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Сторінка курсу  http://kultart.lnu.edu.ua/course/mahisters-ka-robota-014 

Консультації Консультації відбуваються: щовівторка, 10.10-11.30 год. 

щосередин, від 15.00 до 16.00 та щопонеділка з 11.00 до 12.00 

(вул. Валова, 18). 

Також можливі он-лайн консультації. Для цього слід писати на 

електронну пошту викладача 

Інформація про 

кваліфікаційну роботу 

 

 

Це індивідуальне завдання науково-дослідного характеру, що 

його виконує студент магістерської програми на 

завершальному етапі фахової підготовки. Ця робота є однією з 

форм виявлення теоретичних і практичних знань студента і 

його вміння застосовувати їх при розв’язанні конкретних 

наукових та творчих завдань. 

Коротка анотація  Магістерська робота з із захистом в ЕК зі спеціальності 014.13 

Середня освіта (музичне мистецтво) для освітньої програми 

«Середня освіта (музичне мистецтво)», другого 

(магістерського) рівня освіти, яка виконується в ІІІ семестрі в 

обсязі 9 кредитів (за Європейською Кредитно-Трансферною 

Системою ECTS). 

Мета та цілі курсу Метою написання дипломної магістерської роботи є: 

- поглиблення й розширення теоретичних і практичних знань з 

вибраного напрямку спеціалізації в галузі 01 Освіта/Педагогіка, 

а також уміння застосувати їх при вирішенні конкретних 

практичних завдань; 
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- пошук сучасних наукових досягнень у сфері музичного 

мистецтва та самостійно їх застосовувати при розв`язанні 

прикладних проблем. 

Література для вивчення 

дисципліни 

Основналітература:  

Ващенко Г. Виховнийідеал. – Полтава, 1994. – 191 с. 

Ващенко Г. Загальніметодинавчання. – К., 1997. – 410 с.  

Ушинський К. Людина як предмет виховання. 

Спробапедагогічноїантропології // Вибр. пед. твори: В 2-х т. – 

Т. 1. – К., 1983. – С. 208 –218. 

Сидоренко В. Основинауковихдосліджень / В.Сидоренко, 

П.Дмитренко. – К., 2008. – 259 с.  

Теоретичніосновипедагогіки / за ред. О. Вишневського. – 

Дрогобич: Відродження, 2001.  

Балух В.О. Магістерськіроботи: методичнірекомендації / 

В.О.Балух. – Чернівці: ―Рута‖, 2003. 

Білоусова Т.П. Теорія і практика підготовкинауковоїроботи: 

навчальнийпосібник / Т.П.Білоусова. – Кам’янець-Подільський: 

ПП Буйницький О.А., 2008. 

Волковинський О.С. Написання і захистдипломних та 

магістерськихробіт: методичнірекомендації / О.С. 

Волковинський. – Кам’янець-Подільський: ―Абетка‖, 2000.  

Вимоги до оформленнядисертацій та авторефератівдисертацій // 

БюлетеньВищоїатестаційноїкомісіїУкраїни. – 2011. – № 9-10.  

Эко У. Как написать дипломную работу. Гуманитарные науки / 

У.Эко. – М.: Книжный дом «Университет», 2001.  

Маркітантов В.Ю. Підготовка та захистмагістерськоїроботи: 

навчальнометодичнийпосібник / В.Ю.Маркітантов, А.В.Найчук. 

– Кам’янецьПодільський: Кам’янець-

Подільськаміськадрукарня, 2008. Методичнірекомендації з 

написання та оформленнядипломнихробіт студентами 

Кам’янець-

ПодільськогонаціональногоуніверситетуіменіІванаОгієнка / 

[yпорядники: А.С.Попович, Н.М.Розумяк; за ред. А.С.Попович]. 

– Кам’янець-Подільський: Кам’янець-

ПодільськийнаціональнийуніверситетіменіІванаОгієнка, 2012.  

Методичнірекомендації з написання та 

оформленнядипломнихробіт студентами Кам’янець-

ПодільськогонаціональногоуніверситетуіменіІванаОгієнка / 

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

Кам’янецьПодільськийнаціональнийуніверситетіменіІванаОгіє

нка, 2016 (у видавництві).  

Правила оформленняпосилань на архівнідокументи у 

дисертаціях // БюлетеньВищоїатестаційноїкомісіїУкраїни. – 

2011. – № 9-10. 

