
MIHICTEPCTBO ОСВIТИ I НАУКИ УКРАIНИ
миколдiвський ндцIонАльний унIвврситЕт

IMBHI В. О. СУХОМЛИНСЬКОГО

Педагогiчний факультет
Кафедра музичного мистецтва

зАтв

педагогiчноi

9 ч
о * *,

* ъ.} 4
Ф

,}

*
1,1

Ф

РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОi ШСЦИПЛIНИ
HAYKOBI ДОСЛЦЖЕННЯ ЗА ФАХОВИМ СПРЯМУВАННЯМ

ТА АКАДЕМIЧНА ДОБРОЧЕСНIСТЬ

Ступiнь бакалавр

Галузь знань 01 ОсвiтаДIедагогiка

Спецiальнiсть 014 Середня ocBiTa

014.13 Середня ocBiTa (Музичне мистецтво)

Освiтня програма Середня ocBiTa (Музичне мистецтво)

2022 -202З навча-пьний piK



РОЗРОБНИК ПРОГРАМИ: Парфентьева Iрина Петрiвна, доцеЕт кафедри

музичного мистецтва, кандидат педагогiчних наук, доцент.

Робоча про|рама затверджена на засiданнi кафедри музичного мистецтва

Протокол ыд <<27>> серпня 2022 року J\Ъ 1

Завiдувач кафедри
музичного мистецтва (CTpixap 0.I.)



 

Анотація дисципліни 

Програма вивчення навчальної дисципліни «Наукові дослідження за фаховим спрямуванням 

та академічна доброчесність» складена відповідно до  освітньо-професійної програми підготовки 

бакалавр Середня освіта (музичне мистецтво) спеціальності 014 Середня освіта, шифр 

спеціальності 014.13 Середня освіта (музичне мистецтво). 

Предметом вивчення навчальної дисципліни є теоретичні основи наукового дослідження. 

Міждисциплінарні зв’язки. Програма пов’язана з навчальними дисциплінами: «Педагогіка», 

«Методика викладання інтегрованого курсу «Мистецтво», «Методика музичної освіти та 

виховання в ЗЗСО».  

Ключові слова: наукове дослідження, методика, експеримент.  

Abstract of the discipline 

The program of study of the discipline “Professional research and academic integrity” compiled in 

accordance with the educational and professional program preparation of master's specialty 014 

Secondary education specialty code 014.13 Secondary education (musical art). 

The subject of study of the discipline is the theoretical foundations of scientific research. 

Interdisciplinary connections. The program is associated with academic disciplines: "Pedagogy", 

"Methods of teaching an integrated course" Art "," Methods of music education and upbringing ". 

Keywords: scientific research, methods, experiment. 

 

 

 



  

1. Опис навчальної дисципліни 

Найменування 

показників  

Галузь знань, освітній 

ступінь 

Характеристика навчальної 

дисципліни 

денна форма навчання 

Кількість кредитів  – 3 

кредита  

Галузь знань 

01 Освіта/Педагогіка 

 

Обов’язкова  

 
Код та найменування 

спеціальності 

 

014 Середня освіта 

 

Загальна кількість годин 

–  90 

Предметна спеціалізація: 

 

014.13 Середня освіта 

(Музичне мистецтво) 

 

Рік підготовки 

2-й  

Семестр 

3-й  

Лекції 

Тижневих годин для 

денної форми навчання: 

аудиторних – 2 

самостійної роботи 

студента – 4 

Ступінь: 

                  бакалавр 

10 год.  

Практичні, семінарські 

 20 год.  

Самостійна робота 

60 год.  

Вид контролю: 

залік  

 
Примітка. 

Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної та індивідуальної роботи 

становить: для денної форми навчання – год.:90год. 30 год.  аудиторні заняття, 60 самостійна 

робота (30% 70 %). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

Заочна форма навчання 

Найменування 

показників  

Галузь знань, напрям 

підготовки, освітньо-

кваліфікаційний рівень 

Характеристика навчальної 

дисципліни 

заочна форма навчання 

Кількість кредитів  – 3 

кредита 

Галузь знань 

01 Освіта/Педагогіка 

 

Обов’язкова  

 
Код та найменування 

спеціальності 

 

014 Середня освіта 

 

 
Предметна спеціалізація: 

 

014.13 Середня освіта 

(Музичне мистецтво) 

 

Рік підготовки 

 4-й 

Семестр 

Загальна кількість годин 

–  90 

 8-й 

Лекції 

 Ступінь: 

                  бакалавр 

 4 год. 

