
 



 



Виконання курсових робіт передбачено Положенням про організацію освітнього 

процесу в Миколаївському національному університеті імені В.О.Сухомлинського 

(Наказ МНУ ім. В.О.Сухомлинського від 27.06.2019 №295). 

Курсова робота є початковим науковим доробком здобувача вищої освіти, зміст 

якої має внутрішню єдність і відображає хід та результати розробки обраної теми з 

певної навчальної дисципліни. Курсова робота - вид самостійної навчально-наукової 

роботи з елементами дослідження. Курсова робота виконується студентами протягом 

семестру з метою закріплення, поглиблення і узагальнення знань, одержаних за час 

навчання та їх застосування до комплексного вирішення конкретного фахового 

завдання. 

Тематика курсових робіт та її затвердження 

Виконання курсових робіт з дисциплін «Педагогіка» / «Психологія» (на вибір 

студента), «Методика музичної освіти та виховання», «Методика викладання 

інтегрованого курсу «Мистецтво» передбачено навчальним планом Освітньої 

програми: Середня освіта (музичне мистецтво). 

Здобувачі вищої освіти у процесі навчання у ЗВО виконують курсові роботи на 

ІІ,ІІІ і ІV курсі, мета яких - закріпити елементи науково-дослідної роботи студента, 

отримати додаткову інформацію з дисциплін на стадії первинного наукового пошуку і 

показати на випуску свою готовність вирішувати теоретичні та практичні завдання зі 

своєї спеціальності. 

Тематика курсових робіт щорічно розробляється науково-педагогічними 

працівниками кафедри музичного мистецтва, затверджується на засіданні кафедри, 

розташовується на сайті кафедри та у системі Moodle, оголошується студентам у 

перший тиждень навчального семестру. 

Вибір теми курсової роботи студенти здійснюють самостійно, протягом першого 

місяця навчання у відповідному семестрі, що фіксується у журналі реєстрації тем 

курсових робіт. 

При написанні курсової роботи здобувач вищої освіти повинен обов’язково 

дотримуватись академічної доброчесності (Положення про академічну доброчесність 

здобувачів освіти та етикету академічних взаємовідносин у МНУ 

ім.В.О.Сухомлинського http://mdu.edu.ua/wp-content/uploads/order63.pdf). Весь 

http://mdu.edu.ua/wp-content/uploads/order63.pdf)


теоретичний матеріал аналізується і викладається своїми словами з посиланням на 

першоджерела, в іншому випадку робота буде визнана плагіатом і не допущена до 

захисту. 

У результаті виконання курсової роботи згідно з вимогами освітньо-професійної 

програми здобувач набуде таких компетентностей: 

ЗК 1. Знання та розуміння предметної області та розуміння професійної 

діяльності. 

ЗК 5. Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел. 

ФК 4. Здатність розкривати системно-структурні зв’язки музикознавчих, 

музично-педагогічних, культурологічних, частково-методичних понять. 

Очікувані результати навчання: 

ПРН 5. Демонструє критичне ставлення до світоглядних теорій у процесі 

розв'язання соціальних і мистецько-професійних завдань. 

ПРН 9. Здатний до підготовки та редагування текстів професійного змісту 

державною мовою, володіє англійською мовою. 

Керівництво курсовими роботами 

Виконання студентами курсових робіт здійснюється під керівництвом фахових 

спеціалістів – докторів наук, професорів, кандидатів наук, доцентів, призначених 

кафедрою музичного мистецтва. 

Керівник курсової роботи видає студенту завдання, де визначено перелік питань, 

види контролю, термін її виконання та рекомендовану літературу. 

Керівництво курсовими роботами здійснюється у формі індивідуальних 

консультацій. Питання організаційного чи методичного характеру можна розглядати і 

погоджувати на загальних консультаціях. 

Завершена робота підписується студентом і подається керівнику за 2 тижня до 

захисту з довідкою на антиплагіат. Керівник повинен підготувати відгук і подати його 

разом з роботою для розгляду кафедрою. 

Якщо курсова робота не відповідає вимогам, у випадку невиконання чи 

несвоєчасного подання курсової роботи, у разі виявлення плагіату чи фальсифікації 

результатів дослідження, то науковий керівник або завідувач кафедри мають право не 

допустити її до захисту. Студенту визначається термін для доопрацювання роботи. 



Студент, який не захистив курсової роботи у вказані терміни, має академічну 

заборгованість. Додаткові терміни захисту визначаються кафедрою у погодженні з 

деканатом. 

