтва 

2 

2. Тема 2. Особистість викладача музичного мистецтва і його 

професійний імідж. 

2 

 Кредит 2. Основи дидактики вищої школи  

3. Тема 3. Організація освітнього процесу в ЗВО 2 

4. Тема 4. Сучасні технології в освіті 2 

Разом: 8 

Заочна форма навчання 

№ 

з/п 

Назва теми Кількість 

годин 

 Кредит 1. Організаційно-методичні аспекти педагогічної 

діяльності вчителя музичного мистецтва 

 

1. Тема 1. Музично-педагогічна діяльність викладача музичного 

мистецтва 

2 

2. Тема 2. Особистість викладача музичного мистецтва і його 

професійний імідж. 

 

 Кредит 2. Основи дидактики вищої школи  

3. Тема 3. Організація освітнього процесу в ЗВО  

4. Тема 4. Сучасні технології в освіті  

Разом: 2 

 

5. Теми практичних занять 
Денна форма навчання 

 
№ 

з/п 

Назва теми Кількість 

годин 

 Кредит 1. Організаційно-методичні аспекти педагогічної 

діяльності викладача ЗВО. 

 

1. Тема 1. Музично-педагогічна діяльність викладача музичного 

мистецтва 

2 

2. Тема 2. Особистість викладача музичного мистецтва і його 

професійний імідж. 

4 

 Кредит 2. Основи дидактики вищої школи  

3. Тема 3. Організація освітнього процесу в ЗВО 4 

4. Тема 4. Сучасні технології в освіті 2 

Разом: 12 

Заочна форма навчання 

№ 

з/п 

Назва теми Кількість 

годин 

 Кредит 1. Організаційно-методичні аспекти педагогічної 

діяльності вчителя музичного мистецтва 

 

1. Тема 1. Музично-педагогічна діяльність викладача музичного 

мистецтва 

 

2. Тема 2. Особистість викладача музичного мистецтва і його 

професійний імідж. 

2 

 Кредит 2. Основи дидактики вищої школи  

3. Тема 3. Організація освітнього процесу в ЗВО  

4. Тема 4. Сучасні технології в освіті 2 
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Разом: 4 

 

6.Самостійна робота 
Денна форма навчання 

 
№ 

з/п 

Назва теми Кількість 

годин 

 Кредит 1. Організаційно-методичні аспекти педагогічної 

діяльності вчителя музичного мистецтва 

 

1. Тема 1. Музично-педагогічна діяльність викладача музичного 

мистецтва 

10 

2. Тема 2. Особистість викладача музичного мистецтва і його 

професійний імідж. 

10 

 Кредит 2. Основи дидактики вищої школи  

3. Тема 3. Організація освітнього процесу в ЗВО 10 

4. Тема 4.  Сучасні технології в освіті 10 

Разом: 40 

Заочна форма навчання 

 
№ 

з/п 

Назва теми Кількість 

годин 

 Кредит 1. Організаційно-методичні аспекти педагогічної 

діяльності вчителя музичного мистецтва 

 

1. Тема 1. Музично-педагогічна діяльність викладача музичного 

мистецтва 

12 

2. Тема 2. Особистість викладача музичного мистецтва і його 

професійний імідж. 

14 

 Кредит 2. Основи дидактики вищої школи  

3. Тема 3. Організація освітнього процесу в ЗВО 16 

4. Тема 4. Сучасні технології в освіті 12 

Разом: 54 

 
8. Індивідуальні завдання 

Індивідуальне науково-дослідне завдання складається з двох напрямів :  

І – підготовка та захист контрольної роботи (для студентів ЗФН); 

ІІ – підготовка доповіді з висвітленням проблем методики викладання інтегрованого курса 

«Мистецтво» (для студентів ДФН). 

Підготовка та захист контрольної роботи 
 

1. Розробка фрагментів теми музичного мистецтва із застосуванням технології критичного 

мислення та їх проведення (показ) на занятті.  

2. Розробити фрагменти проблемної лекції з «Методики музичної освіти та виховання» 

3. Наповнення методичного банку (наведення прикладів запитань та прийомів за 

технологією КМ). 

4. Переглянути к/ф «Перед класом», проаналізувати шлях становлення вчителя, його 

професійну діяльність, імідж, створити «портрет» сучасного вчителя музичного 

мистецтва. 

5. Культура педагогічного спілкування викладача ЗВО. Технологія взаємодії. 

6. Педагогічна культура викладача ЗВО. 
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7. Основні напрями діяльності викладача ЗВО. 

8. Організація виховної роботи у ЗВО. 

9. Організація самостійної роботи студентів. 

10. Сучасні технології в освіті. 