Прикладиоформленнябібліографічногоописууспискуджерел, 

якийнаводять у дисертації, і списку опублікованихробіт, 

якийнаводять в авторефераті // 

БюлетеньВищоїатестаційноїкомісіїУкраїни. – 2009. – № 5.  

Степанков В.С. Магістерська робота: методичніпоради / 

В.С.Степанков. – Кам’янець-Подільський: К-ПДУ, 2005.  

Філінюк А.Г. Наукова робота студента: методичнірекомендації 

для студентів і магістрантівусіхспеціальностей і форм навчання 

/ А.Г.Філінюк, А.М.Трембіцький. – Кам’янець-Подільський: 



Кам’янець-Подільськийдержавнийуніверситет, редакційно-

видавничийвідділ, 2007.  

Додатковалітература:  

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

— Вид.3–тє,доповн.iпереробл. — К., 1992.  

Бабюк Л. Музично-педагогiчнадiяльнiстьС.П.Людкевича // 

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

1979.  

Булат Т. ЯкiвСтеповий. — К., 1980.  

Бiлинська М.СидiрВоробкевич.—К., 1982.  

ВiночокСоломiїКрушельницької / Упоряд.П.Медведик. — 

Тернопiль, 1992.  

Василенко З.I. Пропагандист народноїпiснi // Микола Лисенко 

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

Василенко З.I. Пропагандист народноїпiснi // Микола Лисенко 

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

ВидатнийспiвакОлександрМишуга. Спогади. — Львiв, 1964.  

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 

педагогiчнiйспадщинiВ.М.Верховинця // 

IсторiяПолтавськогопедагогiчногоiнституту в особах. — 

Полтава, 1995.  

Дем'янко Н. 

ВпровадженняiдейнацiональноговихованняВ.М.Верховинця в 

практику сучасного педвузу // Високiтехнологiївиховання. — 

Харкiв, 1995.  

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

(Друк.Г.Шмiдта), 1913.  

ІванАлчевський. Спогади, матерiали, листування. — К., 1980. 

15. Каришева Т. Петро Сокальський. Життя i творчiсть. — Вид. 

2-ге. — К.,1978.  

Костюк О.Г. М. В. Лисенко про суспiльно-

виховнiфункцiїмузики // Микола Лисенко — борець за 

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

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

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

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

Людкевич С. Кiлькаслiв про потребу 

заснуванняукраїнськоруськоїмузичноїконсерваторiї у Львовi // 

Дiло, 1902. — Ч.239.  

Людкевич С. Кiльказамiток до реформи у 

Вищiммузичнiмiнститутi т-ваiм.М.Лисенка у Львовi // Дiло, 

1910. — Ч.173.  

Людкевич С. Загальнiосновимузики (теорiямузики). — 

Коломия, 1921. 103  

Людкевич С. Критичнiзамiтки в справi науки сольфеджiо й 

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

Людкевич С. Спробакритичногопiдходу до питаннясольмiзацiї 

та їїреформи" // Muzyka w szkole, 1929. — №6.  

Людкевич С. Музичнийiнститутiм. М.Лисенка // 

Українськамузика, 1937. — №7.  



М. В. Лисенко у спогадахсучасників / Упоряд. О. Лисенка; ред. 

та комент. Р. Пилипчука. – Київ: МузичнаУкраїна, 1968.  

Мазуркевич О.Р. Визначнiукраїнськi педагоги — 

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

1963.  

М.О.Грiнченко. Вибране. — К.,1959.  

Модест Менцинський. Спогади, матерiали, листування / Автор-

упоряд. М.Головащенко. — К., 1995.  

РiднiпiснiСоломiїКрушельницької // Народна творчiсть та 

етнографiя, 1964. — №4.  

Славетнаспiвачка. Спогади i статтi про СоломiюКрушельницьку 

/ Упоряд. I.Деркач. — Львiв, 1956.  

Степанченко Г.В. Композитор ЯкiвСтеповий. — К., 1974.  

Супрун Н. Гнат Хоткевич — музикант. — Рiвне, 1997.  

Федотов Є. Кирило Григорович Стеценко — педагог. — К., 

1977.  

Фрайт I. Проблема розвиткутворчихздiбностейдiтей у 

педагогiчнiйспадщинiгалицькихкомпозиторiвкiнця XIX — 

початку XX сторiччя // Освiтянин. — 1998. — №2.  

