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             1. Опис навчальної дисципліни 

 

Найменування 

показників  

Галузь знань, освітній 

рівень 

Характеристика навчальної 

дисципліни 

денна форма 

навчання 

заочна форма 

навчання 

Кількість кредитів  – 

4 

Галузь знань 

01 Освіта/Педагогіка Нормативна 

 
 

Модулів – 1 

Спеціальність: 

014 Середня освіта 

014.13 Музичне 

мистецтво 

 

Рік підготовки 

Змістових модулів – 1 1-й, 2-ий 1-й, 2-й 

Індивідуальне 

науково-дослідне 

завдання ___________ 

                                          

(назва) 

Семестр 

Загальна кількість 

годин –  120 

2, 3-й 2, 3-й 

Лекції 

Тижневих годин для 

денної форми 

навчання: 

аудиторних – 2 

самостійної роботи 

студента – 3,5 

Освітній рівень: 

Магістр 

 

0 год. 0 год. 

Практичні, семінарські 

50 год. 18 год. 

Лабораторні 

год.  год. 

Самостійна робота 

70 год. 102 год. 

Індивідуальні завдання:  

год. 

Вид контролю:  

Іспит, залік Іспит, залік 

 

Примітка. 

Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної і 

індивідуальної роботи становить (%): 

для денної форми навчання – 5:7 

для заочної форми навчання –  3:17 

 

 

2. Мета та завдання навчальної дисципліни 

МЕТА – Дисципліна «Магістерський» є завершальною нормативною 

дисципліною зі спеціальності 014 Середня освіта 014.13 Музичне мистецтво, 

другого (магістерського) рівня освіти, яка викладається в ІІ, ІІІ семестрі в обсязі 4 

кредити (за Європейською Кредитно-Трансферною Системою ECTS).  
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Метою курсу «Магістерський семінар» є розвиток творчих наукових 

здібностей та набуття знань магістрантами в області актуальної проблематики 

музично-педагогічної науки, також підвищення ефективності самостійної 

пошукової, науково-дослідної роботи, необхідної для успішної підготовки 

магістерської роботи. 

Актуальність предмету. У пропонованому курсі піддаються детальному 

аналізу питання навичок осмисленого читання наукової літератури, визначення 

поточних наукових пріоритетів, ведення наукових дискусій.  Узагальнення, 

систематизація та закріплення теоретичних знань і практичних навиків, набутих 

за час навчання, вивчення, які сприятимуть формуванню наукового мислення, 

поглибленню професійної орієнтації, вивчення і опрацювання студентами 

матеріалів педагогічних практик, результатів музично-педагогічних 

експериментів, які будуть використані при написанні і захисті магістерських 

робіт, що і визначає незаперечну актуальність предмету. 

В результаті вивчення даного курсу студент повинен знати:  

-мету, завдання, об’єкт, предмет, проблематику, актуальність і наукову 

новизну власних магістерських досліджень; 

- теоретичні основи тематики, яка розглядається в магістерській роботі; 

- розгляд проблеми чи питання в науковій літературі; 

- методи та методику наукових досліджень;  

- В результаті вивчення даного курсу студент повинен вміти:  

- володіти поняттями і термінологією музично-педагогічної науки, загального 

музикознавства; 

- користуватись літературними, архівними та фондовими матеріалами в 

контексті тематики магістерської роботи; 

- самостійно визначати мету, завдання, об’єкт, предмет, проблематику, 

актуальність і наукову новизну магістерських досліджень; 

- користуватись польовими дослідженнями (при написанні робіт з 

етномузикознавства), вміти ставити педагогічний експеримент, робити 

висновки та розробки введення в практичну роботу результатів 

дослідження; 

- інтерпритувати результати польових та експериментальних досліджень; 

- науково викладати зміст отриманих результатів;  

- застосовувати теоретичні знання набуті за час навчання в професійній 

діяльності. 

Семестровий контроль знань проводиться у формі заліку. Залік передбачає 

оцінку засвоєння студентом навчального матеріалу за підсумками його роботи на 

практичних заняттях, яка виставляється під час співбесіди або контрольної роботи 

з урахуванням результатів складання рубіжних атестацій. 

