




1. ОПИС ПРЕДМЕТУ НАВЧАЛЬНОГО КУРСУ 
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Галузь знань, освітній 
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Характеристика навчальної 

дисципліни 

денна форма 

навчання 
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3 

Галузь знань 

01 Освіта нормативна 

 
 

Модулів – 1 

Спеціальність: 

014 Середня освіта 

Музичне мистецтво 

 

Рік підготовки 

Змістових модулів – 2 1-й  

Індивідуальне 

науково-дослідне 

завдання ___________ 

                    (назва) 

Семестр 

Загальна кількість 

годин –  90 

1-й  

Лекції 

Тижневих годин для 

денної форми 

навчання: 

аудиторних – 2 

самостійної роботи 

студента – 3,5 

Освітній рівень: 

бакалавр 

 

16 год. год. 

Практичні, семінарські 

16 год. год. 

Лабораторні 

 год.  год. 

Самостійна робота 

58 год. год. 

Індивідуальні завдання:  

год. 

Вид контролю:  

залік  

 

 

2. МЕТА даного курсу полягає в орієнтуванні  студентів щодо змісту 

педагогічної діяльності, її сутності та ролі в сучасному суспільстві, розкритті 

основних шляхів і методів набуття  педагогічного досвіду, в ознайомленні 

студентів з теоретичними основами музичної педагогіки, педагогічної 

майстерності,  у формуванні  вмінь практично застосовувати сучасні 

педагогічні технології. 

 

3. ПРОГРАМА 

 

Вступ 
Навчальна програма спецкурсу „Вступ до спеціальності” (26 год. лекцій, 10 

год. практ.-сем.) призначена для студентів 1 курсу факультету культури і 

мистецтв (спец. „Музична педагогіка і виховання”).  Вивчення цього курсу 



передбачає підготовку фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня „бакалавр” до 

музично-педагогічної діяльності у навчальних закладах. 

Курс „Вступ до спеціальності” спрямований на поглиблення знань, уявлень 

майбутніх педагогів-музикантів про структуру та особливості навчально-

виховного процесу.  Мета, зміст, тематика програми повинні допомогти 

студентам сформувати систему фахових знань, умінь і навичок. 

Основними завданнями курсу є  такі: допомогти студентам  засвоїти  зміст 

педагогічної діяльності, її суспільне значення, а також сприяти здобуттю знань, 

виробленню вмінь і навичок для успішної самореалізації у майбутній 

професійній діяльності.  

Курс „Вступ до спеціальності” покликаний ознайомити студентів з 

основними вимогами до організації і здійснення Їх власної діяльності протягом 

всіх років навчання у відповідності із завданнями  освітньо-кваліфікаційної 

характеристики майбутнього фахівця. Значна увага приділяється місцю і ролі 

особистості вчителя у сучасній педагогічній діяльності, вимогам суспільства 

щодо її розвитку і вдосконалення, умінню здійснювати діагностику своїх 

педагогічних здібностей, аналізу власної діяльності. 

Основні теоретичні положення курсу мають практичну спрямованість і 

розглядаються через призму принципів та методів, що використовуються для 

музичного розвитку особистості, вияву музичних здібностей, їх ефективному 

розвитку. Вони є умовою творчого пошуку викладачем засобів, методів, 

прийомів опосередкованого впливу на музичні здібності молодої людини. Ідеї, 

поняття курсу спираються на знання студентами філософії як методологічної 

бази, психології і педагогіки як теоретичної основи, методики викладання 

фахової дисципліни і сприяють розвитку їхньої компетентності в організації 

майбутньої педагогічної діяльності. 

Вивчення курсу „Вступ до спеціальності” відбувається шляхом осмислення 

студентами власного життєвого досвіду, вироблення власних професійних 

уявлень, поглядів про педагогічну діяльність.  Навчальна програма передбачає 

огляд, аналіз, оцінку теоретичних положень. 

Практично-семінарські заняття орієнтовані на формування у студентів 

основних педагогічних умінь засобами інтерактивної методики та тренінгу, 

передбачають обговорення та аналіз студентами різних педагогічних ситуацій, 

виконання практичних, ситуаційних вправ. 

У процесі вивчення курсу „Вступ до спеціальності” студенти оволодівають 

знаннями про  

- систему вищої педагогічної освіти в Україні, її організаційну основу і 

структуру; 

- завдання вищої педагогічної школи, функції вчителя; 

 

- види навчальних занять, наукової роботи студентів, види педагогічної 

практики; 

- шляхи формування педагогічних умінь; 

- сучасні філософські засади мистецької освіти; 

- особливості різних національних методик викладання „Музики”; 



- базові ціннісні орієнтації педагога; 

- культуру, техніку, та інші аспекти педагогічного мовлення; 

-  складові педагогічної майстерності викладача; 

- педагогічний такт та етику діяльності викладача; 

- особливості педагогічного впливу на особистість учня, створення                                                            

ситуацій успіху; 

- сучасні методи, прийоми ефективного музичного навчання учнів; 

форми організації навчання учнів. 

