
 



 



 

1. Опис навчальної дисципліни 

Найменування показників 
Галузь знань,  

освітній ступінь 

Характеристика навчальної 

дисципліни 

Денна форма навчання 

Кількість кредитів  – 5 

Галузь знань 

 01 Освіта/ Педагогіка 

 
Обов’язкова 

 

Індивідуальне науково-

дослідне завдання: 

портфоліо 

 

Спеціальність 

014 Середня освіта  

 

Рік підготовки: 

2 -й 

 

Семестр 

Загальна кількість годин - 

150 

 

014.13 Середня освіта 

(Музичне мистецтво) 

 

 

3-й 

Лекції 

Тижневих годин для 

денної форми навчання: 

аудиторних – 2 

самостійної роботи 

студента – 2 

Ступінь бакалавра 

16 год. 

Практичні, семінарські 

34 год. 

Лабораторні 

- 

Самостійна робота 

100 год. 

 

Вид контролю:  

екзамен 

 

Мова навчання - українська 

Примітка. 

Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної і індивідуальної роботи 

становить: для денної форми навчання – 50/100 (30%/70%). 
 

 

 

 



 

 

1. Мета та завдання навчальної дисципліни та очікувані результати 
1.1. Метою викладання навчальної дисципліни «Педагогіка» – забезпечити теоретичну і 

практичну підготовку студентів до виконання функціональних обов’язків вчителя в закладах 

загальної середньої освіти України; створити умови, наближені до практичної професійної 

діяльності; забезпечити творчий розвиток особистості студента. 

1.2.Завдання курсу:  

 формування системи теоретичних знань та практичних умінь, необхідних для виконання 

функціональних обов’язків вчителя;  

 формування основ педагогічного мислення, здатності осмислювати і аналізувати 

педагогічну дійсність; 

 формування готовності до педагогічної праці на гностичному, комунікативному, 

операційному рівнях; 

 формування відповідального, творчого ставлення до педагогічної діяльності; 

 формування свідомого ставлення до сутності та соціального значення педагогічної 

діяльності; 

 ознайомлення з історичним розвитком та етнопедагогічними особливостями світової 

педагогічної думки та освітянської галузі України;  

 формування творчої всебічно розвиненої особистості студента – майбутнього педагога. 

Згідно з вимогами ОПП студент оволодіває такими компетентностями:  

ЗК 1. Знання та розуміння предметної області та розуміння професійної діяльності. 

ЗК 2. Здатність діяти на основі етичних міркувань (мотивів).  

ЗК 3. Здатність діяти соціально відповідально та свідомо. 

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

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

педагогічних, культурологічних, частково-методичних понять. 

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 3. Знає психолого-педагогічні аспекти навчання, виховання, розвитку учнів ЗЗСО. 

ПРН 5. Демонструє критичне ставлення до  світоглядних теорій у процесі розв'язання 

соціальних і мистецько-професійних завдань. 

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. 

2. Інформаційний обсяг навчальної дисципліни 

Кредит 4. Школознавство 

Кредит 5. Сучасний учитель, його діяльність і професійний розвиток 

Кредит 6. З історії педагогіки 

Кредит 7. Теорія музичної педагогіки 

Кредит 8. Теорія музичної педагогіки 

Програма навчальної дисципліни 



Кредит 4. Школознавство 

Тема 17. Управління освітою в Україні 

Тема 18. Управління закладом загальної середньої освіти 

Тема 19. Методична робота в школі 

Тема 20. Інноваційна спрямованість педагогічної діяльності 

Кредит 5. Сучасний учитель, його діяльність і професійний розвиток 

Тема 21. Учитель як суб’єкт педагогічної діяльності 

Тема 22. Педагогічне спілкування - основа професійної діяльності вчителя 

Кредит 6. З історії педагогіки 

Тема 23. Історія українського шкільництва і педагогіки 

Тема 24. Основні проблеми розвитку європейського шкільництва і педагогічної думки 

Кредит 7. Теорія музичної педагогіки 

Тема 25. Предмет та основні поняття музичної педагогіки 

Тема 26. Розвиток і формування особистості учителя музичного мистецтва 

Тема 27. Етика та педагогічна майстерність учителя музичного мистецтва 

Кредит 8. Теорія музичної педагогіки 

Тема 28. Музичне виховання як педагогічний процес 

Тема 29. Загальні методи музичного виховання 

Тема 30. Музична освіта і навчання 

 