Практичні, семінарські 

 6 год. 

Самостійна робота 

 80 год. 

Вид контролю: 

  залік 

 
Мова навчання – українська. 

Примітка. 

Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної та індивідуальної 

роботи становить: для заочної форми навчання – 90 год.: 4-й рік підготовки:10 год. – аудиторні 

заняття, 80 год. – самостійна робота (11% ~ 89%). 
 

 

 



  

2. Мета та завдання навчальної дисципліни 
Мета курсу: засвоєння теоретичних основ наукового дослідження, категоріального апарату, 

логіки, етапів процесу дослідження, опрацювання методики та методів дослідження, 

ознайомлення із завданнями та особливостями різних форм наукового викладу матеріалів 

дослідження. 
Завданнями курсу є: оволодіння навичками роботи з науковою літературою; здійснення 

пошуку та опрацювання інформаційних джерел; складання бібліографічного списку літератури; 

моделювання курсового проекту; визначення наукової проблеми, теми, мети, завдання 

дослідження; розробка методики проведення експерименту; узагальнення та оформлення 

результатів дослідження у різних формах наукового викладу матеріалів дослідження. 
Передумови для вивчення дисципліни: засвоєння навчального курсу «Наукові 

дослідження за фаховим спрямуванням та академічна доброчесність» передбачає інтеграцію 

компетенцій з таких дисциплін: педагогіка, психологія, українська мова за фаховим 

спрямуванням.  
Навчальна дисципліна складається з 3-х кредитів. 

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

ЗК 7. Здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями. 

ФК 1. Здатність оперувати категоріально-поняттєвим апаратом психології і педагогіки; 

здійснювати ретроспективний аналіз вітчизняного та зарубіжного досвіду для розуміння 

природи виникнення, функціонування та розвитку історико-педагогічних явищ.   

ФК 14. Здатність до провадження дослідницької та інноваційної діяльності у закладах загальної 

середньої освіти.  

Програмні результати навчання:  
ПРН 2. Знає основні етапи розвитку філософської думки, історико-культурні процеси 

становлення української нації, основи психолого-педагогічних наук, що сприяють соціалізації 

особистості, формуванню її загальної і професійної культури. 

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. 

ПРН 10. Має навички знаходження, обробки  та аналізу інформації з різних джерел, 

використання в практиці  професійної діяльності науково-педагогічної та музично-методичної 

літератури, а також Інтернет-ресурсів. 

3. Програма навчальної дисципліни 

(денна, заочна форми навчання) 

Кредит 1. Зміст та структура наукових досліджень.   
Тема 1. Наука – продуктивна сила розвитку суспільства. Організаційна структура наукових 

досліджень в Україні.   
Тема 2. Основні поняття наукового дослідження. Інформаційне забезпечення наукових 

досліджень. 
Тема 3. Основи бібліографічно-пошукової діяльності.  
Кредит 2. Етапи наукового дослідження.   
Тема 4. Методи наукового пізнання. Організація та проведення наукового дослідження. 
Тема 5. Культура наукової праці. Основні вимоги до наукової роботи. Експериментальна 

база дослідження 
Кредит 3. Проведення наукового дослідження. Підготовка та проведення 

констатувального, формувального та контрольного етапів експерименту. 
Тема 6. Підготовка тестів та анкетування. 
Тема 7. Робота з контрольною та експериментальною групами. 
Тема 8. Методи математичної обробки контрольного етапу. 
 

 

 



  

4. 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. Зміст та структура наукових досліджень. 
Тема 1. Наука – продуктивна сила розвитку 

суспільства. Організаційна структура наукових 

досліджень в Україні. 

12 2 2   8 

Тема 2. Основні поняття наукового дослідження. 

Інформаційне забезпечення наукових 

досліджень. 

12  4   8 

Тема 3. Основи бібліографічно-пошукової 

діяльності. 
6  2   4 

Разом за Кредит 1: 30 2 8   20 
Кредит 2. Етапи наукового дослідження.  

Тема 4. Методи наукового пізнання. Організація 

та проведення наукового дослідження. 
15 2 2   11 

Тема 5. Культура наукової праці. Основні 

вимоги до наукової роботи. Експериментальна 

база дослідження. 