Вивчення курсу передбачає набуття студентами вмінь (з врахуванням фаху): 

- обирати методи, форми та засоби самовдосконалення для організації 

ефективної навчальної діяльності; 

- аналізувати навчальну літературу, володіти навичками опрацювання 

змісту навчального матеріалу, робити висновки та узагальнення на основі 

опрацювання літературних джерел; 

-   

- сприймання та розуміння поведінки учнів під час різних видів музичної 

діяльності; 

- словесного впливу під час бесіди на уроці музики; 

- застосування різноманітних методів, прийомів музично-педагогічного 

впливу на поведінку учня на уроці музики. 

- застосування ефективних методів, форм навчально-пізнавальної 

діяльності учнів; 

- аналізувати результат власної навчальної діяльності, формувати у себе 

педагогічне мислення, професійні переконання. 

Вивчення цієї навчальної дисципліни повинно пробуджувати інтерес 

студентів до педагогічної теорії, до передового музично-педагогічного досвіду, 

формувати установку на оволодіння професійними знаннями, необхідних для 

професійної діяльності. 

  

Змістовий модуль 1. 

СИСТЕМА ОСВІТИ В УКРАЇНІ 

 

Тема 1. Принципи побудови системи освіти в Україні  (2 год.) 

 

Освіта – основа інтелектуального, культурного, духовного, соціального та 

економічного розвитку суспільства і держави. 

Система освіти складається із закладів освіти, наукових, науково-

методичних і методичних установ, науково-виробничих підприємств, державних 

і місцевих органів управління освітою та самоврядування в галузі освіти. Метою 

освіти є всебічний розвиток людини як особистості та найвищої цінності 

суспільства, розвиток її талантів, розумових і фізичних здібностей, виховання 

високих моральних якостей, формування громадян, здатних до свідомого 

суспільного вибору, збагачення на цій основу інтелектуального, творчого 

культурного потенціалу народу, підвищення освітнього рівня народу. 



Закон України „Про освіту”  гарантує громадянам України право на 

безкоштовну освіту в усіх державних навчальних закладах незалежно від статі, 

риси, національності, соціального статусу, світоглядних переконань, ставлення 

до релігії, віросповідання, місця проживання та інших обставин. 

 

Тема 2. Характеристика основних типів навчальних закладів системи 

освіти. Освітньо кваліфікаційні рівні (2 год.) 

 

Відповідно до Закону України „Про освіту” структура освіти в україні 

включає такі ланки. 

Дошкільна освіта. Дошкільними закладами освіти є: дитячі ясла, дитячі 

садки, дитячі садки інтернатного типу, дитячі будинки та ін. 

Загальна середня освіта. Загальна середня освіта є обов’язковою основною 

складовою неперервної освіти. Загальноосвітніми  закладами е: середня 

загальноосвітня школа, спеціалізована школа (школа-інтернат), гімназія, ліцей, 

колегіум, загальноосвітня санаторна школа (школа-інтернат). 

Позашкільна освіта і виховання здійснюється позашкільними закладами, до 

яких належать палаци, будинки, центри дитячої творчості, учнівські та 

студентські клуби, школи мистецтв, студії, бібліотеки та ін. 

Професійну-технічну освіту здобувають у таких закладах освіти: 

професійно-технічне училище, професійно-художнє училище, навчально-

виробничий центр та інші  заклади. 

Вища освіта. В Україні діють такі види вищих навчальних закладів: 

університет, академія, інститут, консерваторія, коледж, технікум. 

Післядипломна освіта (спеціалізація, стажування, клінічна ординатура, 

підвищення кваліфікації, та перепідготовка кадрів). 

 

Тема 3.  Модернізація вищої освіти в Україні  

і Болонський процес (2 год.) 

 

Тенденції розвитку вищої освіти України на сучасному етапі.  Відмінність та 

подібність систем вищої освіти України і Європейських держав . Основні 

документи, які регламентують процес підготовки сучасного спеціаліста з вищою 

освітою: Закон України „Про вищу освіту ”, „Про освіту”, „Про загальну 

середню освіту”,  Статут вищого закладу освіти. Права і обов’язки студентів. 

Європейський вибір України – невід’ємна складова її подальшого розвитку. 