3. Структура навчальної дисципліни 

Денна форма навчання 

Назви кредитів і тем 

Кількість годин 

Усього у тому числі 

л п лаб інд ср 

1 2 3 4 5 6 7 

Кредит 4. Школознавство 

Тема 17. Управління освітою в Україні 9 2 2   5 

Тема 18. Управління закладом загальної середньої 

освіти 
6  2   4 

Тема 19. Методична робота в школі 9 2 2   5 

Тема 20. Інноваційна спрямованість педагогічної 

діяльності 
6  2   4 

Усього: 30 4 8   18 

Кредит 5. Сучасний учитель, його діяльність і професійний розвиток 

Тема 21. Учитель як суб’єкт педагогічної 

діяльності 
15 2 2   11 

Тема 22. Педагогічне спілкування - основа 

професійної діяльності вчителя 
15  4   11 

Усього: 30 2 6   22 

Кредит 6. З історії педагогіки 

Тема 23. Історія українського шкільництва і 

педагогіки 
17 2 4   11 

Тема 24. Основні проблеми розвитку 

європейського шкільництва і педагогічної думки 
13  2   11 

Усього: 30 2 6   22 

Кредит 7. Теорія музичної педагогіки 

Тема 25. Предмет та основні поняття музичної 10 2 2   6 



педагогіки 

Тема 26. Розвиток і формування особистості 

учителя музичного мистецтва 
10  4   6 

Тема 27. Етика та педагогічна майстерність 

учителя музичного мистецтва 
10 2 2   6 

Усього: 30 4 8   18 

Кредит 8. Теорія музичної педагогіки 

Тема 28. Музичне виховання як педагогічний 

процес 
10 2 2   6 

Тема 29. Загальні методи музичного виховання 10 2 2   6 

Тема 30. Музична освіта і навчання 10  2   8 

Усього: 30 4 6   20 

Разом за курс 150 16 34   100 

4. Теми лекційних занять 

Денна форма навчання 

№ 

п/п 
Назва теми 

Кількість 

годин 

Кредит 4. Школознавство 

1. Тема 17. Управління освітою в Україні 2 

2. Тема 18. Управління закладом загальної середньої освіти - 

3. Тема 19. Методична робота в школі 2 

4. Тема 20. Інноваційна спрямованість педагогічної діяльності - 

Кредит 5. Сучасний учитель, його діяльність і професійний розвиток 

5. Тема 21. Учитель як суб’єкт педагогічної діяльності 2 

6. Тема 22. Педагогічне спілкування - основа професійної діяльності 

вчителя 
- 

Кредит 6. З історії педагогіки 

7. Тема 23. Історія українського шкільництва і педагогіки 2 

8. Тема 24. Основні проблеми розвитку європейського шкільництва і 

педагогічної думки 
- 

 Кредит 7. Теорія музичної педагогіки  

9.  Тема 25. Предмет та основні поняття музичної педагогіки 2 

10. Тема 26. Розвиток і формування особистості учителя музичного 

мистецтва 
- 

11. Тема 27. Етика та педагогічна майстерність учителя музичного 

мистецтва 
2 

 Кредит 8. Теорія музичної педагогіки  

12. Тема 28. Музичне виховання як педагогічний процес 2 

13. Тема 29. Загальні методи музичного виховання 2 

14. Тема 30. Музична освіта і навчання - 

Усього: 16 

 

5. Теми практичних занять 

Денна форма навчання 

№ 

п/п 
Назва теми 

Кількість 

годин 

Кредит 4. Школознавство 



1. Тема 17. Управління освітою в Україні 2 

2. Тема 18. Управління закладом загальної середньої освіти 2 

3. Тема 19. Методична робота в школі 2 

4. Тема 20. Інноваційна спрямованість педагогічної діяльності 2 

Кредит 5. Сучасний учитель, його діяльність і професійний розвиток 

5. Тема 21. Учитель як суб’єкт педагогічної діяльності 2 

6. Тема 22. Педагогічне спілкування - основа професійної діяльності 

вчителя 
4 

Кредит 6. З історії педагогіки 

7. Тема 23. Історія українського шкільництва і педагогіки 4 

8. Тема 24. Основні проблеми розвитку європейського шкільництва і 

педагогічної думки 
2 

 Кредит 7. Теорія музичної педагогіки  

9.  Тема 25. Предмет та основні поняття музичної педагогіки 2 

10. Тема 26. Розвиток і формування особистості учителя музичного 

мистецтва 
4 

11. Тема 27. Етика та педагогічна майстерність учителя музичного 

мистецтва 
2 

 Кредит 8. Теорія музичної педагогіки  

12. Тема 28. Музичне виховання як педагогічний процес 2 

13. Тема 29. Загальні методи музичного виховання 2 

14. Тема 30. Музична освіта і навчання 2 

Усього: 34 

 