Залік з дисципліни “Магістерський семінар” має на меті перевірку знань 

студентів з теорії і виявлення навичок застосування отриманих знань при 

вирішенні практичних завдань, а також навичок самостійної роботи з навчальною 

і науковою літературою. Заліковий білет містить два теоретичних питання і 

практичне ситуаційне чи аналітичне завдання. 
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Для вивчення курсу «Магістерський семінар»  студенти потребують базових 

знань з основ теорії музики та сольфеджіо, методики педагогічних досліджень, 

практичної музично-педагогічної діяльності, основ наукових досліджень, ділової 

української мови, наукового мовленнєвого апарату. 

3. Програма навчальної дисципліни 

МОДУЛЬ 1 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ І. Види наукової діяльності. Підготовчі наукові 

етапи до написання магістерської роботи 

Тема 1. Вступ до дисципліни. Завдання майбутнього педагога щодо 

підготовки до наукової роботи та засвоєння дисципліни, їх відображення 

тематикою магістерських робіт.  

Мета і завдання курсу «Магістерський семінар». 

Види наукової діяльності. Підготовчі наукові етапи до написання 

магістерської роботи (розвідки, статті, курсові, бакалаврські). 

Формулювання мети магістерської роботи, завдання магістерської роботи, 

об’єкту і предмету досліджень.  

Тема 2. Формулювання і обговорення тематики написання 

магістерської роботи. Зміст магістерської роботи. Аналіз списку 

літературних джерел, які планується використовувати при написанні 

магістерської роботи. 

Проблематика досліджень магістерської роботи. Актуальність проведених 

досліджень. Формулювання наукової новизни магістерської роботи. Висвітлення 

наукової тематики в літературі. Правила оформлення посилань на наукові 

джерела в тексті. 

Тема 3. Висвітлення вступної частини до магістерської роботи. 

Обговорення мети і завдання досліджень, висвітлення об’єкту і предмету 

досліджень, обґрунтування проблематики, актуальності і наукової новизни 

власних досліджень. 

Тема 4. Методологія наукового дослідження. Класифікація методів 

музично-педагогічного дослідження. 

Тема 5. Нагромадження і впорядкування дослідницького матеріалу. 

Робота із джерелами та їх бібліографічний опис. 

Умова результативності науково-дослідницької діяльності - її 

безперервність та наступність. Навчання обирати напрям та тему наукового 

дослідження (під час підготовки курсових робіт), пошук і накопичення 

інформації, її аналіз та висновки, підготовка рефератів, писання курсових робіт, 

наукові статті, тези, доповіді, дипломна (магістерська) робота, -як результат 

попередньої науково-пошукової діяльності. 

Тема 6. Технологія дослідницької роботи засобами досягнення 

компетенцій професійного розвитку. Узагальнення практичного досвіду. 

Формування наукового світогляду; оволодіння методологією і методами 

наукового дослідження; розвиток творчого мислення та індивідуальних 

здібностей у розв'язанні практичних завдань; прищеплення навичок самостійної 

науково-дослідницької діяльності; розвиток ініціативи, здатності застосовувати 

теоретичні знання у практичній роботі; залучення до розв'язання наукових 
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проблем, що мають суттєве значення для науки і практики; постійне оновлення і 

вдосконалення своїх знань; розширення теоретичного кругозору і наукової 

ерудиції майбутнього фахівця тощо. 

МОДУЛЬ 2 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ ІІ. Якісне оформлення та попередній курсовий 

захист магістерських робіт 

Тема 7. Обговорення отриманих результатів музикознавчих досліджень.  

Тема 8. Обговорення отриманих результатів музично-педагогічних 

експериментів. 

Тема 9. Висвітлення та обговорення розділів магістерської роботи, 

присвяченим музикознавчим дослідженням (за напрямками музична 

регіоналістика, персоналії, історичне музикознавство, музично-педагогічні 

концепції, методи, методики, тощо). 

Проблеми відбору матеріалів до написання магістерської роботи. 

Визначення пріоритетних напрямів дослідження. Методи наукових досліджень. 

