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2020 – 2021 навчальний рік  





1. Опис навчальної дисципліни 

 

Найменування 

показників  

Галузь знань, освітньо-

кваліфікаційний рівень 

Характеристика навчальної 

дисципліни 

денна форма 

навчання 

заочна форма 

навчання 

Кількість кредитів 

  – 6 

Галузь знань 

02 Культура і мистецтво 
(шифр і назва) 

Нормативна 

(за вибором) 

 

Модулів –  

Спеціальність: 

025 Музичне мистецтво 

 

Рік підготовки 

Змістових модулів –  -й 3-й 

Індивідуальне науково-

дослідне завдання 

___________ 

                                          

(назва) 

Семестр 

Загальна кількість годин 

–  120 

6-й  

Лекції 

Тижневих годин для 

денної форми навчання: 

аудиторних – 7 год. 

самостійної роботи 

студента  

Освітньо-

кваліфікаційний рівень: 

доктор філософії 

0 год.  год. 

Практичні, семінарські 

120 год.  год. 

Лабораторні 

- год.  год. 

Самостійна робота 

  год. 

Індивідуальні завдання:  

год. 

Вид контролю:  

залік  

 

 

2. Мета та завдання навчальної дисципліни 

 

Мета практики - поглиблене ознайомлення студентів із досвідом та методами 

викладання у закладах вищої освіти, закріплення знань отриманих у процесі 

навчання з дисциплін «Методика викладання музично-теоретичних дисциплін у 

закладах вищої освіти», «Педагогіка вищої школи», формування навичок 

роботи на викладацькій та педагогічній посадах. 

Завдання практики:  

• ознайомитися з програмами навчальних курсів; 



 • формування у аспірантів педагогічних і методичних умінь викладання 

відповідних навчальних дисциплін у системі закладів четвертого рівня 

акредитації; 

 • формування вмінь професійного і педагогічного спілкування зі студентською 

аудиторією;  

• виховання досвіду викладацької роботи, морально етичних якостей викладача, 

індивідуального творчого стилю педагогічної діяльності, потреби в самоосвіті, 

а також формування  практичних  фахових компетентностей,  необхідних  для  

підготовки дисертаційних  досліджень  з проблематики цієї наукової галузі 

відповідно кваліфікації «доктор філософії», зокрема:  

ФК01.  Набуття  знань  для  застосування  філософсько-світоглядних  

принципів  у  поєднанні  з  сучасними тенденціями розвитку та науковими 

досягненнями  у  сфері музикознавства.   

ФК02.  Здатність  аналізувати,  систематизувати  та узагальнювати  результати  

наукових  досліджень  на  межі предметної  галузі,  досягати  наукових  

результатів,  що сприяють формуванню нових знань в сфері музикознавства.   

ФК03.  Здатність  до  апробації,  наукового  дискурсу, публічного з  актуальних  

питань  сучасного  музикознавства,  а  також  їх поширення  та  впровадження  

у  практику  на  регіональному, національному та міжнародному рівнях.   

ФК04.  Здатність    застосовувати    навички  педагогічної  практики,  

дидактичні  основи  музикознавчих  дисциплін  у вищій    школі,  традиційні    

та    інноваційні    методики  навчання у професійній сфері.  

ФК05.  Дотримання    професійної  етики  у  наукових   дослідженнях,  правил    

академічної    доброчесності    в  науково-педагогічній діяльності.  

ФК06.  Здатність  до  теоретичного  обґрунтування  основних положень  

сучасного  музикознавства  та  їх  найсучасніших тенденцій,  об’єктивно  

оцінювати  рівень  власної    фахової  компетенції,  підвищувати  професійну  

кваліфікацію  та  адаптуватись  до  змін  у професійній діяльності.   



РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ  

ПРН01. Вміти застосовувати загальнонаукові  (філософські) компетентності   

спрямовані   на   формування системного наукового  світогляду  та  

впроваджувати  їх  у  сферу музичного  мистецтва.  Продемонструвати  

здатність    до осмислення  проблем  музичної  творчості,  історії  та  теорії  

музичної культури, розвитку музикознавчої думки.   

ПРН02.  Засвоїти  низку  знань  з  методології,  теорії,  методів та  організації  

науково-дослідницької  діяльності  необхідних для  реалізації  міжпредметних  

зв’язків  у  процесі  вивчення питань музикознавства.   

ПРН03.  Здійснювати  публічну  апробацію  результатів  досліджень,  

демонструвати  усну  та  письмову  комунікацію як  державною  так  і  

іноземними  мовами.  Вміти  оперувати фаховою  музикознавчою  

термінологічною  базою,  а  також аналізувати аудіо- та нотні першоджерела.  