 

9.  Форми роботи та критерії оцінювання 

Рейтинговий контроль знань студентів здійснюється за 100-бальною шкалою:  

Шкала оцінювання: національна та ECTS 

ОЦІНКА 

ЄКТС 
СУМА 

БАЛІВ 
ОЦІНКА ЗА НАЦІОНАЛЬНОЮ ШКАЛОЮ  

екзамен  залік 
A 90-100 5 (відмінно) 5/відм./зараховано 

B 80-89 
4 (добре) 4/добре/ зараховано 

C 65-79 

D 55-64 
3 (задовільно)  

3/задов./ зараховано 

  E 50-54 

FX 35-49 2 (незадовільно)  Не зараховано 

 

Форми поточного та підсумкового контролю.Комплексна діагностика знань, умінь і 

навичок студентів із дисципліни здійснюється на основі результатів проведення поточного й 

підсумкового контролю знань (КР). Поточне оцінювання (індивідуальне, групове і фронтальне 

опитування, самостійна робота, самоконтроль). Завданням поточного контролю є систематична 

перевірка розуміння та засвоєння програмового матеріалу, виконання практичних. 

Педагогічний контроль здійснюється з дотриманням вимог об’єктивності, індивідуального 

підходу, систематичності і системності, всебічності та професійної спрямованості контролю.  

Використовуються методи усного і письмового контролю, які мають сприяти 

підвищенню мотивації студентів-майбутніх фахівців до навчально-пізнавальної діяльності. 

Контроль знань та вмінь студентів з дисципліни «Методика музичної освіти та виховання в 

ЗНЗ»   здійснюють шляхом виконання тестових завдань, контрольних робіт, контрольних 

завдань,    підготовки та виступу на практичних  заняттях, участі у диспутах, практичній роботі, 

виконанні індивідуальних завдань.  

Завданням підсумкового контролю (КР, залік) є перевірка глибини засвоєння студентом 

програмового матеріалу. 

Критерії оцінювання відповідей на практичних заняттях: 

Студенту виставляється відмінно коли студент в повному обсязі володіє навчальним 

матеріалом, вільно самостійно та аргументовано його викладає під час усних виступів та 

письмових відповідей, глибоко та всебічно розкриває зміст теоретичних питань та практичних 

завдань, використовуючи при цьому обов’язкову та додаткову літературу. Правильно дав 

відповідь на усі тестові завдання.  

Студенту виставляється дуже добре якщо студент достатньо повно володіє навчальним 

матеріалом, обґрунтовано його викладає під час усних виступів та письмових відповідей, в 

основному розкриває зміст теоретичних питань та практичних завдань, використовуючи при 

цьому обов’язкову літературу. Але при викладанні деяких питань не вистачає достатньої 

глибини та аргументації, допускаються при цьому окремі несуттєві неточності та незначні 

помилки. Правильно дав відповідь на більшість тестових завдань.  

Студенту виставляється добре якщо студент в цілому володіє навчальним матеріалом 

викладає його основний зміст під час усних виступів та письмових відповідей, але без 

глибокого всебічного аналізу, обґрунтування та аргументації, без використання необхідної 

літератури допускаючи при цьому окремі суттєві неточності та помилки. Правильно дав 

відповідь на половину тестових завдань. 

Студенту виставляється достатньо коли студент не в повному обсязі володіє навчальним 

матеріалом. Фрагментарно, поверхово (без аргументації та обґрунтування) викладає його під 
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час усних виступів та письмових відповідей, недостатньо розкриває зміст теоретичних питань 

та практичних завдань, допускаючи при цьому суттєві неточності, правильно вирішив меншість 

тестових завдань.  

Студенту виставляється мінімальний задовільно коли студент частково володіє 

навчальним матеріалом не в змозі викласти зміст більшості питань теми під час усних виступів 

та письмових відповідей, допускаючи при цьому суттєві помилки. Правильно вирішив окремі 

тестові завдання.  

Кількість балів у кінці семестру повинна складати від 100 до 200 балів (за 2 кредити), 

тобто сума балів за виконання усіх завдань.  

Відповідний розподіл балів, які отримують студенти за 6 крд. 

 

*Примітка. Коефіцієнт для іспиту – 0,6. Іспит оцінюється в 40 б. 

10. Засоби дігностики 

Засобами діагностики та методами демонстрування результатів навчання є: 
завдання до практичних занять, завдання для самостійної та індивідуальної роботи  (зокрема 

есе, реферати), презентації результатів досліджень, тестові завдання, контрольні роботи. 