Побудова історичної ретроспективи. Наукові гіпотези щодо перспектив розвитку 

української музикознавчої науки. Порівняльна характеристика наукових 

музикознавчих видань початку 20 ст. та початку 21 ст.  

Тема 10. Представлення Додатків магістерської роботи. Висновки. 

Типи Додатків наукових робіт. 

Правила оформлення музичних додатків. Правила оформлення аудіо та 

відео додатків на цифрових носіях, підшивання їх до роботи. 

Правила виведення висновків до кожного підрозділу, розділу та загальних, - 

магістерського дослідження. 

Тема 11. Методи впровадження результатів магістерського 

дослідження в практичну діяльність педагога-музиканта. 

Цінність наукових досліджень для практичної роботи у закладах освіти. 

Нові методи роботи педагога-музиканта, основані на результатах досліджень 

педагогічних експериментів. Творчий підхід у поданні матеріалу вихованцям 

Тема 12. Якісне оформлення та попередній курсовий захист 

магістерських робіт. 

 

4. Структура навчальної дисципліни 

Назви змістових 

модулів і тем 

Кількість годин 

денна форма заочна форма 

ус

ьо

го  

у тому числі усього  у тому числі 

л п лаб

. 

інд

. 

с. 

р. 

л п лаб

. 

інд

. 

с. 

р. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Модуль 1 

Змістовий модуль 1. Поняття і сутність менеджменту. Функції та методи 

музичного менеджменту 

Тема 1. Вступ до 

дисципліни. 

13  4   9 16  2   14 
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Завдання 

майбутнього 

педагога щодо 

підготовки до 

наукової роботи та 

засвоєння 

дисципліни, їх 

відображення 

тематикою 

магістерських 

робіт.   

Тема 2. 

Формулювання і 

обговорення 

тематики 

написання 

магістерської 

роботи. Зміст 

магістерської 

роботи. Аналіз 

списку 

літературних 

джерел, які 

планується 

використовувати 

при написанні 

магістерської 

роботи. 

16  6   10 16  2   14 

Тема 3. 

Висвітлення 

вступної частини 

до магістерської 

роботи.  

16  6   10 16  2   14 

Тема 4. 

Методологія 

наукового 

дослідження.  

16  6   10 16  2   14 

Тема 5. 

Нагромадження і 

впорядкування 

дослідницького 

матеріалу. Робота 

із джерелами та їх 

бібліографічний 

14  4   10 13  1   12 
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опис. 

Тема 6. Технологія 

дослідницької 

роботи засобами 

досягнення 

компетенцій 

професійного 

розвитку. 

Узагальнення 

практичного 

досвіду. 

15  6   9 13  1   12 

Разом за змістовим 

модулем 1 

90  32   58 90  10   80 

Модуль 2 

Змістовий модуль 2. Якісне оформлення та попередній курсовий захист 

магістерських робіт 

Тема 7. 

Обговорення 

отриманих 

результатів 

музикознавчих 

досліджень.  

5  3   2 6  2   4 

Тема 8. 

Обговорення 

отриманих 

результатів 

музично-

педагогічних 

експериментів. 

5  3   2 6  2   4 

Тема 9. 

Висвітлення та 

обговорення 

розділів 

магістерської 

роботи, 

присвяченим 

музикознавчим 

дослідженням (за 

напрямками 

музична 

регіоналістика, 

персоналії, 

історичне 

музикознавство, 

5  3   2 5  1   4 



7 

 

  

музично-

педагогічні 

концепції, методи, 

методики, тощо). 

Тема 10. 

Представлення 

Додатків 

магістерської 

роботи. Висновки. 

5  3   2 5  1   4 

Тема 11. Методи 

впровадження 

результатів 

магістерського 

дослідження в 

практичну 

діяльність 

педагога-

музиканта. 

5  3   2 4  1   3 

Тема 12. Якісне 

оформлення та 

попередній 

курсовий захист 

магістерських 

робіт. 