Порядок захисту курсових робіт 

Остаточний варіант написаної та відповідно оформленої курсової роботи 

подається на кафедру музичного мистецтва у визначений термін. Науковий керівник 

визначає ступінь готовності роботи, відповідність її вимогам і рекомендує допустити 

до захисту. 

Для захисту курсових робіт створюється комісія у складі 3-х осіб за участю 

керівника роботи. Робота комісії з захисту курсових робіт оформляється протоколом, 

який веде лаборант кафедри. 

Захист курсової роботи включає: виступ студента, відповіді на поставлені 

запитання, виступи присутніх на захисті. Захист проводиться у такому порядку: 

спочатку студент у межах 7-10 хв. презентує свою тему, далі 3-5 хвилин дає відповіді 

на запитання членів комісії та присутніх на захисті. 

Результати захисту курсової роботи оцінюються за 100-бальною шкалою: 
 

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 

Критерії оцінювання курсової роботи та її захисту: 

Студенту виставляється відмінно (90-100 б.) коли студент в повному обсязі 

володіє навчальним матеріалом, вільно самостійно та аргументовано його викладає під 

час захисту курсової роботи, глибоко та всебічно розкриває зміст власного 

дослідження. Показав глибокі теоретичні знання з навчальних дисциплін, з яких 

виконана курсова робота. Оволодів первинними навиками дослідницької роботи: 

збирати дані, аналізувати, творчо осмислювати їх, формулювати висновки. Надав свої 

пропозиції і рекомендації з предмета дослідження. Виконав роботу грамотно 

літературною українською мовою. Оформив роботу відповідно до вимог і подав її до 

захисту у визначений кафедрою термін. На захисті продемонстрував глибокі знання з 



теми дослідження, твердо і впевнено відповів на запитання членів комісії, надав 

розгорнуті відповіді на поставлені питання. 

Студенту виставляється дуже добре (80-89 б.) якщо студент достатньо повно 

володіє навчальним матеріалом, обґрунтовано його викладає під час захисту курсової 

роботи, в основному розкриває зміст власного дослідження. Оволодів первинними 

навиками дослідницької роботи: збирати дані, аналізувати, осмислювати їх, 

формулювати висновки, але не завжди критично ставиться до використаних джерел та 

літератури. Надав свої пропозиції і рекомендації з предмета дослідження, однак 

відчуває труднощі щодо їх обґрунтування. Виконав роботу грамотно літературною 

українською мовою, але допустив нечисленні граматичні та стилістичні помилки. 

Оформив роботу відповідно до вимог і подав її до захисту у визначений кафедрою 

термін. На захисті продемонстрував добрі знання з теми дослідження відповів на 

більшість запитань членів комісії. 

Студенту виставляється добре (65-79 б.) якщо студент в цілому володіє 

навчальним матеріалом, викладає його основний зміст під час захисту курсової 

роботи, але без глибокого всебічного аналізу, обґрунтування та аргументації, 

допускаючи при цьому окремі суттєві неточності та помилки. Показав досить високі 

теоретичні знання з тієї дисципліни, з якої виконана курсова робота. Оволодів 

первинними навиками дослідницької роботи: збирати дані, аналізувати, осмислювати 

їх, формулювати висновки, але не завжди критично ставиться до використаних джерел 

та літератури; мають місце окремі неточності. Надав свої пропозиції і рекомендації з 

предмета дослідження, однак відчуває труднощі щодо їх обґрунтування. Виконав 

роботу грамотно літературною українською мовою, але допустив граматичні та 

стилістичні помилки. Оформив роботу відповідно до вимог і подав її до захисту у 

визначений кафедрою термін. На захисті продемонстрував добрі знання з теми 

дослідження, відповів на більшість запитань членів комісії. 

Студенту виставляється достатньо (55-64 б.) коли студент не в повному обсязі 

володіє навчальним матеріалом. Фрагментарно, поверхово (без аргументації та 

обґрунтування) викладає зміст свого дослідження на захисті курсової роботи, 

недостатньо розкриває зміст дослідження, допускаючи при цьому суттєві неточності. 

Правильно надає відповіді на меншість запитань. Показав достатні теоретичні знання з 

тієї дисципліни, з якої виконана курсова робота. В основному оволодів первинними 



навиками дослідницької роботи: збирати дані, аналізувати, осмислювати їх, 

формулювати висновки, однак допускає в роботі порушення принципів логічного і 

послідовного викладу матеріалу; мають місце окремі фактичні помилки і неточності. 

Не може сформулювати пропозиції і рекомендації з теми дослідження або 

обґрунтувати їх. Допускає помилки в оформленні роботи та її наукового апарату. 