ПРН04.  Оволодіти  необхідними  психолого-педагогічними навичками  

організації  освітнього  процесу,  педагогічної спрямованості,  особистісної  

концепції  й  розробки ефективних методик викладання у ЗВО.   

ПРН05.  Поглибити  навички  комунікативних  зв’язків, вміння  працювати в 

спільному мистецтвознавчому проєкті,  ефективно  спілкуватися  на  

професійному  та  соціальному рівнях,  дотримуючись  принципів  наукової  та  

професійної етики.    

ПРН06.  Усвідомити  необхідність  поглиблювати  набуті  та здобувати нові 

фахові знання. Адаптуватись до нових умов, самостійно  приймати  рішення  та  

ініціювати  оригінальні дослідницько-інноваційні  комплексні  проєкти;  

удосконалювати  методологію  пізнання  музичних  явищ;  

 ОРГАНІЗАЦІЯ НАВЧАННЯ  

 Форми: навчальні заняття (лекційні, практичні) в очній, дистанційній або 

змішаній формах, самостійна робота, контрольні заходи.  

 

 



 Методи:  

 - індивідуальна робота, - групова робота, - пошукові завдання, - розробка 

структурних елементів роботи над практичним заняттям. 

Оцінювання проведення аспірантами самостійних лекцій в офлайн- та  

онлайн-форматах,  реферати,  виступи  аспірантів  на  практичних  

заняттях, презентація матеріалів дисертаційних досліджень. 

Після завершення цього курсу аспірант має уміти : 

 - планувати практичні заняття на період педагогічної практики,  

- розробляти конспекти занять і проводити пробні та залікові заняття; - 

аналізувати власні заняття та заняття викладачів і студентів практикантів; 

 - відвідувати залікові заняття студентів-колег по практиці та брати участь у їх 

обговоренні;  

- систематично аналізувати свою практичну діяльність, вести щоденникові 

записи. 

Базою  педагогічної практики  є  фахова кафедра музикознавства та хорового 

мистецтва факультету  культури і мистецтв,   де навчаються здобувачі 

освітнього ступеня «доктор філософії». 

Виконання завдань практики передбачає:  

1.  Визначення  зв’язків  своєї  теми  дослідження  з  актуальними  напрямами  

наукових досліджень,  концепцією  викладання відповідних дисциплін;  

вілпрацювання  методологічних  та  змістовно-структурних  аспектів 

дисертаційного дослідження.  

2.  Оформлення  списку  джерел  дисертаційної  роботи,  написання  

ґрунтовного аналітичного огляду її джерельної бази.  

3.  Обробка науково-емпіричних матеріалів за темою дисертації.  



4.  Визначення основних результатів дисертаційного дослідження, їх наукової 

новизни та практичної значущості, особистого внеску в оновлення змісту та 

методик викладання фахових навчальних дисциплін.  

5.  Оформлення  результатів  дослідження  у  формі  кваліфікаційної  

дисертаційної  роботи або її частини (розділи).   

6.  Удосконалення практичних навичок наукового виступу та наукової дискусії.   

7.  Підготовка  доповіді  (презентації)  за  темою  дисертаційного  дослідження  

для апробації  його  матеріалів  на  науковій  конференції,  «круглому  столі» 

тощо.   

СИСТЕМА ОІЦНЮВАННЯ  

залікова лекція – 10 б.          • 

залікове практичне заняття – 10 б. 

 • конспект залікової лекції – 10 б.  

• конспект практичного заняття – 10 б.  

• педагогічна характеристика відвідуваного заняття – 10 б. • захист практики – 

50 б.  

Якщо студент набирає 90–100 б., його практику оцінюють «відмінно» А; 

 89–81 б. – «добре» В; 

 80–71 б. – «добре» С;  

70–61 б. – «задовільно» D;  

менш ніж 50 б. – на «незадовільно», тобто практики не зараховують. 

 Жодні форми порушення академічної доброчесності не толеруються. 

 

 

 



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). 

  



 

Заліковий лист результатів педагогічної практики  

  
  

аспіранта ___________________________________________________________ 

(прізвище, ім’я, по батькові)  

  

Кафедра Музикознавства та хорового мистецтва 

  

спеціальність 025 – Музичне мистецтво   
 

  
  1. ЗАЛІКОВІ НАВЧАЛЬНІ ЗАНЯТТЯ (50 балів)    

№  

з/п  

Дата  Група  Тема заняття  Оцінка  

(0-25 б.)  