5  3   2 4  1   3 

Разом за змістовим 

модулем 2 

30  18   12 30  8   22 

Усього годин  120  50   70       

 

5. Теми семінарських занять 

№ 

з/п 

Назва теми Кількість 

годин 

1 Тема 1. Вступ до дисципліни. Завдання майбутнього 

педагога щодо підготовки до наукової роботи та 

засвоєння дисципліни, їх відображення тематикою 

магістерських робіт. 

2 

2 Тема 2. Формулювання і обговорення тематики 

написання магістерської роботи. Зміст магістерської 

роботи. Аналіз списку літературних джерел, які 

планується використовувати при написанні 

магістерської роботи.  

3 

3 Тема 3. Висвітлення вступної частини до магістерської 

роботи. Обговорення мети і завдання досліджень, 

висвітлення об’єкту і предмету досліджень, 

обґрунтування проблематики, актуальності і наукової 

3 
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новизни власних досліджень. 

4 Тема 4. Методологія наукового дослідження. 

Класифікація методів музично-педагогічного 

дослідження. 

3 

5 Тема 5. Нагромадження і впорядкування дослідницького 

матеріалу. Робота із джерелами та їх бібліографічний 

опис. 

2 

6 Тема 6. Технологія дослідницької роботи засобами 

досягнення компетенцій професійного розвитку. 

Узагальнення практичного досвіду. 

3 

7 Тема 7. Обговорення отриманих результатів 

музикознавчих досліджень.  

1 

8 Тема 8. Обговорення отриманих результатів музично-

педагогічних експериментів. 

1 

9 Тема 9. Висвітлення та обговорення розділів 

магістерської роботи, присвяченим музикознавчим 

дослідженням (за напрямками музична регіоналістика, 

персоналії, історичне музикознавство, музично-

педагогічні концепції, методи, методики, тощо). 

1 

10 Тема 10. Представлення Додатків магістерської роботи. 

Висновки. 

1 

11 Тема 11. Методи впровадження результатів 

магістерського дослідження в практичну діяльність 

педагога-музиканта. 

1 

12 Тема 12. Якісне оформлення та захист магістерських 

робіт. 

1 

 

6. Теми практичних занять 

№ 

з/п 

Назва теми Кількість 

годин 

1 Тема 1. Вступ до дисципліни. Завдання майбутнього 

педагога щодо підготовки до наукової роботи та 

засвоєння дисципліни, їх відображення тематикою 

магістерських робіт. 

2 

2 Тема 2. Формулювання і обговорення тематики 

написання магістерської роботи. Зміст магістерської 

роботи. Аналіз списку літературних джерел, які 

планується використовувати при написанні 

магістерської роботи.  

3 

3 Тема 3. Висвітлення вступної частини до магістерської 

роботи. Обговорення мети і завдання досліджень, 

висвітлення об’єкту і предмету досліджень, 

обґрунтування проблематики, актуальності і наукової 

новизни власних досліджень. 

3 
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4 Тема 4. Методологія наукового дослідження. 

Класифікація методів музично-педагогічного 

дослідження. 

3 

5 Тема 5. Нагромадження і впорядкування дослідницького 

матеріалу. Робота із джерелами та їх бібліографічний 

опис. 

2 

6 Тема 6. Технологія дослідницької роботи засобами 

досягнення компетенцій професійного розвитку. 

Узагальнення практичного досвіду. 

3 

7 Тема 7. Обговорення отриманих результатів 

музикознавчих досліджень.  

2 

8 Тема 8. Обговорення отриманих результатів музично-

педагогічних експериментів. 

2 

9 Тема 9. Висвітлення та обговорення розділів 

магістерської роботи, присвяченим музикознавчим 

дослідженням (за напрямками музична регіоналістика, 

персоналії, історичне музикознавство, музично-

педагогічні концепції, методи, методики, тощо). 

2 

10 Тема 10. Представлення Додатків магістерської роботи. 

Висновки. 

2 

11 Тема 11. Методи впровадження результатів 

магістерського дослідження в практичну діяльність 

педагога-музиканта. 

2 

12 Тема 12. Якісне оформлення та захист магістерських 

робіт. 