Допускає численні граматичні та стилістичні помилки. Подав роботу до захисту у 

визначений кафедрою термін; на захисті продемонстрував задовільні знання з теми 

дослідження, не зумів упевнено й чітко відповісти на додаткові запитання членів 

комісії. 

Студенту виставляється мінімальний задовільно (50-54 б.) коли студент частково 

володіє навчальним матеріалом, не в змозі викласти зміст власного дослідження на 

захисті курсової роботи, допускає суттєві помилки. Показав достатні теоретичні 

знання з тієї дисципліни, з якої виконана кваліфікаційна робота. В основному оволодів 

первинними навиками дослідницької роботи: збирати дані, аналізувати, осмислювати 

їх, формулювати висновки, однак допускає в роботі порушення принципів логічного і 

послідовного викладу матеріалу; мають місце окремі фактичні помилки і неточності. 

Не сформулював пропозиції і рекомендації з теми дослідження. Допускає помилки в 

оформленні роботи та її наукового апарату. Допускає численні граматичні та 

стилістичні помилки. Подав роботу до захисту пізніше визначеного кафедрою 

терміну; на захисті продемонстрував задовільні знання з теми дослідження, але не 

зумів упевнено відповісти на додаткові запитання членів комісії. 

Студенту виставляється незадовільно (35-49 б.) коли студент продемонстрував 

незадовільні теоретичні знання з тієї дисципліни, з якої виконана кваліфікаційна 

робота. Зовсім не оволодів первинними навиками дослідницької роботи. Допускає 

чимало помилок в оформленні роботи та її наукового апарату. Допускає численні 

граматичні та стилістичні помилки. Подав роботу до захисту пізніше визначеного 

кафедрою терміну; на захисті продемонстрував незадовільні знання з теми 

дослідження, не зумів відповісти на додаткові запитання членів комісії. 

Студенту виставляється незадовільно (0-34 б.) коли на захисті студент проявив 

повне незнання досліджуваної проблеми, не зумів задовільно відповісти на поставлені 

питання, що свідчить про несамостійне виконання курсової роботи, або коли роботу 

до захисту не представлено. 



Структура курсової роботи 

Традиційно композиційна структура курсової роботи складається з таких 

основних послідовно розташованих елементів: 

– титульний аркуш (за зразком, див. Додаток 1), 

– зміст (містить назви всіх розділів і підрозділів з обов’язковим посиланням на 

сторінки, див. Додаток 2), 

– вступ (короткий опис суті роботи з нарисом основних моментів за її змістом і 

результатами, див. Додаток 3), 

– розділи та підрозділи основної частини, 

– висновки, 

– список використаних джерел (див. Додаток 4), 

– додатки. 

До роботи додається протокол захисту курсової роботи, рецензія наукового 

керівника, довідка на антиплагіат. 
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ЗМІСТ 

Друкується на наступній сторінці, він містить найменування та номери 

початкових сторінок усіх частин роботи, зокрема: вступу, розділів та підрозділів, 

загальних висновків, додатків, списку використаної літератури. Заголовки змісту 

мають бути ідентичними заголовкам у тексті роботи (див. Додаток 2). 

Додаток 2. ЗМІСТ 

ЗМІСТ 

ВСТУП… ..................................................................................................................... 3 

РОЗДІЛ 1. РОЗВИТОК ПОЧУТТЯ РИТМУ ДИТИНИ ЯК ОБ’ЄКТ ДОСЛІЖЕННЯ 

В МУЗИЧНІЙ ПЕДАГОГІЦІ ......................................................... 5 

1.1. Поняття музично-ритмічного почуття і його значення в музичному розвитку 

дитини ......................................................................................................... 5 

1.2. Психологічні особливості прояву музичного почуття ритму у школярів. .. 10 

1.3 Система музично-естетичного виховання у працях зарубіжних та вітчизняних 

педагогів. ............................................................................................. 13 

РОЗДІЛ 2. МУЗИЧНО-РИТМІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ ШКОЛЯРІВ НА УРОКАХ 

МУЗИЧНОГО МИСТЕЦТВА ................................................................................ 16 

2.1. Організація музично-ритмічної діяльності школярів. .................................. 16 

2.2 Види музично-ритмічних рухів і методика їх використання на уроках музики в 

ЗЗСО .......................................................................................................... 22 

2.3 Розробки власних музично-ритмічних вправ. ................................................ 27 

ВИСНОВОК… .......................................................................................................... 34 



СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ .......................................................... 36 

ДОДАТКИ .................................................................................................................. 38 

 

 

 
ВСТУП 

У вступі обґрунтовуються сучасні підходи до теми дослідження, визначається її 

актуальність, об’єкт та предмет дослідження, мета, завдання, методи, аналізований 

матеріал та його джерела, теоретичне і практичне значення, новизна, перераховуються 

прізвища науковців – дослідників зазначеної теми (філософів, соціологів, психологів, 

педагогів, мистецтвознавців). Основні елементи виділяються в тексті напівжирним 

шрифтом (див. Додаток 3.). Схвалюється наявність апробації курсової роботи, якщо на 

її основі були виступи на науково-практичних студентських конференціях, 

експериментальне дослідження, що проводилося під час виробничої педагогічної 

практики, наявні публікації. Орієнтовний обсяг вступу – 1-2 стор. 

