
 



 
 

 



1. Опис навчальної дисципліни 
 

Найменування 

показників  

Галузь знань, освітньо-

кваліфікаційний рівень 

(ступінь)  

Характеристика навчальної 

дисципліни 

денна форма навчання 

Кількість кредитів –3 

Галузь знань 01 

Освіта/Педагогіка  Вибіркова 

 Спеціальність  

014 Середня освіта  

Індивідуальне науково-

дослідне завдання – 2 

семестр  014.13 Середня освіта 

(Музичне мистецтво)  

Рік підготовки: 

1  

Семестр 

Загальна кількість годин  

- 90 

1 2 

Лекції 

Тижневих годин для 

денної форми навчання:  

аудиторних – 2 

самостійної роботи 

студента - 4 

Ступінь 

бакалавра 

- 10 год. 

Практичні, семінарські 

- 20 год. 

Лабораторні 

- - 

Самостійна робота 

- 60 

Вид контролю: залік 

 
Примітка. 

Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної та індивідуальної 

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

год. – самостійна робота (30% /70 %). 



2. Мета та завдання навчальної дисципліни 

Метою викладання навчальної дисципліни «Постановка дитячої музичної вистави» є 

теоретико-методична підготовка майбутнього вчителя музичного мистецтва та музичного 

керівника до практичної роботи в загальноосвітніх навчальних закладах, з організації 

драматичної діяльності школярів, постановки дитячих спектаклів та  театралізованих 

заходів. 

1.2. Основними завданнями вивчення дисципліни «Постановка дитячої музичної 

вистави»  є засвоєння теоретичних знань з методики організації театральної діяльності 

школярів; формування і розвиток методичної компетентності у майбутніх учителів 

музичного мистецтва, музичних керівників, володіння знаннями, уміннями і навичками, 

методами і прийомами організації і реалізації театральної педагогіки, театралізованого 

шкільного та позашкільного заходу,  групової роботи та їх закріплення в ході практичних 

занять. 

У результаті вивчення курсу студент оволодіває такими компетентностями:  

ЗК 4. Здатність працювати в команді. 

ЗК 6. Здатність застосовувати набуті знання в практичних ситуаціях. 

ФК 6. Виявлення музикальності,  виконавських (інструментальні, вокально-хорові, 

диригентські), інтерпретаційних, артистичних умінь учителя музичного мистецтва. 

ФК 12. Здатність до оволодіння сучасними методами, засобами навчання, у тому числі 

інформаційними технологіями та їх використання для якісної  організації освітнього 

процесу в школі. 

Програмні результати навчання:  
ПРН 4. Знає загальні засади нормативно-правової бази освітньої діяльності у ЗЗСО, 

здатний реалізовувати державний стандарт і навчальні програми із одного або двох 

навчальних предметів, а також курсу за вибором, видів позакласної та видів позашкільної 

роботи з учнівською молоддю. 

ПРН 8. Виявляє здатність до самоактуалізації, саморозвитку та самокорекції у процесі  

мистецької й музично-педагогічної діяльності. 

 

3. Програма навчальної дисципліни 

Кредит 1. Історико-теоретичні аспекти організації театральної діяльності в ЗНЗ 

Тема 1. Театр як вид мистецтва  та його роль у житті людини 

Історія розвитку європейського театру.  Народний та професійний театр.  

Синкретичність первісного театрального дійства. Проблеми взаємодії та синтез мистецтв 

в театральній дійсності практиків театральні професії, та їх значення для  становлення 

театру: режисер, драматург, композиторів, хореограф, художник, актор. Драматургія 

театрального дійства. 

Кредит 2. Театральна педагогіка та її залучення у педагогічну практику. 

Тема 2. Засади театральної педагогіки у організації драматичної  діяльності у ЗНЗ 

Еволюція театральної педагогіки у контексті  історичного розвитку дитячих та 

юнацьких театрів. Художня драматургія, як методологічна засада організації театрального 

дійства.  Акторська гра як важливий елемент впливу на глядача, її залежність від жанру, 

стилю та змісту вистави. Художньо-педагогічний аспект роботи над сценарієм дитячого 

спектаклю. Виховний потенціал театральної діяльності. 

Кредит 3. Педагогічне керівництво художньо-театральною діяльністю  у школі 

Тема 3. Форми театральної діяльності в практиці сучасної школи  

Формування акторських вмінь та навичок у дітей. Музична вистава, її специфіка у ЗНЗ. 

Вокальна робота с учнями. Хореографічна робота с учнями. Створення костюму та гриму 

для дитячої вистави. Сценографія шкільного театру. Репертуар шкільного театру. 

Організація репетицій. 