Науковий 

керівник  
Підпис  

 

1              

2              

  

2. ПЛАН-КОНСПЕКТ ЗАЛІКОВОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАНЯТТЯ ( 30 балів)  

 

№  

з/п  

Дата  Група  Тема заняття  Оцінка  

(о-15б.)  

Науковий 

керівник  

Підпис  

1              

2              

3. РЕЦЕНЗІЯ ВІДВІДАНОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАНЯТТЯ  

№  

з/п  

Дата  Група  Тема заняття  Оцінка  

(0-10 б.)  

Науковий 

керівник  

Підпис  

1              

4. ЗАХИСТ ПРАКТИКИ  

№   

з/п  

Завідувач кафедри  Оцінка  

(0-10б.)  

Підпис  

1              

  

  
  
  

  
  



Міністерство освіти і науки України  

Львівський національний університет імені Івана Франка  

  
  
  
  
  
  

Звіт  

про проходження педагогічної практики 

аспіранта  

  
  
   

кафедри Музикознавства та хорового мистецтва 

  

спеціальність 025 – Музичне мистецтво   
  

____________________________________________________________________ 

(прізвище, ім’я, по батькові)  

  
  

Завідувач кафедри __________  _________________________________________  

                                        (підпис)              (ініціали, прізвище)  

  

Науковий керівник  ________  __________________________________________  

                                    (підпис)              (ініціали, прізвище)  

 

 

Методичне забезпечення 

1.Ілініцька Н. С. Асистентська практика як різновид професійної підготовки 

магістрів факультету мистецтв / Н. С. Ілініцька // Наукові записки кафедри 

педагогіки. -Випуск ХХVІІІ. – Харків, 2012. – С. 72-77.  

2. Кашкодамова Н. Б. Історія фортепіанного мистецтва. ХІХ сторіччя: 

Підручник / Н. Б. Кашкодамова. – Тернопіль : АСТОН, 2006. – 608 с. 

 3.Козаренко О. Феномен української національної музичної мови. – Львів: Вид. 

НТШ, 2011. – 285 c. 4.Павлишин С. Музика двадцятого століття: Навчальний 

посібник. – Львів: БаК, 2005. – 232 с. 



 5. Алексюк А. М. Педагогіка вищої школи. Курс лекцій: модульне навчання. – 

К.: Вища шк., 1997. – 168 с. 6. Артемова Л.В. Педагогіка і методика вищої 

школи. К.: Кондор, 2008. – 272 с. 

 7. Асистентська практика студентів – магістрів. Орієнтовна програма і 

методичні рекомендації щодо проходження асистентської педагогічної 

практики. Підготовлені кафедрою педагогіки Львівського національного 

університету імені Івана Франка, березень 2004 р. 

/http://www.lnu.edu.ua/Pedagogika /pramag.pdf 

 8. Вища освіта в Україні: Навч. посіб. / В.Г. Кремінь, С.М. Ніколаєнко, М.Ф. 

Степко та ін.; За ред. В.Г. Кременя, С.М. Ніколаєнка. – К.: Знання, 2005. – 327 с. 

 9. Вітвицька С.С. Основи педагогіки вищої школи: Методичний посібник для 

студентів магістратури. – К.: Центр навчальної літератури, 2003. – 316 с.  

10. Галус О.М., Шапошникова Л.М. Порівняльна педагогіка: Навч. посіб. – К.: 

Вища школа, 2006. – 215 с. 11. 

 Мороз А.Г., Падалка О.С., Юрченко B.L Педагогіка і психологія вищої школи: 

Навч. посіб. – К.: Вид-во НПУ ім. М. Драгоманова, 2003. – 268 с.  

12. Навчальний процес у вищій педагогічній школі / За ред. Мороза О.Г. – К. : 

НПУ, 2001. – 338с.  

13. Нагаєв В. М. Методика викладання у вищій школі / В.Нагаєв: Навч. 

посібник. – К.: Центр учбової літератури, 2007. —232 с. 

Інтернет-ресурси:  

  Мета – українська пошукова система.  http//www.meta-ukraine.com.  

  Пошукова система Google.  http//www.google.com. 

Науковий вісник Національної музичної академії України імені П. І. 

Чайковського  http://naukvisnyknmau.com.ua/  

  Українське музикознавство  http://musicology.com.ua/  



  Наукові  збірки  Львівської  національної  музичної  академії  ім.  М. В. 

Лисенка  —   

https://muzuniversum.com/index.php/journal  

  Аспекти історичного музикознавства  http:// num.kharkiv.ua/share/aspekty/  

  Науковий  вісник  Одеської  національної  музичної  академії  імені  

А.В.Нежданової  

«Музичне мистецтво і культура»  http://music-art-and-

culture.com/index.php/music-art-and-culture-journal  
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