Основні елементи вступу: 

Актуальність теми (обґрунтування доцільності роботи). Актуальність та 

ступінь дослідженості проблеми розкривається шляхом стислого аналізу наукових 

доробок учених із даного питання і порівняння існуючих розв’язків проблеми. На 

основі визначених протиріч виділяється проблема, на розв’язання якої і будуть 

спрямовані дослідження. 

Об’єкт дослідження – це частина реальної дійсності, яка підлягає дослідженню, 

тобто процес або явище, що породжує проблемну ситуацію, і обране для вивчення. 

Предмет дослідження міститься в межах об’єкта і конкретизує, що саме в 

об’єкті буде вивчатись. 

Мета дослідження полягає у встановленні, виявленні наукових фактів, 

формулюванні закономірностей, обґрунтуванні найбільш ефективних шляхів навчання 

й виховання. Тому в ній вживаються такі терміни: «визначити», «дослідити», 

«виявити», «встановити», «обґрунтувати», «довести», «перевірити», «розробити» 

тощо. Мета розкриває те, що автор хоче визначити при проведенні досліджень 

(остаточну мету): визначити залежності між чинниками; визначити зв’язки між 

явищами; розробити умови для усунення недоліків; розкрити можливості 

вдосконалення процесу; охарактеризувати обставини; простежити розвиток тощо. 



Завдання – це послідовні етапи дослідницької роботи, спрямовані на досягнення 

поставленої мети. Завдання повинні розкривати, конкретизувати мету дослідження і в 

загальному підсумку повинні бути адекватні цій меті. 

Методи дослідження. У курсовій роботі подають перелік використаних методів 

дослідження для досягнення поставленої в роботі мети. Щоб отримати достовірні 

результати, рекомендується використовувати різноманітні методи. При проведенні 

психолого-педагогічних досліджень частіше використовуються наступні методи: 

• теоретичні: індукція та дедукція, аналіз і синтез; порівняння, класифікація, 

абстрагування, конкретизація, систематизація; узагальнення, формалізація, 

моделювання: наочно-образні, вербальні, знакові (символічні) та математичні 

(перфокарти, графіки) та інші моделі; 

• емпіричні методи: спостереження; усне опитування: бесіда, інтерв’ю; письмове 

опитування: анкетування, тестування, рейтинг; експеримент, узагальнення незалежних 

характеристик, аналіз документів і продуктів діяльності. 

Остаточне редагування вступу має здійснюватись після написання курсової роботи. 

 
Додаток 3. ВСТУП. Приклад оформлення вступу: 

 

ВСТУП 

Актуальність теми дослідження. Соціальні перетворення в українському 

суспільстві докорінно змінили освітні стратегії… 

Актуальність поставленої проблеми зумовлюється й тим, що… 

У працях із філософії та естетики (О.Левчук….) розглянуто… 

Вивчення проблеми у психологічному аспекті (П. Блонський, Л. Божович….) 

дало можливість визначити психолого-педагогічні закономірності…. 

У педагогічному аспекті її досліджували Л. Масол, О.Гумінська… 

Об’єктом дослідження є процес естетичного виховання учнів у закладах 

загальної середньої освіти. 

Предмет дослідження – педагогічна система формування… 

Мета дослідження – теоретично обґрунтувати, розробити… 

Відповідно до мети визначено такі завдання: 

1. З’ясувати стан досліджуваної проблеми в педагогічній теорії та виховній 

практиці. 



2. На основі аналізу та узагальнення філософсько-естетичної літератури 

уточнити сутність поняття «…» 

3. Розробити… 

Теоретичною основою дослідження є праці, в яких міститься наукова 

інтерпретація сутності «…» (О. Ростовський, В. Черкасов…)… 

Методи дослідження: 

теоретичні – вивчення й аналіз наукової літератури в галузі педагогіки….; 

емпіричні – спостереження, бесіди. анкетування…; … 

Наукова новизна дослідження: вперше розроблено… 

Практичне значення дослідження полягає… 

ОСНОВНИЙ ТЕКСТ 

(Розділи) 

Основний текст курсової роботи може містити 2 розділи. Кожен розділ 

розподіляється на 2-3 підрозділи. Опис кожного розділу починають з нової сторінки. 