2 

 

7. Теми лабораторних занять 

№ 

з/п 

Назва теми Кількість 

годин 

 

8. Самостійна робота 

№ 

з/п 

Назва теми Кількість 

годин 

1 Тема 1. Вступ до дисципліни. Завдання майбутнього 

педагога щодо підготовки до наукової роботи та 

засвоєння дисципліни, їх відображення тематикою 

магістерських робіт. 

9 

2 Тема 2. Формулювання і обговорення тематики 

написання магістерської роботи. Зміст магістерської 

роботи. Аналіз списку літературних джерел, які 

планується використовувати при написанні 

магістерської роботи.  

10 

3 Тема 3. Висвітлення вступної частини до магістерської 

роботи. Обговорення мети і завдання досліджень, 

10 
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висвітлення об’єкту і предмету досліджень, 

обґрунтування проблематики, актуальності і наукової 

новизни власних досліджень. 

4 Тема 4. Методологія наукового дослідження. 

Класифікація методів музично-педагогічного 

дослідження. 

10 

5 Тема 5. Нагромадження і впорядкування дослідницького 

матеріалу. Робота із джерелами та їх бібліографічний 

опис. 

10 

6 Тема 6. Технологія дослідницької роботи засобами 

досягнення компетенцій професійного розвитку. 

Узагальнення практичного досвіду. 

9 

7 Тема 7. Обговорення отриманих результатів 

музикознавчих досліджень.  

2 

8 Тема 8. Обговорення отриманих результатів музично-

педагогічних експериментів. 

2 

9 Тема 9. Висвітлення та обговорення розділів 

магістерської роботи, присвяченим музикознавчим 

дослідженням (за напрямками музична регіоналістика, 

персоналії, історичне музикознавство, музично-

педагогічні концепції, методи, методики, тощо). 

2 

10 Тема 10. Представлення Додатків магістерської роботи. 

Висновки. 

2 

11 Тема 11. Методи впровадження результатів 

магістерського дослідження в практичну діяльність 

педагога-музиканта. 

2 

12 Тема 12. Якісне оформлення та захист магістерських 

робіт. 

2 

 

 

9. Індивідуальні завдання 

 

10. Методи навчання 

Лекції, презентації наукових досліджень, інструктаж, практична робота з 

написання наукових статтей та їхньої публікації у фахових виданнях, наукові 

дискусії, круглі столи за заданою тематикою, внутрішньокурсовий попередній 

захист магістерських робіт, обговорення студентами власних помилок колег, 

якісна підготовка до захисту магістерської дисертації. 

11. Методи контролю 

Контроль виконання підсумкової роботи включає поточний контроль за 

виконанням розрахунків за трьома розділами. Оцінка виконання та захисту 

курсової роботи проводиться за 100-бальною шкалою.                                                                                

Підсумковий контроль, форма: заліки вкінці 10 та 11семестру, тести, 

усний. 
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12. Розподіл балів, які отримують студенти 

Поточне тестування та самостійна робота Підсумковий 

тест (екзамен) 

Сума 

Змістовий модуль 1  

50 

100 

Т1 Т2 Т3 Т4 Т5 Т6 

5 5 10 10 10 10 

 

Поточне тестування та самостійна робота Сума (залік) 

Змістовий модуль 2 100 

Т7 Т8 Т9 Т10 Т11 Т12 

15 15 15 15 20 20 

 

Шкала оцінювання: національна та ЄКТС 

Оцінка 

ЄКТС 

Сума 

балів за 

всі види 

навчальної 

діяльності 

Оцінка за національною шкалою 

для екзамену, курсового 

проекту (роботи), 

практики 

для заліку 

А 90 – 100 відмінно 

зараховано 

В 81-89 

добре 
С 71-80 

D 61-70 

задовільно 
E 51-60 

FX 21-50 

незадовільно з 

можливістю 

повторного складання 

не зараховано з 

можливістю 

повторного складання 

F 0-20 

незадовільно з 

обов’язковим 

повторним вивченням 

дисципліни 

не зараховано з 

обов’язковим 

повторним вивченням 

дисципліни 

 

* кількість  балів  для  оцінок  «незадовільно»  (FX  i  F)  визначається  

Вченими  радами  факультетів  (педагогічними  радами  коледжів). 