Хронологія та коротка характеристика подій   з налагодження співробітництва  

України і ЄС. Адаптація законодавства України до законодавства ЄС – один із 

найважливіших інструментів створення в Україні нової правової системи та 

громадянського суспільства.  

Передумови входження вищої освіти України до Болонського процесу; 

адаптація законодавства, структурні зміни освіти, запровадження в систему 

освіти Європейської  кредитно0-трансферної та акумулюючої системи (ECTS). 

 

 



Тема 4. Вища педагогічна освіта в Україні (2 год.) 

 

Завдання вищих закладів освіти у світлі Державної національної програми 

„Освіта” (Україна ХХІ століття), Національної доктрини розвитку освіти в 

Україні, цільової комплексної програми „Вчитель”. 

Концепція педагогічної освіти.  Соціально-гуманітарна, психолого-

педагогічна і фахова підготовка. Єдність теоретичної і практичної підготовки 

вчителя. 

Принципи та основні форми організації навчального процесу у вузі. Лекції, 

семінари, практичні заняття. 

Творчий характер роботи студентів. Форми організації контролю й оцінки 

знань та умінь.  

 

Змістовий модуль 2. 

СУЧАСНА СИСТЕМА ПІДГОТОВКИ ВЧИТЕЛЯ МУЗИКИ. 

 

Тема 5.  Майбутній педагог; загальна характеристика, права та 

обов’язки (2 год.) 

Важливі умови для успішного і всебічного розвитку особистості. 

Професіограма вчителя – перелік і опис загальнотрудових   і спеціальних знань, 

умінь та навичок, необхідних для успішного виконання професійно-педагогічної 

діяльності.  

Риси особистості педагога. Суспільна спрямованість. Професійно-

педагогічна спрямованість, Вимоги до психолого-педагогічної підготовки. 

Тема 6. Самостійна та науково-дослідницька робота студентів (2 год.) 

 

Організація самостійної роботи студентів та її значення. Поняття 

професійного самовиховання та його роль у формуванні особистості вчителя. 

Професійний ідеал і засоби професійного самовиховання. Програма 

самовиховання. Оцінювання результатів самовиховання. Методи самоосвіти. 

Наукова організація праці студента. Робота з літературними джерелами, 

бібліографічними виданнями.  

Поняття культури розумової праці студента. Працездатність та умови її 

збереження. Раціональний взаємозв’язок  аудиторної і самостійної роботи 

студентів. 

 

 

Тема 7.Організація професійного самовиховання  

майбутніх педагогів (2 год.) 

 

Професійне самовдосконалення  майбутнього педагога – це свідомий, 

цілеспрямований процес підвищення рівня своєї професійно-педагогічної 

компетенції і розвитку професійно значущих якостей відповідно до зовнішніх 

соціальних вимог, умов професійної педагогічної діяльності і власної програми 

розвитку. 



Основні завдання вищого закладу освіти щодо самовиховання майбутніх 

учителів. Етапи самовиховання майбутніх педагогів. 

 

 

Тема 8. Педагогічна практика студентів в системі підготовки 

майбутнього вчителя музики (2 год.) 

 

Педагогічна практика як форма самостійної роботи студентів. Програма 

практичної діяльності студентів у процесі навчання. Мета і завдання 

педагогічної практики. Основні Фоми педагогічної практики в університеті, 

особливості змісту та її організація. Організаційно-методичні засади проведення 

педагогічних практик. 

Навчально-дослідницька й наукова робота студентів під час педагогічної 

практики.  

 

Тема 9. Педагогічне спілкування (2 год.) 

 

Ефективність виховного впливу педагог на учнів вирішальним чином 

залежить від мистецтва педагогічного спілкування, від стилю взаємовідносин 

між вихователем і вихованцями.  Спілкування з дітьми вимагає постійної 

творчості. Педагог не просто спілкується з дітьми, а спілкується професійно, у 

його взаємовідносинах з ними немає дрібниць – працює все: погляд, рух очей, 

жест. Підготовку до педагогічного спілкування на уроці слід розглядати як певну 

систему. 

Змістовний модуль 3. 

ПЕДАГОГІЧНА ПРОФЕСІЯ ТА ОСОБИСТІСТЬ ПЕДАГОГА-

МУЗИКАНТА. 

 

Тема 10. Основи  педагогічної діяльності (2 год.) 

 

Виникнення та становлення педагогічної професії. Особливості  

педагогічної професії. Соціальна суть педагогічної діяльності та її види. 

Структура педагогічної діяльності. Основні функції педагогічної діяльності. 

Творчий характер педагогічної діяльності. Сучасні вимоги до педагогічної 

діяльності.  