Всі частини повинні мати струнку та пропорційну побудову, логічно та послідовно 

розвивати тему. Рекомендоване співвідношення між теоретичним та дослідницьким 

розділами має бути не менше ніж 1:2 на користь дослідницької частини. 

Кожне положення обов’язково підкріплюється посиланнями на першоджерела, із 

зазначенням сторінки. Відсутність посилань дозволяє кваліфікувати роботу як плагіат. 

Посилання в тексті роботи на джерела слід позначати порядковим номером у 

квадратних дужках відносно номера відповідного джерела у списку літератури, 

наприклад: 

• посилання на роботу одного автора: [8]; 

• посилання на декілька робіт одного автора: [41 – 44]; 

• посилання на конкретні сторінки роботи одного автора: [15, с. 5-7]; 

• посилання на роботи декількох авторів: [6; 10; 73-75]. 

РОЗДІЛ 1. 

Перший розділ присвячується, як правило, теоретичному обґрунтуванню 

питання. Назва розділу має відображати сутність проблеми. Не допускається називати 

його загальним визначенням «Теоретична частина», «Теоретичний розділ», 

«Теоретичне обґрунтування» тощо. Він як звично повинен містити 2-3 підрозділи. 



Невід’ємною частиною першого розділу є огляд наукових джерел з 

досліджуваного питання. В огляді літератури окреслюють основні етапи розвитку 

наукової думки з даної проблеми стисло, в аналітичному плані, критично висвітлюють 

роботи попередників, їх різні погляди, називають ті питання, що залишились 

невирішеними і визначають таким чином місце курсової роботи у розв’язанні 

проблеми. Бажано завершити огляд літератури коротким резюме щодо необхідності 

проведення досліджень у даній галузі. 

Перший розділ є своєрідним реферативним викладом оцінного характеру різних 

підходів до вирішення проблеми з одночасним окресленням кола нерозв’язаних 

питань. 

Орієнтовний обсяг 1 розділу  – 8-10 стор. 

РОЗДІЛ 2. 

У другому розділі обґрунтовують вибір напрямку досліджень, розробляють 

загальну методику проведення емпіричного дослідження, наводять методи, методики 

дослідження описуючи, які шкали цих методик спрямовані на прогнозування 

відповідних діагностичних вимірів досліджуваної проблеми. Тобто, в основу розділу 

покладається описання методик та практики роботи з проблеми, що досліджується 

курсовою роботою. Не допускається називати розділ «Практична частина», 

«Експериментальна частина». У розділі описуються результати спостережень, методик 

визначення прогностичних критеріїв, результати анкетувань, бесід тощо. Проводиться 

їх аналіз, узагальнюються дані, визначаються певні групи даних, тенденції, робляться 

практичні висновки і рекомендації. Студент повинен висвітлити те нове, що він 

вносить у розробку проблеми, порівняти його із даними інших дослідників та 

практиків. Виклад матеріалу підпорядковують одній провідній ідеї, чітко визначеній 

автором. 

Тобто, другий розділ має дослідницький характер, в ньому подане власне 

дослідження студента. У практичному (дослідницькому) розділі дається глибокий, 

послідовний аналіз мистецьких, педагогічних, виховних явищ, процесів, що 

вивчаються з використанням різних методів дослідження, а також викладаються 

власні результати авторських спостережень. 

Орієнтовний обсяг 2 розділу – 8-10 стор. 



ВИСНОВКИ 

Обов'язковим логічним завершенням наукової роботи (в тому числі й курсової) є 

загальні висновки, в яких узагальнюються результати теоретичних та практичних 

наукових пошуків студента. Це - логічне завершення роботи, де послідовно 

викладаються теоретичні та практичні результати у відповідності з загальною метою 

та конкретними завданнями, сформульованими у вступі. Орієнтовний обсяг 

загальних висновків – 2-3 стор. 

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ. 

Для успішного написання курсової роботи слід опрацювати якнайменш 15-20 

першоджерел за обраною тематикою. Список використаної літератури включає 

теоретичні й методичні джерела. Теоретичні джерела відображують ступінь 

вивченості досліджуваної теми та свідчать про рівень володіння навичками роботи з 

науковою літературою. Інтернет-джерела повинні мати посилання та авторство. 