 

13. Методичне забезпечення 

Король О.М. Методика написання рефератів, курсових, бакалаврських, 

магістерських та кандидатських наукових робіт. – Львів, самвидав, - 55 ст. 

Білоусова Т.П. Теорія і практика підготовки наукової роботи: навчальний 

посібник / Т.П.Білоусова. – Кам’янець-Подільський: ПП Буйницький О.А., 2008. 
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Волковинський О.С. Написання і захист дипломних та магістерських робіт: 

методичні рекомендації / О.С. Волковинський. – Кам’янець-Подільський: 

―Абетка‖, 2000.  

Вимоги до оформлення дисертацій та авторефератів дисертацій // Бюлетень 

Вищої атестаційної комісії України. – 2011. – № 9-10.  

 

14. Рекомендована література 

Базова 

1. Ващенко Г. Виховний ідеал. – Полтава, 1994. – 191 с. 

2. Ващенко Г. Загальні методи навчання. – К., 1997. – 410 с.  

3. Ушинський К. Людина як предмет виховання. Спроба  педагогічної 

антропології // Вибр. пед. твори: В 2-х т. – Т. 1. – К., 1983. – С. 208 –218. 

4. Сидоренко В. Основи наукових досліджень / В.Сидоренко, П.Дмитренко. 

– К., 2008. – 259 с.  

5. Теоретичні основи педагогіки / за ред. О. Вишневського. – Дрогобич: 

Відродження, 2001.  

6. Балух В.О. Магістерські роботи: методичні рекомендації / В.О.Балух. – 

Чернівці: ―Рута‖, 2003. 

7. Білоусова Т.П. Теорія і практика підготовки наукової роботи: навчальний 

посібник / Т.П.Білоусова. – Кам’янець-Подільський: ПП Буйницький О.А., 2008. 

8. Волковинський О.С. Написання і захист дипломних та магістерських 

робіт: методичні рекомендації / О.С. Волковинський. – Кам’янець-Подільський: 

―Абетка‖, 2000.  

9. Вимоги до оформлення дисертацій та авторефератів дисертацій // 

Бюлетень Вищої атестаційної комісії України. – 2011. – № 9-10.  

10. Эко У. Как написать дипломную работу. Гуманитарные науки / У.Эко. – 

М.: Книжный дом «Университет», 2001.  

11. Маркітантов В.Ю. Підготовка та захист магістерської роботи: 

навчальнометодичний посібник / В.Ю.Маркітантов, А.В.Найчук. – 

Кам’янецьПодільський: Кам’янець-Подільська міська друкарня, 2008. Методичні 

рекомендації з написання та оформлення дипломних робіт студентами Кам’янець-

Подільського національного університету імені Івана Огієнка / [yпорядники: 

А.С.Попович, Н.М.Розумяк; за ред. А.С.Попович]. – Кам’янець-Подільський: 

Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2012.  

12. Методичні рекомендації з написання та оформлення дипломних робіт 

студентами Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка / 

[yпорядник: Воєвідко Л.М.]. – Кам’янець-Подільський: Кам’янецьПодільський 

національний університет імені Івана Огієнка, 2016 (у видавництві).  

13. Правила оформлення посилань на архівні документи у дисертаціях // 

Бюлетень Вищої атестаційної комісії України. – 2011. – № 9-10. Приклади 

оформлення бібліографічного опису у списку джерел, який наводять у дисертації, і 

списку опублікованих робіт, який наводять в авторефераті // Бюлетень Вищої 

атестаційної комісії України. – 2009. – № 5.  

14. Степанков В.С. Магістерська робота: методичні поради / В.С.Степанков. 

– Кам’янець-Подільський: К-ПДУ, 2005.  
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15. Філінюк А.Г. Наукова робота студента: методичні рекомендації для 

студентів і магістрантів усіх спеціальностей і форм навчання / А.Г.Філінюк, 

А.М.Трембіцький. – Кам’янець-Подільський: Кам’янець-Подільський державний 

університет, редакційно-видавничий відділ, 2007.  