15 2 4   9 

Разом за Кредит 2: 30 4 6   20 
Кредит 3. Проведення наукового дослідження. Підготовка та проведення 

констатувального, формувального та контрольного етапів експерименту. 
Тема 6. Підготовка тестів та анкетування. 10  2   8 
Тема 7. Робота з контрольною та 

експериментальною групами. 
10 2 2   6 

Тема 8. Методи математичної обробки 

контрольного етапу. 
10 2 2   6 

Разом за Кредит 3: 30 4 6   20 
 

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. Зміст та структура наукових досліджень. 
Тема 1. Наука – продуктивна сила розвитку 

суспільства. Організаційна структура наукових 

досліджень в Україні. 

10 2    8 

Тема 2. Основні поняття наукового дослідження. 

Інформаційне забезпечення наукових 

досліджень. 

10  2   8 

Тема 3. Основи бібліографічно-пошукової 

діяльності. 
10     10 

Разом за Кредит 1: 30 2 2   26 
Кредит 2. Етапи наукового дослідження.  

Тема 4. Методи наукового пізнання. Організація 

та проведення наукового дослідження. 
15 2    13 

Тема 5. Культура наукової праці. Основні 

вимоги до наукової роботи. Експериментальна 

база дослідження. 

15  2   13 

Разом за Кредит 2: 30 2 2   26 



  

Кредит 3. Проведення наукового дослідження. Підготовка та проведення 

констатувального, формувального та контрольного етапів експерименту. 
Тема 6. Підготовка тестів та анкетування. 10  2   8 
Тема 7. Робота з контрольною та 

експериментальною групами. 
10     10 

Тема 8. Методи математичної обробки 

контрольного етапу. 
10     10 

Разом за Кредит 3: 30  2   28 

Усього годин: 90 4 6   80 

 

5. Теми лекційних занять 

Денна форма навчання 

№ 
з/п 

Назва теми Кількість 
годин 

 Кредит 1. Зміст та структура наукових досліджень. 
1 Тема 1. Наука – продуктивна сила розвитку суспільства.  2 

Кредит 2. Етапи наукового дослідження. 
2 Тема 4. Методи наукового пізнання. 2 
3 Тема 5. Культура наукової праці. 2 

Кредит 3. Проведення наукового дослідження. Підготовка та проведення 

констатувального, формувального та контрольного етапів експерименту. 
4 Тема 7. Робота з контрольною та експериментальною групами. 2 
5 Тема 8. Методи математичної обробки контрольного етапу. 2 

Разом: 10 
Заочна форма навчання 

№ 
з/п 

Назва теми Кількість 
годин 

 Кредит 1. Зміст та структура наукових досліджень. 
1 Тема 1. Наука – продуктивна сила розвитку суспільства.  2 

Кредит 2. Етапи наукового дослідження. 
2 Тема 4. Методи наукового пізнання. 2 
3 Тема 5. Культура наукової праці.  

Кредит 3. Проведення наукового дослідження. Підготовка та проведення 

констатувального, формувального та контрольного етапів експерименту. 
4 Тема 7. Робота з контрольною та експериментальною групами.  
5 Тема 8. Методи математичної обробки контрольного етапу.  

Разом: 4 
 

5. Теми практичних занять 

Денна форма навчання 
№ 

з/п 
Назва теми Кількість 

годин 
Кредит 1. Зміст та структура наукових досліджень. 

1 Тема 1. Наука – продуктивна сила розвитку суспільства. 

Організаційна структура наукових досліджень в Україні. 
2 

2 Тема 2. Основні поняття наукового дослідження. Інформаційне 

забезпечення наукових досліджень. 
4 

3 Тема 3. Основи бібліографічно-пошукової діяльності. 2 
Кредит 2. Етапи наукового дослідження. 

4 Тема 4. Методи наукового пізнання. Організація та проведення 

наукового дослідження. 
2 

5 Тема 5. Культура наукової праці. Основні вимоги до наукової 

роботи. Експериментальна база дослідження. 
4 



  

Кредит 3. Проведення наукового дослідження. Підготовка та проведення 

констатувального, формувального та контрольного етапів експерименту. 
6 Тема 6. Підготовка тестів та анкетування. 2 
7 Тема 7. Робота з контрольною та експериментальною групами. 2 
8 Тема 8. Методи математичної обробки контрольного етапу. 2 
 всього 20 

Заочна форма навчання 
    

№ 
з/п 

Назва теми Кількість 
годин 

Кредит 1. Зміст та структура наукових досліджень. 
1 Тема 1. Наука – продуктивна сила розвитку суспільства. 