Бібліографічний опис джерел слід розташувати в алфавітному порядку авторів 

або назв праць, спочатку видання українською, потім іншими іноземними мовами 

(якщо є). Бібліографія повинна бути широкою за часовим і географічним діапазонами, 

тобто включати як роботи попередніх періодів, так і широко представляти сучасні 

роботи 2000-2020 років. У списку використаних джерел наукові праці записують тією 

мовою, якою вони видані. (оформлення літератури - Додаток 4). 

Бібліографічний опис списку використаних джерел у курсовій роботі 

оформлюється з урахуванням Національного стандарту України ДСТУ 8302:2015 

«Інформація та документація. Бібліографічне посилання. Загальні положення та 

правила складання» або одним зі стилів, віднесених до рекомендованого переліку 

стилів оформлення списку наукових публікацій, наведеного у додатку 4. 

 

Додаток 4. Правила оформлення літературних першоджерел: 
 

Характеристика 
джерела 

Приклад оформлення 

Один автор 1. Масол Л. М. Естетизація навчально-виховного процесу в 

загальноосвітній школі. Теоретико-методичні проблеми 

виховання дітей та учнівської молоді. Кіровоград, 2010. вип. 

14, кн. І. С.240 – 251. 

Два автори Матяш І., Мушка Ю. Діяльність Надзвичайної дипломатичної 

місії УНР в Угорщині : історія, спогади, арх. док. К. : Києво- 
Могилян. акад., 2005. 397 с. 



три автори 1. Лозовецька В. Т., Лук’янова Л. Б., Козак Л. В. Теоретико- 

методологічні засади формування професійної компетентності 

фахівця сфери послуг і туризму в умовах ринкового 

середовища. Навчально-методичний посібник. К, 2010. 382 с. 

Без автора Воскресіння мертвих : українська барокова драма : антологія / 

упорядкув., ст., пер. і прим. В. О. Шевчук. К. : Грамота, 2007. 638, 
[1] с. 

укладач Літературознавча енциклопедія : у 2 т. Т. 2 : М-Я / авт.-уклад. Ю. 
Ковалів. Київ. 2007. 624 с. 

Багатотомний 

документ 
1. Історія Національної академії наук України, 1941—1945 / 

упоряд. Л. М. Яременко та ін. К. : Нац. б-ка України ім. В. І. 

Вернадського, 2007 . (Джерела з історії науки в Україні). Ч. 2 : 

Додатки 2007. 573, [1] c. 

Словники 1. Енциклопедія освіти / Акад. пед. наук України; головний ред. 

В. Г. Кремень. К. : Юрінком Інтер, 2008. 1040 с. 

Електронні 

ресурси 

1. Про Перелік напрямів (спеціальностей) та їх поєднання з 

додатковими спеціальностями і спеціалізаціями для підготовки 

педагогічних працівників за освітньо-кваліфікаційними 

рівнями бакалавра, спеціаліста, магістра. Міністерство освіти і 

науки, лист 06.12.2007 № 1/9-736 URL 

http://www.uazakon.com/documents/date_b2/pg_gxcysa/index.htm. 

2. Про затвердження Національної рамки кваліфікацій 

України: постанова Кабінету Міністрів України від 23 

листопада 2011 р. № 1341 URL 

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/ 1341-2011-%D0%BF 

 

ДОДАТКИ 

Наявність додатків у курсовій роботі не є обов’язковим. У додатки виносяться 

сценарії, конспекти уроків, фото, репродукції тощо. Кожен додаток має свій заголовок 

і починається з нової сторінки, їх кількість не обмежується. Позначаються вони 

великими літерами української абетки (за винятком літер Ґ, Є, І, Ї, Й, О, Ч, ь), 

наприклад, «Додаток А». Нумерація сторінок курсової роботи, на яких розміщені 

додатки, не проводиться. 

Правила оформлення курсової роботи: 

1. Друк тексту курсової роботи оформляється за державними стандартами і 

подається на перевірку в роздрукованому вигляді. 

2. Загальні технічні параметри: 

шрифт: Times New Roman, 

http://www.uazakon.com/documents/date_b2/pg_gxcysa/index.htm
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/


розмір шрифту: 14, 

інтервал між рядками: 1,5, 

розмір полів: ліве – 20 мм, праве – 10 мм, верхнє, нижнє – 20 мм, 

нумерація сторінок: у правому верхньому куті сторінки, 

нумерація починається зі стор. 2; на стор. 1, яка є титульною, нумерація не 

проставляється. 

абзац: відступ 1,25; інтервали перед текстом – 0, інтервали після тексту – 0, не 

додавати інтервал між абзацами одного стилю, вирівнювання тексту – по ширині. 

мова: українська, 

підрядкові виноски не припускаються. 