Допоміжна 

16. Архiмович Л., Гордiйчук М. Микола Лисенко. Життя i творчiсть. — 

Вид.3–тє, доповн.i переробл. — К., 1992.  

17. Бабюк Л. Музично-педагогiчна дiяльнiсть С.П.Людкевича // Творчiсть 

С.Людкевича: Зб.статей / Упоряд. М.Загайкевич. — К., 1979.  

18. Булат Т. Якiв Степовий. — К., 1980.  

19. Бiлинська М. Сидiр Воробкевич.—К., 1982.  

20. Вiночок Соломiї Крушельницької / Упоряд.П.Медведик. — Тернопiль, 

1992.  

21. Василенко З.I. Пропагандист народної пiснi // Микола Лисенко — борець 

за народнiсть i реалiзм у мистецтвi. — К., 1965.  

22. Василенко З.I. Пропагандист народної пiснi // Микола Лисенко — борець 

за народнiсть i реалiзм у мистецтвi. — К.,1965.  

23. Видатний спiвак Олександр Мишуга. Спогади. — Львiв, 1964.  

24. Гриневецький I. А.К. Вахнянин: Нарис про життя i творчiсть. — К., 1961. 

Гордiйчук М. Микола Леонтович. — Вид.2–ге. — К., 1974. 11. Дем'янко Н. 

Нацiональна культура в педагогiчнiй спадщинi В.М.Верховинця // Iсторiя 

Полтавського педагогiчного iнституту в особах. — Полтава, 1995.  

25. Дем'янко Н. Впровадження iдей нацiонального виховання 

В.М.Верховинця в практику сучасного педвузу // Високi технологiї виховання. — 

Харкiв, 1995.  

26. Золотi колоски /Упоряд.Б.Пiдгорецький, О.Маслов.— Спб., 

(Друк.Г.Шмiдта), 1913.  

27. Іван Алчевський. Спогади, матерiали, листування. — К., 1980. 15. 

Каришева Т. Петро Сокальський. Життя i творчiсть. — Вид. 2-ге. — К.,1978.  

28. Костюк О.Г. М. В. Лисенко про суспiльно-виховнi функцiї музики // 

Микола Лисенко — борець за народнiсть i реалiзм у мистецтвi. — К., 1965.  

29. Лисенко М.В. Листи / Упоряд та прим. О.Лисенка. Вступ ст. 

М.Рильського. Заг. ред. Л.Кауфмана. — К., 1964.  

30. Леонтович М.Д. Збiрка статей та матерiалiв. — К., 1947. 19. Людкевич С. 

Кiлька слiв про потребу заснування українськоруської музичної консерваторiї у 

Львовi // Дiло, 1902. — Ч.239.  

31. Людкевич С. Кiлька замiток до реформи у Вищiм музичнiм iнститутi т-ва 

iм.М.Лисенка у Львовi // Дiло, 1910. — Ч.173.  

32. Людкевич С. Загальнi основи музики (теорiя музики). — Коломия, 1921. 

103  

33. Людкевич С. Критичнi замiтки в справi науки сольфеджiо й музичного 

диктанту в музичних школах. — "Боян", 1929, №2–3.  

34. Людкевич С. Спроба критичного пiдходу до питання сольмiзацiї та її 

реформи" // Muzyka w szkole, 1929. — №6.  



14 

 

  

35. Людкевич С. Музичний iнститут iм. М.Лисенка // Українська музика, 

1937. — №7.  

36. М. В. Лисенко у спогадах сучасників / Упоряд. О. Лисенка; ред. та 

комент. Р. Пилипчука. – Київ: Музична Україна, 1968.  

37. Мазуркевич О.Р. Визначнi українськi педагоги — народнi просвiтителi. 

Х.Д.Алчевська та її сподвижники. — К., 1963.  

38. М.О.Грiнченко. Вибране. — К.,1959.  

39. Модест Менцинський. Спогади, матерiали, листування / Автор-упоряд. 

М.Головащенко. — К., 1995.  

40. Рiднi пiснi Соломiї Крушельницької // Народна творчiсть та етнографiя, 

1964. — №4.  
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