Особистість учителя і вимоги суспільства до неї. Педагогічне покликання та 

педагогічні здібності. Професійна етика і педагогічний такт. Учителя. Стиль 

спілкування учителя з учнями, батьками учнів, колегами. Моральна культура 

вчителя.  

Поняття про професійну компетентність учителя, її структура. Зміст 

теоретичної готовності вчителя. Зміст практичної готовності вчителя. 

 

 

 



Тема 11. Загальна характеристика середнього загальноосвітнього 

закладу.   Вимоги до особистості  педагога-музиканта (2 год.) 

 

Загальноосвітня школа – ланка в системі освіти України та їх роль у 

національному відродженні. Загальна середня освіта спрямована на забезпечення 

всебічного розвитку особистості шляхом навчання і виховання, які ґрунтуються 

на загальнолюдських цінностях та принципах науковості, полі культурності, 

світського характеру освіти. 

 Соціальна роль учителя, його функції, вимоги до нього. Зміст теоретичної 

та практичної підготовки майбутнього вчителя. Місце  педагогічного 

спілкування у професійній діяльності педагога. 

 

 

 

 

Тема 12.  Педагогічні орієнтири у формуванні творчої особистості 

вчителя музики  (2 год.) 

 

Музично-педагогічний  досвід – підвалини становлення творчої особистості 

вчителя-музиканта. Зміст теоретичної готовності вчителя. Творчий характер 

діяльності вчителя музики. Зміст практичної готовності вчителя.  Професійна 

компетентність, педагогічна майстерність і шляхи оволодіння ними. 

Самовиховання  і його роль у професійному становленні майбутнього педагога-

музиканта. 

 

 

 

 

Тема 13. Особливості особистості школяра, 

 його права і обов’язки (2 год.) 

 

Особливості розвитку особистості  школяра. Розвиток фізичних та 

розумових сил дитини. Мотиви навчання.  Розвиток пам’яті школярів різного 

шкільного віку. Формування уявлення та логічного мислення школярів. Життєве 

визначення школярі старшого шкільного віку.  

 

 

 

4. СТРУКТУРА ЗАЛІКОВОГО КРЕДИТУ 

 

 

Тема 

Кількість годин, відведених на  

Лекції Семінарські та 

практичні 

заняття 

Самостійну 

роботу 

Індивідуальну 

роботу 

Змістовий модуль 1. Система освіти в Україні 



Тема 1. 

Принципи 

побудови системи 

освіти України 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

Індивідуальні 

завдання 

Тема 2. 

Характеристика 

основних типів 

навчальних 

закладів система 

освіти. 

 

 

 

2 

Тема 3. 

Модернізація вищої 

освіти в Україні і 

Болонський процес. 

 

 

2 

 

 

 

 

2 Тема 4. 

Вища педагогічна 

освіти в Україні. 

 

2 

Змістовий модуль ІІ. Сучасна система підготовки вчителя 

Тема 5. 

Майбутній педагог; 

загальна 

характеристика, 

права та обов’язки. 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

2 

 

 

Тема 6. 

Самостійна робота і 

науково-дослідна 

робота студентів 

 

 

2 

 

 

 

 

 

2 
Тема 7. 

Організація 

професійного 

самовиховання 

майбутніх 

педагогів 

 

 

 

2 

Тема 8. 

Педагогічна 

практика в системі 

підготовки 

майбутнього 

вчителя музики. 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

2 

 

Тема 9. 

Педагогічне 

спілкування. 

 

2 

Змістовий модуль ІІІ. Педагогічна професія і особистість вчителя музики 



Тема 10. 

Основи 

педагогічної 

діяльності. 

 

2 

 

 

 

 

 

 

2 

 

2 

 

 

Тема 11. 

Загальна 

характеристика 

середнього 

загальноосвітнього 

навчального 

закладу. Вимоги до 

особистості 

вчителя. 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

2 

 

Тема 12. 

Педагогічні 

орієнтири у 

формуванні творчої 

особистості 

вчителя музики. 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

2 

 

Тема 13. 

Особливості 

особистості 

школяра, його 

права і обов’язки.  

 

 

2 

 

 

2 

 

Всього  годин      

 

26 10 18  

 

5. ТЕМИ СЕМІНАРСЬКИХ  ЗАНЯТЬ. 

 

Тема 1, 2,3,4  Особливості модернізації вищої педагогічної освіти в 

Україні та Європі. 

 

Практичне заняття 1 (2 год.) 

1. Роль освіти в розвитку партнерства України з іншими державами. 

2. Тенденції розвитку вищої педагогічної освіти України на сучасному 

етапі. 

3. Основні завдання, принципи та етапи формування європейської вищої 

освіти. 

4. Запровадження кредитно-модульної системи організації навчального 

процесу у вузах України. 