 
Загальний обсяг курсової роботи до 25 сторінок без додатків та списку 

літератури. 
 

Орієнтовний перелік теми курсових робіт 

з дисциплін «Педагогіка», «Психологія» 

1. Мультимедійні презентації на уроках мистецтва як засіб розвитку пізнавальної 

активності учнів. 

2. Формування патріотичних почуттів у процесі позакласної роботи з музичного 

мистецтва. 

3. Інтегрований урок як форма організації навчальної роботи школярів. 

4. Індивідуальні завдання як спосіб підвищення міцності знань учнів. 

5. Розвиток творчих здібностей учнів при використанні активних методів навчання на 

уроках музичного мистецтва. 

6. Рольова гра як засіб активізації пізнавальних дій учнів на уроках музичного 

мистецтва. 

7. Моделювання проблемних ситуацій уроку як засіб розвитку творчої уяви учнів. 

8. Активні методи навчання на уроках музичного мистецтва як засіб формування 

пізнавальних інтересів учнів. 

9. Формування естетичного смаку учнів на уроках музичного мистецтва. 

10. Диференційоване навчання на уроках музичного мистецтва як засіб підвищення 

якості знань учнів. 

11. Активізація пізнавальної діяльності учнів за допомогою аудіовізуальних засобів 

навчання на уроках музичного мистецтва. 

12. Індивідуальні завдання як засіб формування естетичної культури учнів. 

13. Особливості розвитку самосвідомості підлітків. 

14. Динаміка мотивів учіння підлітків (старшокласників) тема за вибором студента). 

15. Вікова динаміка мотивації досягнення. 

16. Особливості тривожності підлітків. 

17. Динаміка формування ціннісних орієнтацій в юнацькому віці. 



18. Активність дитини як умова її психічного розвитку. 

19. Роль сім’ї різного типу в психічному розвитку молодшого школяра (або 

підлітка). 

20. Роль педагога в управлінні процесом психічного розвитку дитини молодшого 

шкільного віку. 

21. Формування творчих можливостей – основа розвитку дитячої особистості. 

22. Діагностика та розвиток вербальної творчості молодших школярів. 

23. Самооцінка молодшого школяра ( або підлітка) і особливості його 

самовиховання. 

24. Роль телебачення в психічному розвитку дітей молодшого шкільного віку. 

25. Навчальна діяльність як фактор розумового розвитку та формування особистості 

молодшого школяра. 

26. Психологічна характеристика мотиваційної системи навчальної діяльності 

молодшого школяра. 

27. Розвиток емоційно-вольової сфери молодшого школяра та її діагностика. 

28. Діагностика мотивації навчання у молодшому шкільному віці. 

29. Темперамент молодших школярів та його вплив на навчання та виховання. 

30. Психологічні особливості агресивності у підлітків. 

 

Орієнтовний перелік теми курсових робіт 

з дисципліни «Методика 

музичної освіти та виховання в ЗЗСО» 

 
1. Система музично-ритмічного виховання Еміля Жак-Далькроза та її використання у 

сучасному освітньому просторі. 

2. Педагогічна концепція і методична система музичного виховання Карла Орфа та її 

використання у сучасному освітньому просторі. 

3. Музично-виховна система Золтана Кодая та її використання у сучасному 

освітньому просторі. 

4. Педагогічна концепція і методична система музичного виховання 

Д. Б. Кабалевського та її використання у сучасному освітньому просторі школи. 

5. Педагогічні ідеї М. Леонтовича у контексті розвитку європейської музичної 

педагогіки. 

6. Педагогічні ідеї та методика музичного виховання К. Стеценка. 

7. Педагогічні ідеї та методика музичної освіти дітей В. Верховинця. 

8. Європейські системи музичного виховання ХХ століття (К. Орф, Е. Жак-Далькроз, 

З. Кодай, Б. Тричков, Д. Кабалевський). 

9. Національно-патріотичне виховання учнів початкової школи засобами музичного 

мистецтва. 

10. Національно-патріотичне виховання учнів основної школи засобами музичного 

мистецтва. 

11. Національно-патріотичне виховання учнів на уроках музичного мистецтва 

засобами ігрових технологій. 



12. Види музичної діяльності молодших школярів на уроці музичного мистецтва. 

13.Роль вчителя музичного мистецтва у формуванні національної свідомості учнів. 

14.Роль українського музичного фольклору в національно-патріотичному вихованні 

молодших школярів. 

15. Українське народнопісенне виконавство у національному вихованні учнів 1-4 

класів. 

16. Українське народнопісенне виконавство у національному вихованні учнів 5-7 

класів. 