11. Методи навчання 

Усний виклад матеріалу: наукова розповідь, спрямована на аналіз фактичного матеріалу; 

пояснення − вербальний метод навчання, за допомогою якого розкривається сутність певного 

явища, закону, процесу; проблемне навчання, робота з підручником та додатковими 

джерелами,  спостереження над усним мовленням, спостереження над мовним матеріалом, 

порівняльний аналіз, виразне читання текстів; ілюстрація − метод навчання, який передбачає 

показ предметів і процесів у їх символічному зображенні (малюнки, схеми, графіки та ін.). 

Курс передбачає надання майбутнім вчителям не тільки теоретичних знань, але й вміння 

працювати з навчальною методичною літературою. Крім того,  студент повинен набути 

практичні навички проведення занять. 

З метою формування професійних компетенцій широко впроваджуються інноваційні 

методи навчання, що забезпечують комплексне оновлення традиційного педагогічного процесу, 

а саме, комп’ютерна підтримка навчального процесу, впровадження інтерактивних методів 

навчання (робота в групах, ситуативне моделювання, опрацювання дискусійних питань, тощо). 

 

12. Рекомендована література 

Базова 

1. Вітвицька С.С.  Основи педагогіки вищої школи: Підручник за модульно-рейтинговою 

системою навчання для студентів магістратури. К.: Центр навчальної літератури, 2006. 384 с. 

2.  Дичківська І. М. Інноваційні педагогічні технології: Навчальний посібник. – К.: Академвидав, 

2004. 352 с. 

3. Кроуфорд А., Саул В., Метьюз С., Макінстер Д. Технології розвитку критичного мислення 

учнів /наук. ред., передм. О. І. Пометун. К.: Вид-во «Плеяди», 2006. 220 с. 

4. Лещенко М.П. Зарубіжні технології підготовки учителів до естетичного виховання. 2-е вид., 

доп. К.: ІПППО, 1996.  

5. Перспективні освітні технології: Наук. – метод. посіб. / За ред. Г. С. Сазоненко. К.: 

Гопак, 2000. 560 с. 

6. Черкасов В. Ф. Теорія і методика музичної освіти: Навч. посібник. Тернопіль: Навчальна 

книга – Богдан, 2014. 472 с. 

Допоміжна 
1. Інтерактивні вправи та ігри. Х.: Вид. група «Основа», 2009. 144 с. 

Поточне оцінювання та самостійна робота КР  Накопичувальні 

бали/сума 

Т1 Т2 Т3 Т4      20 200/100* 

50 50 40 40      
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2. Наволокова Н.П. Енциклопедія педагогічних технологій та інновацій Х.: Вид. група 

«Основа», 2010. 176 с. 

3. Падалка О. С.,  Нісімчук А.М.,  Смолюк І. О., Шпак О. Г.  Педагогічні технології. Навч. 

посібник для вузів. К.: Вид. «Українська енциклопедія» ім. М. П. Бажана, 1995. 253 с. 
 

13. Інформаційні ресурси 
 

1. Музичне мистецтво. Навчальна програма для загальноосвітніх навчальних закладів 1-4 класи. /Кер. 

авт. колективу Хлєбнікова Л. М. - http://mon.gov.ua/activity/education/zagalna-serednya/pochatkova-

shkola.html 

2. Музичне мистецтво. Навчальна програма для загальноосвітніх навчальних закладів 5-7 класи. / Кер. 

авт. колективу Масол Л. М. - 

http://mon.gov.ua/content/%D0%9E%D1%81%D0%B2%D1%96%D1%82%D0%B0/music.pdf 

3. Мистецтво. Навчальна програма для загальноосвітніх навчальних закладів 1-4 класи / Кер. авт. 

колективу Масол Л. М. - http://mon.gov.ua/activity/education/zagalna-serednya/pochatkova-shkola.html 

4. Державний стандарт початкової освіти - https://www.kmu.gov.ua/ua/npas/pro-zatverdzhennya-

derzhavnogo-standartu-pochatkovoyi-osviti 

5. Державний стандарт повної загальної середньої освіти - http://old.mon.gov.ua/ua/often-requested/state-

standards/ 

http://mon.gov.ua/activity/education/zagalna-serednya/pochatkova-shkola.html
http://mon.gov.ua/activity/education/zagalna-serednya/pochatkova-shkola.html
http://mon.gov.ua/content/%D0%9E%D1%81%D0%B2%D1%96%D1%82%D0%B0/music.pdf
http://mon.gov.ua/activity/education/zagalna-serednya/pochatkova-shkola.html
https://www.kmu.gov.ua/ua/npas/pro-zatverdzhennya-derzhavnogo-standartu-pochatkovoyi-osviti
https://www.kmu.gov.ua/ua/npas/pro-zatverdzhennya-derzhavnogo-standartu-pochatkovoyi-osviti
http://old.mon.gov.ua/ua/often-requested/state-standards/
http://old.mon.gov.ua/ua/often-requested/state-standards/