 

Тема 5,6,7 Специфіка самостійної роботи майбутніх педагогів-

музикантів. 

 

Практичне заняття 2 (2 год.) 



1. Зміст і Фоми самостійної роботи студентів. 

2. методика підготовки студентів до лекції, семінарського і практичного 

заняття. 

3.  Методика пошуку студентами наукової та навчальної інформації, 

самостійна робота з книжкою. 

4. Науково-дослідницька робота студентів. 

 

Тема 6,9 Організаційно-педагогічні засади практичної підготовки 

майбутнього вчителя музики. 

 

Практичне заняття 3 (2 год.) 

1. Місце педагогічної практики у становленні майбутнього педагога-

музиканта. 

2. Програма практичної діяльності студентів у процесі навчання у ВУЗі. 

3. Організаційно-методичні засади проведення педагогічних практик. 

4. Формування у студентів дослідницьких умінь під час педагогічних 

практик. 

 

 

Тема 10,11  Професіограма майбутнього педагога-музиканта. 

 

Практичне заняття 4 (2 год.) 

1. Загальноосвітня школа -  важлива ланка в системі освіти України та 

її роль у національному відродженні. 

2. Соціальна роль педагога-музиканта, його функції, вимоги до нього. 

3. Зміст педагогічної і практичної підготовки майбутнього вчителя 

музики. 

4. Місце педагогічного спілкування у професійній діяльності педагога. 

 

Тема 12,13 Музично-педагогічний досвід – основа становлення творчої 

особистості майбутнього педагога-музиканта. 

 

Практичне заняття 5 (2 год.) 

1. Музично-педагогічний досвід -  підвалини становлення творчої 

особистості  вчителя музики. 

2. Творчий характер діяльності педагога-музиканта. 

3. педагогічна майстерність та шляхи оволодіння нею. 

4. Самовиховання і його роль у професійному становленні 

майбутнього вчителя. 

 

6. ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ. 

 

1. Опрацювання методичної літератури, що висвітлює основи 

педагогічних досліджень. 

                     2. Аналіз видань з проблем науково-педагогічних досліджень. 



                  3.Підготовка категоріального апарату дипломних досліджень. 

 

7. ІНДИВІДУАЛЬНІ НАВЧАЛЬНО-ДОСЛІДНІ ЗАВДАННЯ 

 

Тематика індивідуальних завдань для студентів 

1. Тенденції розвитку вищої педагогічної освіти України на сучасному 

етапі. 

2. Творчий характер діяльності вчителя музики. 

3. Вимоги до особистості вчителя на сучасному етапі. 

4. Педагогічне покликання та педагогічні здібності. 

5. Педагогічна майстерність і шляхи оволодіння нею. 

6. Індивідуальний стиль педагогічного спілкування. 

7. Педагогічна творчість та її ознаки. 

8.  Психолого-педагогічні основи професійного самовиховання. 

 

 

8. МЕТОДИ НАВЧАННЯ: інтерактивні методи, тренінг спілкування, 

імітаційно-рольові ігри. 

 

9. МЕТОДИ ОЦІНЮВАННЯ: поточне оцінювання, оцінка за виконане 

індивідуальне заняття, тести. 

 

10. РОЗПОДІЛ БАЛІВ, ЩО ПРИСВОЮЮТЬСЯ СТУДЕНТАМ 

Модуль 

(поточне тестування) 

Інд. 

завдання 

Підсумковий 

тест 
Сума 

 

Змістовний  

модуль 1 

Змістовний  

модуль 2 

Змістовний  

модуль 3 

 

 

 

10 

 

 

 

50 

 

 

 

100 
8 16 16 

Т

1 

Т

2 

Т

3 

Т

4 

Т

5 

Т

6 

Т

7 

Т

8 

Т

9 

Т 

10 

Т 

11 

Т 

12 

Т 

13 

2 2 2 2 3 3 2 4 4 4 4 4 4 

 

Шкала оцінювання:  

81-100 балів – відмінно (А) 

61-80 балів – добре (ВС) 

41-60 балів – задовільно (DЕ) 

0- 40 балів – незадовільно з можливістю повторного складання (FX) 

 

11. МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ: опорні конспекти лекцій, 

першоджерельні та ілюстративні матеріали, нормативні документи, комплекс 

навчально-методичного забезпечення навчальної дисципліни. 
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Назва курсу  Вступ до спеціальності 