17. Художньо-педагогічний аналіз музичних творів на уроках музичного 

мистецтва/мистецтва в ЗЗСО. 

18. Вивчення творчості українських композиторів на уроках музичного 

мистецтва/мистецтва в 1-4 класах. 

19. Вивчення творчості українських композиторів на уроках музичного 

мистецтва/мистецтва в 5-7 класах. 

20. Музично-ритмічний розвиток учнів засобами гри на немелодичних інструментах. 

21.Методика проведення слухання музики в 1-4 класах. 

22.Методика проведення слухання музики в 5-7 класах. 

23.Методика розучування пісні в 1-4 класах. 

24. Методика розучування пісні в 5-7 класах. 

25. Метод художньо-педагогічної драматургії – основа уроку музичного мистецтва у 

ЗЗСО. 

26. Музично-дидактичні ігри на уроках музичного мистецтва в початковій школі. 

27. Музично-дидактичні ігри на уроках музичного мистецтва в основній школі. 

28.Розвиток відчуття ритму на уроках музичного мистецтва у ЗЗСО. 

29.Музично-ритмічне виховання на уроках музичного мистецтва у ЗЗСО. 

30.Розвиток музичного слуху на уроках музичного мистецтва у ЗЗСО. 

31. Музичне виховання молодших школярів у позаурочний час. 

32. Педагоги-музиканти Миколаївщини. 

33. Педагогічні ідеї та методика музичного навчання учнів Миколаївського музиканта- 

педагога Олександра Раввінова. 

34. Науковий доробок Миколаївського науковця Юрія Юцевича та його значення для 

методики музичного навчання та виховання. 

 

Орієнтовний перелік теми курсових робіт 

з дисципліни «Методика 

викладання інтегрованого курсу «Мистецтво»» 
1. Використання мультимедійних технологій на уроках мистецтва в закладах 

загальної середньої освіти. 

2. Використання арттерапевтичних технологій на уроках мистецтва в початкових 

класах. 

3. Активізація пізнавальної діяльності учнів на уроках мистецтва в закладах загальної 

середньої освіти. 



4. Використання інноваційних педагогічних технологій на уроках мистецтва. 

5. Національно-патріотичне виховання учнів основної школи засобами мистецтва. 

6. Національно-патріотичне виховання учнів початкової школи засобами мистецтва. 

7. Методика роботи з підручником на уроках мистецтва в початкових класах. 

8. Методика роботи з підручником на уроках мистецтва в основній та старшій школі. 

9. Сутність музикотерапевтичної технології та її впровадження на уроках мистецтва 

початкової (або основної) школи. 

10. Сутність ігрової технології та її впровадження на уроках мистецтва початкової 

школи. 

11. Використання технології критичного мислення на уроках мистецтва. 

12. Дидактична гра на уроках мистецтва як засіб розумового розвитку молодшого 

школяра. 

13. Активізація пізнавальної діяльності учнів за допомогою аудіо та відеовізуальних 

засобів навчання на уроках мистецтва. 

14. Метод проектів на уроках мистецтва як засіб формування творчої активності учнів. 

15.Образотворче мистецтво України від найдавніших часів до кінця ХVI століття та 

методика його викладання в старшій школі. 

16. Образотворче мистецтво України ХVII – XVIII століття та методика його 

викладання в старшій школі. 

17. Образотворче мистецтво України ХІХ століття та методика його викладання в 

старшій школі. 

18. Театральне мистецтво України ХІХ століття та методика його викладання в 

старшій школі. 

19. Образотворче мистецтво України ХХ – ХХІ століття та методика його викладання в 

старшій школі. 

20. Театральне мистецтво України ХХ – ХХІ століття та методика його викладання в 

старшій школі. 

21. Кіномистецтво України ХХ – ХХІ століття та методика його викладання в старшій 

школі. 

22. Мистецтво далекосхідного культурного регіону (Китай, Японія, Корея) та 

методика його викладання в старшій школі. 



23. Мистецтво арабо-мусульманського культурного регіону та методика його 

викладання в старшій школі. 

24. Мистецтво африканського культурного регіону та методика його викладання в 

старшій школі. 

25. Мистецтво американського культурного регіону та методика його викладання в 

старшій школі. 

26. Використання креато технологій на уроках мистецтва в початкових класах. 

27.Мистецтво архітектури Миколаївщини та методика його викладання в старшій 

школі. 

28. Мистецтво живопису Миколаївщини та методика його викладання в старшій 

школі. 

29. Музичне мистецтво Миколаївщини та методика його викладання в старшій школі. 

30.Давньогрецьке місто Ольвія (с.Парутине Миколаївська область): традиції і 

сучасність. 



 