 

 



4. Структура навчальної дисципліни 

Назви змістових модулів і тем Кількість годин 

усьо

го 

у тому числі 

л П л

а

б 

інд ср 

1 2 3 4 5 6 7 

Кредит 1. Історико-теоретичні аспекти організації театральної діяльності в 

ЗНЗ 

Тема 1. Театр як вид мистецтва  та його роль 

у житті людини  

30 4 4   22 

Усього за 1 кредит: 30 4 4   22 

Кредит 2. Театральна педагогіка та її залучення у педагогічну практику 

Тема 2. Засади театральної педагогіки у 

організації драматичної  діяльності у ЗНЗ. 

30 4 6   20 

Усього за 2 кредит:  30 4 6   20 

Кредит 3. Педагогічне керівництво художньо-театральною діяльністю  у школі 

Тема 3. Форми театральної діяльності в 

практиці сучасної школи.  

30 2 10   18 

Усього за 3 кредит:  30 2 10   18 

Усього годин: 90 10 20   60 

4. Теми лекційних занять 

Денна форма навчання 

№ 

п/п 
Назва теми 

Кількість 

годин 

Кредит 1. Історико-теоретичні аспекти організації театральної діяльності в ЗНЗ 

1. Тема 1. Театр як вид мистецтва  та його роль у житті людини 4 

Кредит 2. Театральна педагогіка та її залучення у педагогічну практику 

2. Тема 2. Засади театральної педагогіки у організації драматичної  

діяльності у ЗНЗ 
4 

Кредит 3. Педагогічне керівництво художньо-театральною діяльністю  у школі 

3. Тема 3. Форми театральної діяльності в практиці сучасної школи. 2 

Усього: 10 

5. Теми практичних занять 

Денна форма навчання 

№ 

з/п 

Назва теми Кількість 

годин 

1. Історія розвитку європейського театру 2 

2. Театральні професії, та їх значення для  становлення театру 2 

3. Еволюція театральної педагогіки у контексті  історичного розвитку 

дитячих та юнацьких театрів 

2 

4. Акторська гра як важливий елемент впливу на глядача, її залежність 

від жанру, стилю та змісту вистави 

2 

5. Художньо-педагогічний аспект роботи над сценарієм дитячої вистави. 2 

6 Форми театральної діяльності в практиці сучасної школи. 2 

7 Музичний спектакль, його специфіка у ЗНЗ. Вокальна робота с учнями  2 

8 Хореографічна робота с учнями. 2 

9 Сценографія шкільного театру 2 

10 Репертуар шкільного театру. 2 



 Разом: 20 

6. Лабораторні заняття 

Робочим планом не передбачено 

 

7. Самостійна робота 

Денна форма навчання 

№ 

з/п 

Назва теми Кількість 

годин 

1. Індивідуальна робота «Фольклорний український театр» 5 

2 Мультимедійна презентація «Види театру»  5 

3. Індивідуальна робота Погляди К.Станіславського на 

призначення театру, актора, режисера 

5 

4. Творча робота  «Сценарій дитячої вистави» 5 

5.  Індивідуальна робота «Сценографія вистави» 10 

6. Індивідуальна робота        «Музичний та зоровий ряд вистави» 10 

7. Проект: «Постановка дитячої вистави» 20 

 Разом: 60  

 

8. Індивідуальне навчально-дослідне завдання 

 

Індивідуальне навчально-дослідне завдання (ІНДЗ) є видом позааудиторної 

індивідуальної роботи студента навчального, навчально-дослідницького чи проектно-

конструкторського характеру, яке використовується у процесі вивчення програмного 

матеріалу навчального курсу і завершується підсумковим контролем. 

Мета ІНДЗ - самостійне вивчення частини програмного матеріалу, 

систематизація, поглиблення, узагальнення, закріплення та практичне застосування 

знань студента з навчального курсу та розвиток навичок самостійної роботи. 

ІНДЗ - це завершена теоретична або практична робота в межах навчальної 

програми курсу, яка виконується на основі знань, умінь і навичок, отриманих у процесі 

лекційних, семінарських та практичних, охоплює декілька тем або зміст навчального 

курсу в цілому. 

Індивідуальне науково-дослідне завдання з дисципліни «Постановка дитячої 

вистави» впроваджується у вигляді творчого проекту постановки дитячого музичного 

спектаклю. 

 
9. Методи навчання 

Основними методами навчання виступають традиційні:  

Аудиторні - лекції, семінари, практичні, індивідуальні, та самостійна 

позааудиторна робота студентів.  

Лекційне заняття – форма організації навчання ознакою яких є надання головного 

теоретичного матеріалу з дисципліни. 

Практичні заняття форма  організації навчання, яке має за мету закріплення  

теоретичного матеріалу лекційних занять, набуття навичок опрацювання та аналізу 

методичних документів, проробку деяких практичних форм педагогічної  діяльності 

(методичних прийомів та художньо-педагогічних технологій), створення навчальних 

проектів, наочних об’єктів,  психолого-педагогічне моделювання елементів  навчальної 

діяльності (фрагментів уроку, шкільної документації). Практичні заняття мають форму 

семінару, фасилітованої дискусії.        