Фрайт I. ПедагогiчнаспадщинаА.Вахнянина i їївикористання в 

сучаснiйукраїнськiйшколi // Українськенародознавство у 

педагогiчномупроцесiосвiтнiхустанов: Зб.статей. — 

IваноФранкiвськ, 1997.  

Фрайт I. ВiкторМатюк — композитор i священник // 

Свiтдитини.—1997. — №1.  

Фрайт I. ПросвiтницькадiяльнiстьМ.Копка (1859-1918) // 

Мистецтво та освiта.— 1998. — №2.  

Фрайт I. Iсторiястворення перших українськихпiдручникiв з 

музики в ЗахiднiйУкраїнi в другiйполовинi XIX сторiччя 

//Джерела.— 1998. — №2.  

Фрайт I. Педагогiчно-просвiтницькадiяльнiсть Дениса 

Сiчинського (1865– 1909) // Обрiї.—1998. — №1.  

Черпухова К.М. Композитор Б.В.Пiдгорецький i 

розвитокросiйсько-українськихмузичнихзв'язкiв. — К.,1981. 

Інтернет-джерела 

https://wiki.cuspu.edu.ua/ 

http://idgu.edu.ua/wp-content/uploads/2016/03/rozvitok-

pedagogichnoyi-ta-muzichno-horeografichnoyi-i-obrazotvorchoyi-

obdarovanosti-osobistosti.pdf 

http://dspace.kspu.kr.ua/jspui/handle/123456789/3768 

http://journals.uran.ua/index.php/2227-6246/article/view/162279 

https://books.google.com.ua 

https://vseosvita.ua/library/problemi-ta-neobhidnist-rozvitku-

tvorcih-muzicnih-zdibnostej-ditej-61819.html 

Тривалість курсу 270 год. 

Обсяг курсу 270 годин самостійної роботи 

Очікувані результати 

навчання 

Представлена до захисту магістерська робота повинна показати 

вміння автора коротко, логічно та аргументовано викладати 

матеріал і передбачає: 

- науковий пошук та визначення теоретичних основ проблеми, 

яка розглядається. 

- систематизацію, закріплення та розширення теоретичних та 

практичних знань майстерності актора. 

https://wiki.cuspu.edu.ua/
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http://dspace.kspu.kr.ua/jspui/handle/123456789/3768
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- розвиток навичок самостійної роботи та оволодіння 

методикою наукових досліджень.  

- узагальнення результатів дослідження та обґрунтування 

висновків щодо теоретичної та практичної роботи над роллю. 

- виявлення підготовленості студента для самостійної роботи у 

навчальній, практичній або науково-дослідній діяльності. 

Формат курсу Очний, заочний 

Теми Дипломна магістерська робота виконується індивідуально за 

затвердженою тематикою. 

Тематика наукової роботи визначає кафедра музичного 

мистецтва спільно із керівником освітньої програми. Студент 

може самостійно запропонувати тематику. 

Підсумковий контроль, 

форма 

Захист магістерської роботи. 

Пререквізити Для вивчення курсу студенти потребують професійних знань з 

дисциплін музичного мистецтва, теорії та методики музичного 

виховання, базових знань з педагогікита історії музичного 

мистецтва. 

Методи, які будуть 

застосовуватися для 

написання кваліфікаційної 

роботи 

При написанні магістерської роботи необхідно 

використовувати як загальнонаукові методи теоретичного 

узагальнення (аналізу та синтезу, порівняння, моделювання та 

ін.). 

Структура У загальному вигляді дипломна магістерська робота повинна 

мати таку структуру: 

- Титульний аркуш 

- Завдання на магістерську роботу 

- Зміст 

- Вступ 

- Основна частина 

- Висновки  

- Список використаної літератури та джерел 

- Додатки 

Критерії оцінювання 

(окремо для кожного виду 

навчальної діяльності) 

Оцінювання проводиться за 100-бальною шкалою.  

Жодні форми порушення академічної доброчесності не 

толеруються. 

До екзаменаційної комісії 

подаються такі матеріали 

Для захисту дипломної магістерської роботи необхідно мати: 

відгукнаукового керівника; 

внутрішню рецензію; 

зовнішню рецензію; 

рішення кафедри музичного мистецтва про допуск до захисту. 

Опитування Анкету-оцінку з метою оцінювання якості курсу буде надано 

по завершенню курсу. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