Організаційна структура наукових досліджень в Україні. 
 

2 Тема 2. Основні поняття наукового дослідження. Інформаційне 

забезпечення наукових досліджень. 
2 

3 Тема 3. Основи бібліографічно-пошукової діяльності.  
Кредит 2. Етапи наукового дослідження. 

4 Тема 4. Методи наукового пізнання. Організація та проведення 

наукового дослідження. 
 

5 Тема 5. Культура наукової праці. Основні вимоги до наукової 

роботи. Експериментальна база дослідження. 
2 

Кредит 3. Проведення наукового дослідження. Підготовка та проведення 

констатувального, формувального та контрольного етапів експерименту. 
6 Тема 6. Підготовка тестів та анкетування. 2 
7 Тема 7. Робота з контрольною та експериментальною групами.  
8 Тема 8. Методи математичної обробки контрольного етапу.  
 всього 6 

  7. Лабораторні заняття 

Робочим планом не передбачено 

                                             
8. Самостійна робота 

Денна форма навчання 
№ 
з/п 

Назва теми Кількість 
годин 

Кредит 1. Зміст та структура наукових досліджень. 
1. Сутність понять «наука», «наукове дослідження» 8 
2. Ознаки наукового дослідження 8 
3. Форми наукового викладу матеріалів дослідження 8 

Кредит 2. Етапи наукового дослідження. 
4. Робота з науковою літературою 13 
5. Типи аналізу наукової літератури 13 

Кредит 3. Проведення наукового дослідження. Підготовка та проведення 

констатувального, формувального та контрольного етапів експерименту. 
6.  Форми накопичення інформаційних матеріалів 8 
7. Організація та проведення наукового дослідження   8 
8 Культура наукової праці   8 

Разом 60 
Заочна форма навчання 

№ 
з/п 

Назва теми Кількість 
годин 

Кредит 1. Зміст та структура наукових досліджень. 
1. Сутність понять «наука», «наукове дослідження» 8 
2. Ознаки наукового дослідження 8 



  

3. Форми наукового викладу матеріалів дослідження 10 
Кредит 2. Етапи наукового дослідження. 

4. Робота з науковою літературою 11 
5. Типи аналізу наукової літератури 9 

Кредит 3. Проведення наукового дослідження. Підготовка та проведення 

констатувального, формувального та контрольного етапів експерименту. 
6.  Форми накопичення інформаційних матеріалів 8 
7. Організація та проведення наукового дослідження   10 
8 Культура наукової праці   10 

Разом 80 
 

9. Індивідуальне навчально-дослідне завдання. 
Індивідуальна навчально-дослідна робота є видом позааудиторної індивідуальної діяльності 

студента, результати якої використовуються в процесі вивчення програмового матеріалу 

навчальної дисципліни. Виконання студентами ІНДЗ з наукових досліджень за фаховим 

спрямуванням та академічної доброчесності завершується прилюдним захистом (презентацією) 

реферату 8 семестр). 
Індивідуальне навчально-дослідне завдання з наукових досліджень за фаховим 

спрямуванням та академічної доброчесності - це вид науково-дослідної роботи студента, який 

містить елементи дослідницького пошуку, відображає певний рівень його навчальної 

компетентності. 
Мета ІНДЗ: поглиблене вивчення частини програмового матеріалу, систематизація, 

узагальнення та практичне застосування його вихідних положень у самостійній навчально-

пізнавальній діяльності. 
Зміст ІНДЗ: завершена робота у межах навчальної програми курсу, яка виконується на 

основі компетенцій, отриманих під час лекційних, практичних занять та охоплює частину 

навчального матеріалу.1. Надання студентам допомоги в опрацюванні: а) наукової літератури з 

теорії наукових досліджень; б) педагогічної літератури з наукових досліджень; в) наукової 

літератури з теорії та історії музичного мистецтва. 
2. Надання допомоги студентам у написанні реферату (ІНДЗ): вибір теми дослідження; 

формулювання мети, об’єкту і предмету дослідження; постановка завдань; опрацювання науково-