Адреса викладання 

курсу 

М. Львів, вул. Валова, 18 

Факультет та кафедра, 

за якою закріплена 

дисципліна 

Факультет культури і мистецтв, кафедра музичного мистецтва 

Галузь знань, шифр та 

назва спеціальності 

Галузь знань 01 Освіта спеціальність 014 середня освіта спеціалізація 

Музичне мистецтво 

Викладачі курсу Жигаль Зоряна Михайлівна, кандидат педагогічних наук, доцент 

кафедри музичного мистецтва 

Контактна інформація 

викладачів 

http://kultart.lnu.edu.ua/employee/zhyhal-zoryana-myhajlivna 

Консультації по курсу 

відбуваються 

Консультації в день проведення лекцій/практичних занять (за 

попередньою домовленістю). Також можливі он-лайн консультації 

через Skype або подібні ресурси. Для погодження часу он-лайн 

консультацій слід писати на електронну пошту викладача або дзвонити. 

Сторінка курсу https://kultart.lnu.edu.ua/course/vstup-do-spetsialnosti 

Інформація про курс Курс розроблено таким чином, щоб надати учасникам необхідні 

знання, обов’язкові для того, щоб вміти творчо мислити, самостійно 

поповнювати свої знання, орієнтуватись у бурхливому потоці наукової 

інформації.. Тому у курсі представлено як огляд концепцій видів 

досліджень, так і процесів та інструментів, які потрібні для підвищення  

рівня наукової підготовки в галузі професійної педагогічної діяльності.  

Коротка анотація 

курсу 

Дисципліна «Вступ до спеціальності» є завершальною нормативною 

дисципліною з спеціальності 014 середня освіта спеціалізація Музичне 

мистецтво для освітньої програми Середня освіта (музичне мистецтво) 

, яка викладається в 1 семестрі в обсязі 3 кредитів (за Європейською 

Кредитно-Трансферною Системою ECTS). 

Мета та цілі курсу Метою вивчення вибіркової дисципліни «Вступ до спеціальності» є 

ознайомлення студентів із завданнями наукового дослідження, 

сформульовувати концептуальний апарат, теоретично обґрунтовувати 

теми та проблеми, обирати методи дослідження, організовувати 

педагогічний експеримент і впровадити отримані результати в 

практичну діяльність школи. 

Література для 

вивчення дисципліни 

 Основна література: оптимальна кількість джерел основної літератури 

Вчителю про педагогічну техніку / За ред. Л. І. Рувінського. — М.: 

Педагогіка, 1987. — 154 с. — Рос. мовою. 

2. Головатий М. Ф. Навчи себе сам. — К.: МАУП, 2002. — 120 с. 

3. Зорина Л. Я. Слово учителя в учебном процессе. — М.: Знание, 1984. 

— 80 с. 

4. Кан-Калик В. А. Учителю о педагогическом общении. — М.: 

Просвещение, 1987. — 192с. 

5. Куницына В. Н., Казаринова Н. В., Погольша В. М. Межличностное 

общение: Учебник для вузов. — СПб.: Питер, 2002. — 384 с. 

6. Основы педагогического мастерства / Под ред. И. А. Зязюна. — М.: 

Просвещение, 1989. — 302 с. 

7. Палтишев М. М. Педагогічна майстерність і шляхи її досягнення (У 

пошуках практикоорієнтованих дидактичних підходів): Навч.метод. 
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Тривалість курсу 120   год. 

Обсяг курсу 16 годин лекцій, 16 годин практичних занять та 58 годин самостійної 

роботи 

Очікувані результати 

навчання 

Після завершення цього курсу студент буде :  

Знати: 

 - систему вищої педагогічної освіти в Україні, її організаційну 

основу і структуру; 

- завдання вищої педагогічної школи, функції вчителя; 

 

- види навчальних занять, наукової роботи студентів, види 

педагогічної практики; 

- шляхи формування педагогічних умінь; 

- сучасні філософські засади мистецької освіти; 

- особливості різних національних методик викладання „Музики”; 

- базові ціннісні орієнтації педагога; 

- культуру, техніку, та інші аспекти педагогічного мовлення; 

-  складові педагогічної майстерності викладача; 

- педагогічний такт та етику діяльності викладача; 

- особливості педагогічного впливу на особистість учня, 

створення                                                            ситуацій успіху; 

- сучасні методи, прийоми ефективного музичного навчання 

учнів; 

 

Вміти: 

- обирати методи, форми та засоби самовдосконалення для 

організації ефективної навчальної діяльності; 

- аналізувати навчальну літературу, володіти навичками 

опрацювання змісту навчального матеріалу, робити висновки та 

узагальнення на основі опрацювання літературних джерел; 

- сприймання та розуміння поведінки учнів під час різних видів 



музичної діяльності; 

- словесного впливу під час бесіди на уроці музики; 

- застосування різноманітних методів, прийомів музично-

педагогічного впливу на поведінку учня на уроці музики. 