6. Лабораторні заняття 

Робочим планом не передбачено 

 

7. Самостійна робота 

Денна форма навчання 

№ 

п/п 
Назва теми 

Кількість 

годин 

Кредит 4. Школознавство 

1. Тема 17. Управління освітою в Україні 5 

2. Тема 18. Управління закладом загальної середньої освіти 4 

3. Тема 19. Методична робота в школі 5 

4. Тема 20. Інноваційна спрямованість педагогічної діяльності 4 

Кредит 5. Сучасний учитель, його діяльність і професійний розвиток 

5. Тема 21. Учитель як суб’єкт педагогічної діяльності 11 

6. Тема 22. Педагогічне спілкування - основа професійної діяльності 

вчителя 
11 

Кредит 6. З історії педагогіки 

7. Тема 23. Історія українського шкільництва і педагогіки 11 

8. Тема 24. Основні проблеми розвитку європейського шкільництва і 

педагогічної думки 
11 

 Кредит 7. Теорія музичної педагогіки  

9.  Тема 25. Предмет та основні поняття музичної педагогіки 6 

10. Тема 26. Розвиток і формування особистості учителя музичного 6 



мистецтва 
11. Тема 27. Етика та педагогічна майстерність учителя музичного 

мистецтва 
6 

 Кредит 8. Теорія музичної педагогіки  

12. Тема 28. Музичне виховання як педагогічний процес 6 

13. Тема 29. Загальні методи музичного виховання 6 

14. Тема 30. Музична освіта і навчання 8 

Усього: 100 

 

8. Індивідуальне науково-дослідне завдання 

Основне завдання цього виду діяльності: підготовка індивідуального завдання та його 

захист шляхом співбесіди забезпечить не лише поглиблення та деталізацію теоретичних 

знань, отриманих студентами на лекційних та практичних заняттях та в процесі їх 

самостійної роботи, але й прищеплення практичних умінь та навичок робити обґрунтовані 

висновки. 

Загальні вимоги до виконання індивідуального завдання:  

• самостійність виконання; 

• логічність і послідовність викладення матеріалу; 

• повнота виконання завдання; 

• обґрунтованість висновків; 

• використання статистичної інформації та довідкової літератури; 

• наявність конкретних пропозицій; 

• якість оформлення; 

• вміння захищати результати проведеного дослідження. 

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. 

• Методи усного контролю: індивідуальне опитування, фронтальне опитування, співбесіда, 

залік, захист пошуково-дослідницької теми, складання конспекту рекомендованої літератури, 

здатності публічно чи письмово представляти певний матеріал. 

 •   Методи письмового контролю: письмове тестування, підсумкова письмове тестування, 

звіт, реферат, контрольна робота, конспект першоджерела, конспект лекції, написання 

наукової статті.  

•   Комп’ютерного контролю: тестове опитування, презентація наукової теми. 

• Методи самоконтролю: уміння самостійно оцінювати свої знання, самоаналіз.  

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



програмового матеріалу кредита.  

    

Критерії оцінювання відповідей на практичних заняттях: 

Студенту виставляється відмінно, якщо  основні питання розкриті на високому 

теоретичному і практичному рівнях, студент без ускладнень орієнтується в матеріалі, 

повністю відповідає на додаткові запитання. Якість відповідей свідчить про вільне володіння 

матеріалом лекційних і практичних занять, а також про ознайомлення з додатковим 

матеріалом з навчальної дисципліни. 

Студенту виставляється дуже добре, якщо  основні питання розкриті на високому 

теоретичному і практичному рівнях, студент без ускладнень орієнтується в матеріалі, але 

зробив невелику кількість помилок. 

 Студенту виставляється добре, якщо студент розкрив основні питання, але на 

додаткові повністю не відповів. Якість відповідей виявляє вільне володіння лекційним і 

практичним матеріалом. Ознайомлення з додатковими джерелами не систематизовано. 

Студенту виставляється достатньо, якщо  студент володіє тільки загальним 

понятійним апаратом, він в цілому орієнтується в досліджуваному предметі, але при 

розкритті основних питань допускає суттєві помилки. 

Студенту виставляється задовільно, якщо  студент робить принципові помилки у 

відповідях, утрудняється дати обгрунтовані відповіді на всі основні питання викладача, не 

володіє основним понятійним апаратом. 

Оцінка за виконання індивідуального науково-дослідного завдання, завдань 

самостійної роботи виставляється з урахуванням таких параметрів: 

Кількість балів у кінці семестру повинна складати від 250 до 500 балів (за 5 кредитів), 

тобто сума балів за виконання усіх завдань.  