Індивідуальне заняття - форма організації навчання, яка має на меті поглиблення, 

узагальнення та закріплення знань, які студенти отримують у процесі навчання, а також 

застосування цих знань на практиці. 



Індивідуальні завдання виконують студенти самостійно під керівництвом 

викладачів.  

Відповідним інноваційним технологіям навчання різновидом індивідуальних занять є 

індивідуальні навчально-дослідні завдання. 

 
10. Методи контролю 

Поточний контроль за успішністю засвоєння кожного залікового кредиту здійснюється 

у наступних формах: 

- Підготовка та виступ на семінарських заняттях; 

- Виконання практичних робіт; 

- Самостійна підготовка; 

- Захист індивідуальних завдань; 

Підсумковий моніторинг та рейтингове оцінювання складається із: 

-  результатів поточного моніторингу (практичні, семінарські, індивідуальні та 

самостійні завдання); 

- Індивідуальне  наукове, або практично-дослідне завдання;  

- Контрольна робота. 

- Контрольний підсумковий тест. 

11. Розподіл балів, які отримують студенти 

Поточне тестування та самостійна 

робота 

КР Накопичувальні бали/ 

Сума 

Т1 Т2 Т3 20 300/100 

100 100 80 

 
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 

 
12. Методичне забезпечення 

1. Навчальний посібник: Професійна підготовка майбутнього вчителя музичного 

мистецтва (вибіркові дисципліни) випуск 2.1: Навчально-методичний посібник для  

студентів напряму підготовки 6.020204. Музичне мистецтво / К.К.Зуб, І.П.Парфентьєва, 

Ю.О.Хайрулліна.  Миколаїв:  2014. 264с. 

2. Навчально-методичний комплекс дисципліни «Постановка дитячого музичного 

спектаклю». 

13. Рекомендована література 

Базова 
1. Абрамян В.Ц. Театральна педагогіка. К., Лібра, 1996. 224 с. 

2. Будянський В. Мистецтво виразного читання. Суми: Корпункт, 2001. 196 с. 

3. Будянський В. Шкільний театр / В. Будянський, Д. Будянський. Суми: Козацький 

вал, 2002. 182 с 



4. Власов Є. О. Музика у виставі: Теорія і практика музично-шумового оформлення 

вистави: Навч. посібник. Луцьк: Волинська обл. друкарня, 2001. 

5. Водолага Н. В. Театральна абетка. Донецьк, 2000. 109 с. 

6. Караманенко Т.М., Караманенко Ю.Г. Ляльковий театр – дітям. К.: Радянська 

школа, 1986.  

7. Масол Л.М. Концепція художньо-естетичного виховання учнів у загальноосвітніх 

навчальних закладах / Інформаційний збірник Міністерства освіти і науки України. 

2004. №10. С.4-9. 

8. Основи викладання мистецьких дициплін / за ред О.П.Рудницької.  К., 1998.184 с. 

 
Допоміжна 

 

1. Авдієвський А.Т, Болгарський А.Г., Гадалова І.М., Жовчак З.З. Програма з музики 

для середньої школи та позакласна робота з музики в 1-4 класах. Київ,1994. 

2. Жайворонок Т.. Гурткова робота в школі. Ляльковий театр // Позакласний час. 

№ 24. 2005. С. 69-70. 
3. Товма І. Театр починається з іграшки // Дошкільне виховання. 2008. № 6. С. 16-18. 

4. Ковальчук В. В. Репертуарний збірник лялькового театру «Колосок». смт 

Володимирець, 2011. 84 с. 

5. Ліпніцька М.. Шкільний ляльковий театр. Посібник 2009. 27 с. 

6. Макаренко Л. Все про театр і дитячу театралізовану діяльність. Київ: «Шкільний 

світ». 2008. 128 с. 

7. 22. Медведь Н. Розвиток діалогічного мовлення засобами інсценізації (Програма 

Лялькового театру) // Початкова школа. 2007. № 9.  с. 32-35. 

8. Паві, Патріс. Словник театру. Львів: ЛНУ ім. І. Франка, 2006. 640с. 

15. Інформаційні ресурси 

1. Лялькові театри України: [Електронний ресурс] / Режим доступу: 

https://uk.wikipedia.org/wiki/Категорія:Лялькові_театри_України 

2. Посібники з освітлення сцени. Режим доступу: https://lvsdesign.com.ua/posibniki-z-

osvitlennya-sceni-oglyad-knizhki-osvitlennya-sceni-101/ 

 

 

 

https://uk.wikipedia.org/wiki/Категорія:Лялькові_театри_України
https://lvsdesign.com.ua/posibniki-z-osvitlennya-sceni-oglyad-knizhki-osvitlennya-sceni-101/
https://lvsdesign.com.ua/posibniki-z-osvitlennya-sceni-oglyad-knizhki-osvitlennya-sceni-101/