- застосування ефективних методів, форм навчально-пізнавальної 

діяльності учнів; 

- аналізувати результат власної навчальної діяльності, формувати 

у себе педагогічне мислення, професійні переконання. 

 

Ключові слова систему вищої педагогічної освіти в Україні, методи наукового 

дослідження, , види музично-педагогічного дослідження, , джерела  

дослідження 

Формат курсу Очний  

 Проведення лекцій, лабораторних робіт та консультації для кращого 

розуміння тем 

Теми Доцільно подавати у формі СХЕМИ КУРСУ** 

Підсумковий 

контроль, форма 

тестовий залік в кінці семестру 

 

Пререквізити Для вивчення курсу студенти потребують базових знань з фахових 

дисциплін, достатніх для сприйняття педагогічної діяльності  

розуміння музично-педагогічних джерел 

Навчальні методи та 

техніки, які будуть 

використовуватися під 

час викладання курсу 

Презентація, лекції, колаборативне навчання проектно-

орієнтоване навчання, дискусія, інтерактивний метод імітаційно-

рольової гри, тренінг спілкування (підготовка до сприймальної 

діяльності та інших видів активної роботи). 
Необхідне обладнання Із урахуванням особливостей навчальної дисципліни. Вивчення курсу 

може не потребувати використання програмного забезпечення, крім 

загально вживаних програм і операційних систем. 

Критерії оцінювання 

(окремо для кожного 

виду навчальної 

діяльності) 

Оцінювання проводиться за 100-бальною шкалою. Бали нараховуються 

за наступним співідношенням:  

• практичні/самостійні тощо : 25% семестрової оцінки; максимальна 

кількість балів_____ 

• контрольні заміри (модулі): 25% семестрової оцінки; максимальна 

кількість балів______ 

 • іспит/залік: 50% семестрової оцінки. Максимальна кількість 

балів____ 

Підсумкова максимальна кількість балів_______ 

 

 

Письмові роботи: Очікується, що студенти виконають декілька видів 

письмових робіт (есе, вирішення кейсу). Академічна доброчесність: 

Очікується, що роботи студентів будуть їх оригінальними 

дослідженнями чи міркуваннями. Відсутність посилань на використані 

джерела, фабрикування джерел, списування, втручання в роботу інших 

студентів становлять, але не обмежують, приклади можливої 

академічної недоброчесності. Виявлення ознак академічної 

недоброчесності в письмовій роботі студента є підставою для її 

незарахуванння викладачем, незалежно від масштабів плагіату чи 

обману. Відвідання занять є важливою складовою навчання. 

Очікується, що всі студенти відвідають усі лекції і практичні зайняття 

курсу. Студенти мають інформувати викладача про неможливість 

відвідати заняття. У будь-якому випадку студенти зобов’язані 

дотримуватися усіх строків визначених для виконання усіх видів 

письмових робіт, передбачених курсом. Література. Уся література, 



яку студенти не зможуть знайти самостійно, буде надана викладачем 

виключно в освітніх цілях без права її передачі третім особам. 

Студенти заохочуються до використання також й іншої літератури та 

джерел, яких немає серед рекомендованих. 

 

Політика виставлення балів. Враховуються бали набрані на 

поточному тестуванні, самостійній роботі та бали підсумкового 

тестування. При цьому обов’язково враховуються присутність на 

заняттях та активність студента під час практичного заняття; 

недопустимість пропусків та запізнень на заняття; користування 

мобільним телефоном, планшетом чи іншими мобільними пристроями 

під час заняття в цілях не пов’язаних з навчанням; списування та 

плагіат; несвоєчасне виконання поставленого завдання і т. ін. 

 

Жодні форми порушення академічної доброчесності не толеруються. 

 

Питання до заліку чи 

екзамену. 

1. Визначте головні цілі, що стоять перед освітньою сферою у XXI 

столітті. 

2. Охарактеризуйте сучасну систему освіти України. 

3. Які гарантії для громадян України визначено в Законі „Про освіту" 

4. Назвіть державні органи управління вищою освітою України. 

5. За якими освітньо-кваліфікаційними рівнями здійснюється 

підготовка фахівців у ВНЗ. 

6. Охарактеризуйте основні чинники соціально-економічного розвитку 

України в процесі Євроінтеграції. 

7. Назвіть основні завдання та принципи створення зони Європейської 

вищої освіти (шість цілей Болонського процесу). 

8. Поясніть особливості двоступеневої системи вищої освіти в 

європейських країнах. 

9. Дайте характеристику Диплома і Додатка до диплома що розроблені 

Європейською Комісією. 