 

Відповідний розподіл балів, які отримують студенти за 5 крд. 

*Примітка. Коефіцієнт для екзамену– 0,6. Екзамен оцінюється в 40 б. 

10. Засоби діагностики 

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 

1) За джерелом інформації: 

 • Словесні: лекція (традиційна, проблемна, лекція-прес-конференція) із застосуванням 

комп'ютерних інформаційних технологій (PowerPoint - Презентація), практичні заняття, 

пояснення, розповідь, бесіда. 

 • Наочні: спостереження, ілюстрація, демонстрація.  

• Практичні: вправи.  

2) За логікою передачі і сприймання навчальної інформації: індуктивні, дедуктивні, 

аналітичні, синтетичні.  

3) За ступенем самостійності мислення: репродуктивні, пошукові, дослідницькі. 

Поточне оцінювання та самостійна робота 
КР Накопичувальні бали/сума 

Т17 Т18 Т19 Т20 Т21 Т22 Т23 Т24 
40 500/100 

25 25 25 25 40 40 50 50 

Т25 Т26 Т27 Т28 Т29 Т30     

30 30 40 25 25 30     



4) За ступенем керування навчальною діяльністю: під керівництвом викладача; самостійна 

робота студентів: з книгою; виконання індивідуальних навчальних проектів.  

5) Методи стимулювання інтересу до навчання і мотивації навчально- пізнавальної 

діяльності. 

 

 

 

12. Рекомендована література 

Базова 

1. Кондрашова Л. П., Пермяков О. А., Зеленкова Н. І., Лаврешина Г. Ю. Педагогіка в 

запитаннях і відповідях : навч. посіб. К. : Знання, 2006. 252 с. 

2. Кузьмінський А. І., Омеляненко В. Л. Педагогіка: Підручник. К.: Знання-Прес, 2008. 447 

с. 

3. Михайличенко О. Основи загальної та музичної педагогіки: навчальний посібник. Суми: 

вид-во «Козацький вал», 2009. 208 с. 

4. Мойсеюк Н. Є. Педагогіка. К., 2008. 350 с. 

5. Олексюк О.М. Музична педагогіка: навч. посібник. К.: КНУКіМ, 2006. 188с. 

6. Падалка Г.М. Педагогіка мистецтва (Теорія і методика викладання мистецьких 

дисциплін). К.: Освіта України, 2010.  274 с. 

7. Фіцула М. М. Педагогіка: навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. К. : Академвидав, 2007. 

560 с.  

Допоміжна література 

1. Барбашова І. А. Загальні основи педагогіки : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. 

Бердянськ: Видавництво Ткачук О. В., 2009. 197 с.  

2. Бондар В. І. Теоретичні основи і технологія педагогічного аналізу: управлінський аспект. 

К., 2008. 

3. Дубасенюк О. А. Практикум з педагогіки. К., 2007. 464 с. 

4. Рудницька О.П. Педагогіка загальна та мистецька: Навч.посібник. Тернопіль: Навч.книга 

– Богдан, 2005. 360 с. 

5. Стелъмахович М. Г. Українська народна педагогіка.  К., 1997. 

6. Шульгіна В.Д. Українська музична педагогіка: Підручник. К.: ДАКККіМ, 2005.  271 с. 

7. Щербань П. М. Прикладна педагогіка. К., 2002. 

Інформаційні ресурси 

1.http://www.mon.gov.ua — електронний ресурс Міністерства освіти та науки України, що 

дає можливість ознайомитися з усією нормативною базою освіти України 

2.http://naps.gov.ua –  

електронний ресурс Національної Академії педагогічних наук України дозволить 

познайомитися з методологічним та науково-методичним забезпеченням розвитку 

вітчизняної освіти, науковим розробленням її законодавчої і нормативної бази, створенням 

концепцій розвитку загальноосвітньої, професійної та вищої школи, здійсненням 

виховного процесу в освітніх закладах України, інноваційним освітянським полем 

досліджень. 

3.http://moippo.mk.ua - електронний ресурс Миколаївського обласного інституту 

післядипломної педагогічної освіти 

4.http://www.oЫosvita.mk.ua - електронний ресурс Департамент освіти, науки та молоді 

Миколаївського ОД 

5.http ://metodportal . пеt/nоdе/5 8 3 - методичний портал для вчителів, викладачів, що 

постійно оновлюється методичними проектами, інтернет-ресурсами, фільмотекою, 

http://www.mon.gov.ua/
http://naps.gov.ua/
http://moippo.mk.ua/
http://www.oыosvita.mk.ua/
http://www.oыosvita.mk.ua/


методичними рекомендаціями, презентаціями. 
 

 