методичної і педагогіко-психологічної літератури; оформлення реферату (дотримання чинних 

вимог щодо структури роботи, змісту розділів і підрозділів, списку використаних джерел). 
ОРІЄНТОВНИЙ ПЕРЕЛІК ТЕМ ДЛЯ ІНДЗ (реферату) 
1. Зміст вокально-методичної підготовки майбутнього викладача музичного мистецтва. 
2. Науково-педагогічні засади викладання диригентсько-хорових дисциплін.  
3. Мистецтвознавчі основи академічного співу. 
4. Вокально-технічні прийоми естрадного та джазового співу. 
5. Порівняльний аналіз методів формування вокальної техніки академічних і естрадних 

співаків. 
6. Зміст форми і методи індивідуальної вокальної роботи в середніх загальноосвітніх 

навчальних закладах. 
7. Методика навчання сольного співу дітей молодшого шкільного віку. 
8. Методичні основи індивідуальної вокальної роботи з дітьми середнього шкільного 

віку. 
9. Методи вокального виховання підлітків у позанавчальній діяльності. 
10. Методична спадщина видатних вокалістів ХХ століття. 
11. Аналіз методичного досвіду видатних викладачів вокалу кінця ХХ - початку ХХІ 

століть. 
12. Специфіка професійної діяльності викладача сольного співу у закладах початкової 

мистецької освіти. 
13. Організація вокального навчання в системі початкової спеціалізованої мистецької 

освіти. 
14. Особливості фахової діяльності викладача сольного співу вищого педагогічного 



  

навчального закладу. 
15. Програмові вимоги щодо організації вокального навчання в системі вищої 

педагогічної освіти. 
16. Зміст фахової діяльності викладача сольного співу вищого мистецького навчального 

закладу. 
17. Методи вокального навчання студентів вищих педагогічних і мистецьких 

навчальних закладів. 
18. Педагогічний аналіз вокального твору як складова методичної підготовки студента-

вокаліста. 
19. Фахові вимоги до викладача сольного співу. 
20. Зарубіжні інноваційні методики викладання сольного співу. 

10. Форми роботи та критерії оцінювання 
Рейтинговий контроль знань студентів здійснюється а 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. 
 Поточний контроль з дисципліни «Наукові дослідження за фаховим спрямуванням та 

академічна доброчесність» здійснюється на лекційних та практичних заняттях протягом 8 

семестру і має за мету перевірку засвоєння студентами кредитів навчальної дисципліни та 

виховання у них постійного прагнення до самовдосконалення. 
Основні принципи поточного контролю: 

o перевірка якості засвоєння студентом теоретичного матеріалу; 
o перевірка виконання практичного завдання; 
o перевірка самостійно підготовлених доповідей;  
o перевірка самостійно підготовленого практичного завдання. 

 Завданням підсумкового контролю (залік) є перевірка глибини засвоєння студентом 

програмового матеріалу кредиту (кредитів). 
 

Критерії оцінювання 
Відмінно (90-100 балів) – відмінне виконання усіх форм практичної та самостійної робіт (лише з 

незначною кількістю помилок), усіх змістовних модулів, знання теоретичного матеріалу та 

виконання практичних завдань на високому рівні. 
Добре (80-89 балів) – виконання всіх завдань вище середнього рівня з кількома помилками. 
Добре (65-79 балів) – в загальному плані велася правильна теоретична і практична робота, але 

була певна кількість грубих помилок. 
Задовільно (55-64 балів) – робота проводилась непогано, але зі значною кількістю недоліків. 
Задовільно (50-54 бала) – виконання всіх форм роботи задовольняє мінімальні критерії. 
Незадовільно (35-49 балів) – потрібно ще попрацювати перед тим, як отримувати позитивну 

оцінку. У разі отримання оцінки «незадовільно» студент має право на два перскладання: 

викладачу та комісії. Замість перескладання комісії студент може вибрати повторне вивчення 

дисципліни. 
Оцінка «відмінно» - відповідь студента глибоко продумана, концептуальна; студент володіє 



  

професійною термінологією, орієнтується в особливостях виконавських інтерпретацій, 

національних шкіл, виконавських стилів. Аргументовано відповідає на додаткові питання; 
Оцінка «Добре» - відповідь повна, переконлива, але можуть бути допущені 
одна - дві неточності, виправлений студентом по ходу відповіді. 
Оцінка «Задовільно» - студент показує задовільні знання основних питань курсу, відповідь носить 

поверхневий характер; студент відчуває серйозні труднощі при спробі дати відповідь на додаткові 

питання. 
Оцінка «Незадовільно» - відсутність основоположних знань. 