10. Розкрийте особливості впровадження кредитно-модульної системи 

організації навчального процесу у ВНЗ України. 

11.  Охарактеризуйте європейську систему оцінювання знань студентів 

вузів. 

12. Перерахуйте шляхи входження України до Європейського простору 

вищої освіти. 

13. Що розуміємо під системою освіти України? 

14. Назвіть принципи навчально-виховної діяльності закладів освіти. 

15. Назвіть пріоритетні напрямки розвитку системи освіти в Україні. 

16. Охарактеризуйте основні ланки системи освіти України. 

17. Назвіть державні органи управління вищою освітою. 

18. Поясніть, для кого школа організовує індивідуальне навчання. 

19. Назвіть термін навчання у ЗОПІ І-ІІІ ст. для здобуття повної 

загальної середньої освіти. 

20. Назвіть права та обов'язки студента вищого закладу освіти. 

21. Охарактеризуйте основні форми організації навчання у вищому 

педагогічному закладі освіти. 

22.  Розкрийте суть навчально-пізнавальної діяльності студента під час 

лекції або іншого навчального заняття. 

23. Назвіть види і форми контролю ЗУН. 

24. Охарактеризуйте критерії та норми оцінювання ЗУН. 

25. Назвіть форми організації виховної роботи, які використовуються у 

педагогічному університеті. 



26. Поясніть, як ви готуватиметеся до складання заліків та іспитів. 

27.  Поясніть, у чому виявляється пізнавальна діяльність студентів. 

27. Назвіть права і обов'язки студентів ВУЗу. 

28. Охарактеризуйте зміст самостійної роботи студента вищого закладу 

освіти. 

29.  Назвіть основні форми самостійної роботи студентів. 

30. Назвіть види самостійної роботи студентів. 

31. Поясніть особливості контрольно-залікових заходів у системі 

самостійної роботи студентів. 

32. Поясніть сутність застосування в навчальному процесі сучасних 

інформаційних технологій. 

33.  Охарактеризуйте дві групи вмінь оволодівання знаннями. 

34. Поясніть методику роботи з книгою. 

35. Назвіть і поясніть види читання. 

36. Наведіть приклади оформлення бібліографічних джерел. 

37. Дайте визначення поняття «реферат». Назвіть та охарактеризуйте 

його основні етапи написання. 

38. Розкрийте місце наукової роботи студента в його самостійній 

роботі. 

39. Покажіть роль самовиховання у підготовці майбутнього педагога. 

40. Перерахуйте основні завдання вищого педагогічного закладу освіти 

щодо самовиховання майбутніх учителів. 

41. Назвіть етапи процесу самовиховання майбутніх педагогів. 

42.  Охарактеризуйте прийоми самовиховання. 

43.  Назвіть форми організації студентської науково-дослідної роботи. 

44.  Сформулюйте мету професійно-педагогічної практики. 

45. Назвіть та прокоментуйте основні задачі практики. 

46. Назвіть принципи, за якими розроблена програма практики. 

47. Охарактеризуйте предмет та об'єкт педагогічної практики. 

48. Назвіть види педагогічних практик. 

49. Охарактеризуйте види педагогічних практик, які проводяться 

IІ  курсі. 

50. Поясніть, у чому полягає основне завдання педагогічної практики 

«Перші дні дитини в школі». 

51. Назвіть і прокоментуйте, яке місце у підготовці майбутнього 

вчителя займає педагогічна практика на перед випускному та 

випускному курсах. 

52. Охарактеризуйте зміст роботи студента під час безвідривної 

педагогічної практики. 

53. Назвіть етапи проходження студентами педагогічної практики. 

54. Розкрийте суть і особливості педагогічної діяльності. 

55.  Охарактеризуйте основні якості професійної діяльності вчителя. 

56. Що означає термін «діяльність». 

57.  Назвіть вимоги до особистості вчителя та обґрунтуйте їх 

суб'єктивність. 

58. Охарактеризуйте основні риси вчителя, 

59. Охарактеризуйте структуру педагогічної діяльності. 

60. Назвіть та, поясніть рівні в оволодінні педагогічною майстерністю. 

61. Поясніть специфіку педагогічного мислення. 

62. Дайте визначення поняття «педагогічний такт». 

63. Назвіть структурні компоненти особистості вчителя. 

64. Поясніть, як здійснюється атестація педагогічних працівників у 

закладах освіти. 

65. Назвіть кваліфікаційні категорії., які встановлюються педагогічним 



працівникам. 

66. Охарактеризуйте, на які групи поділяються прогностичні вміння. 

Опитування Анкету-оцінку з метою оцінювання якості курсу буде надано по 

завершенню курсу. 

 

 

 

 

 

 

 

 