 

Кількість балів у кінці семестру повинна складати від 150 до 300 балів (за 3 кредити), тобто 

сума балів за виконання усіх завдань.  

 

Відповідний розподіл балів, які отримують студенти за 3 крд. 

Денна форма навчання: 

Кількість балів у кінці семестру повинна складати від 150 до 300 балів (за 3 кредити), тобто 

сума балів за виконання усіх завдань.  

 

 

 

 

 

 

 

*Примітка. Коефіцієнт для іспиту – 0,6. Іспит оцінюється в 40 б. 
Заочна форма навчання: 

Кількість балів у кінці семестру повинна складати від 150 до 300 балів (за 3 кредити), тобто 

сума балів за виконання усіх завдань.  

 

 

 

 

 

 

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

 

11. Засоби дігностики 

Засоби діагности успішності навчання: поточне оцінювання, контрольна робота, самостійна 

робота студентів, залікова контрольна робота, іспит. 
12. Методи навчання 

Лекції з використанням мультимедійних презентацій, робота в групах, розв’язування 

ситуаційних завдань.  
Загальнодидактичні методи: 
1.Інформаційно-рецептивний (або пояснювально – ілюстративний) 
2. Репродуктивний, або метод організації засобів діяльності (система вправ, рішення типових 

завдань, повторення та виконання вивчених мелодій). 
3 Проблемно-пошуковий  як засіб розвитку творчого потенціалу майбутнього вчителя 

музичного мистецтва. 
4. Евристичний метод (виконання пошукових завдань). 
5. Дослідницький (виконання дослідницьких завдань) . 
Словесні: розповідь, пояснення, лекція, бесіда; наочні: спостереження, ілюстрація, 

демонстрація; 
Практичні: вправи, завдання. 
За характером пізнавальної діяльності: пояснювально-ілюстративні, проблемні, частково-

пошукові. 
 Діагностичні методи.   

Поточне оцінювання та самостійна робота КР  Накопичувальні 

бали/сума 

Т1 Т2 Т3 Т4 Т5 Т6 Т7 Т8  40 300/100* 

30 35 35 40 40 25 25 30  

Поточне оцінювання та самостійна робота КР  Накопичувальні 

бали/сума 

Т1 Т2 Т3 Т4 Т5 Т6 Т7 Т8  40 300/100* 

30 35 35 40 40 25 25 30  



  

Специфічні методи викладання мистецьких дисциплін: історичний, творчий, порівняльний, метод 

художньо-педагогічної драматургії; метод забігання наперед і повернення до вивченого матеріалу. 
 

13. Рекомендована література 
Базова 

 
1. Білуха М.Т. Основи наукових досліджень. К.: Вища школа, 2007.  271с. 

2. Гончаренко С.У. Педагогічні дослідження: методологічні поради молодим науковцям. К. : 

АПН України, 1995. 45 с. 

3. Колесников О. В. 

4. Лудченко О.А., Лудченко Я.О. Основи наукових досліджень. К.: Знання, 2000. 114 с. 

5. Основи наукових досліджень. 2-ге вид. випр.. та доп. Навч. посіб. К.: Центр учбової 

літератури, 2011. 144 с. 

6. Тушева В.В. Основи наукових досліджень: Навчальний посібник. УМО НАПН України. 

Харків: «Федорко», 2014. 408 с. 

 
Допоміжна  

1. Воловик П.М. Теорія імовірності і математична статистика в педагогіці. К., 2012. 222 с.  

2. Гончаренко С.У. Український педагогічний словник. К. :Либідь, 1997. 374 с. 

3. Марцин В.С., Міценко Н.Г., Даниленко О.А. та ін. Основи наукових досліджень. 

Навчальний посібник / Л.: Ромус-Поліграф, 2002. 128 c. 

4. Масол Л. Виховний потенціал мистецтва – джерело освітніх інновацій // Мистецтво та 

освіта. 2001. №1. С.2-5 

5. Рудницька О.П. та ін. Основи педагогічних досліджень. К.: 1998. 143с. 

 

14. Інформаційні ресурси 
1. Гончарук Т.В. Основи наукових досліджень: навчальний посібник. Тернопіль, 2014. 272 с. 

URL: 

http://dspace.wunu.edu.ua/bitstream/316497/4874/3/%D0%9F%D0%9E%D0%A1%D0%86%D0

%91%D0%9D%D0%98%D0%9A%20%D0%9E%D0%9D%D0%94%20%D0%B4%D1%80%D

1%83%D0%BA.pdf 

2. Основи методології та організації наукових досліджень: Навч. посіб. для студентів, 

курсантів, аспірантів і ад’юнтів / за ред. А. Є. Конверського. К.: Центр учбової літератури, 

2010. 352 с. URL: 
https://biology.univ.kiev.ua/images/stories/Upload/Kafedry/Biofizyky/2014/konversky_osn_meto

d_ta_org_nayk_dosl.pdf 

3. Колесников О. В. Основи наукових досліджень. 2-ге вид. випр.. та доп. Навч. посіб. К.: 

Центр учбової літератури, 2011. 144 с. URL: 
https://isp.kiev.ua/images/Page_Image/Library/OsnjvyMetDoslilKolesnykov2011.pdf 

4. Марцин В.С., Міценко Н.Г., Даниленко О.А. та ін. Основи наукових досліджень. 

Навчальний посібник / Л.: Ромус-Поліграф, 2002. 128 c. URL: 
http://kist.ntu.edu.ua/textPhD/osNaukDos.pdf 

5. Тушева В.В. Основи наукових досліджень: Навчальний посібник. УМО НАПН України. 

Харків: «Федорко», 2014. 408 с. URL: 

http://dspace.hnpu.edu.ua/bitstream/123456789/1356/1/%D0%A2%D1%83%D1%88%D0%B5%

D0%B2%D0%B0%20%D0%92.%20%D0%92.%20%D0%9E%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0

%B2%D0%B8%20%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1

%85%20%D0%B4%D0%BE%D1%81%D0%BB%D1%96%D0%B4%D0%B6%D0%B5%D0%

BD%D1%8C%20.pdf  

Дисертаційні дослідження: 
http://www.referun.com/n/razvitie-artikulyatsionnogo-masterstva-muzykanta-instrumentalista-v-

protsesse-ispolnitelskoy-podgotovki-na-etape-vysshego 
http://www.dissercat.com/content/formirovanie-khudozhestvennykh-kriteriev-ispolnitelskogo-masterstva-

pianista-v-kontsertmeist 

http://dspace.wunu.edu.ua/bitstream/316497/4874/3/%D0%9F%D0%9E%D0%A1%D0%86%D0%91%D0%9D%D0%98%D0%9A%20%D0%9E%D0%9D%D0%94%20%D0%B4%D1%80%D1%83%D0%BA.pdf
http://dspace.wunu.edu.ua/bitstream/316497/4874/3/%D0%9F%D0%9E%D0%A1%D0%86%D0%91%D0%9D%D0%98%D0%9A%20%D0%9E%D0%9D%D0%94%20%D0%B4%D1%80%D1%83%D0%BA.pdf
http://dspace.wunu.edu.ua/bitstream/316497/4874/3/%D0%9F%D0%9E%D0%A1%D0%86%D0%91%D0%9D%D0%98%D0%9A%20%D0%9E%D0%9D%D0%94%20%D0%B4%D1%80%D1%83%D0%BA.pdf
https://biology.univ.kiev.ua/images/stories/Upload/Kafedry/Biofizyky/2014/konversky_osn_metod_ta_org_nayk_dosl.pdf
https://biology.univ.kiev.ua/images/stories/Upload/Kafedry/Biofizyky/2014/konversky_osn_metod_ta_org_nayk_dosl.pdf
https://isp.kiev.ua/images/Page_Image/Library/OsnjvyMetDoslilKolesnykov2011.pdf
http://kist.ntu.edu.ua/textPhD/osNaukDos.pdf
http://dspace.hnpu.edu.ua/bitstream/123456789/1356/1/%D0%A2%D1%83%D1%88%D0%B5%D0%B2%D0%B0%20%D0%92.%20%D0%92.%20%D0%9E%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%20%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%85%20%D0%B4%D0%BE%D1%81%D0%BB%D1%96%D0%B4%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D1%8C%20.pdf
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