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Опис навчальної дисципліни 

 

Найменування 

показників 
Освітній ступінь 

Характеристика навчальної 

дисципліни 

денна форма 

навчання 

заочна форма 

навчання 

Кількість кредитів: 

7 

Магістр 

Обов’язкова 

Рік підготовки: 

1-й 1-й 

Семестр 

Загальна кількість годин: 

210 

1-й 1-й 

Лекції 

16 год. 6 год. 

Практичні, семінарські 

44 год. 8 год. 

Лабораторні 

  

Самостійна робота 

150 год. 196 год. 

Консультації:  

  

Вид контролю:  

Екзамен – І семестр 

 

1.Мета вивчення навчальної дисципліни 

Курс «Методика викладання музичного мистецтва у ЗВО» є одним із 

значущих у системі професійної підготовки магістрантів за спеціальністю 

«Музичне мистецтво». Мета курсу – надати магістрантам ґрунтовний науково-

теоретичний фундамент для подальшої практичної роботи за обраною 

спеціальністю у вищих навчальних закладах, а також забезпечити можливість 

кваліфікованого впливу на здобувачів освіти. Засвоєння програмного матеріалу 

дисципліни «Методика викладання музичного мистецтва у ЗВО» забезпечує 

оволодіння ІК – здатність розв’язувати складні задачі і проблеми у галузі 

музичної професійної діяльності або у процесі навчання, що передбачає 

здійснення інновацій в теорії, історії музики, у педагогіці, виконавстві та 

характеризується невизначеністю умов і вимог; загальними та фаховими 

компетенціями відповідно до освітньо-професійної програми «Музичне 

мистецтво»: ЗК5 – здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях; ЗК6 

– здатність генерувати нові ідеї (креативність); ФК1 –  здатність створювати, 

реалізовувати і висловлювати свої власні художні концепції; ФК4 – здатність 

інтерпретувати художні образи в музикознавчій, виконавській, диригентській, 

композиторській, педагогічній діяльності; ФК5 – здатність збирати та 

аналізувати, синтезувати художню інформацію та застосовувати її для 
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теоретичної, виконавської, педагогічної інтерпретації; ФК6 – здатність 

викладати спеціальні дисципліни з урахуванням цілей навчання, вікових та 

індивідуальних особливостей здобувачів освіти; ФК7 – здатність аналізувати 

виконання музичних творів або оперних спектаклів, здійснювати порівняльний 

аналіз різних виконавських інтерпретацій,  у тому числі з використанням 

можливостей радіо, телебачення, Інтернету; ФК8 – здатність взаємодіяти з 

аудиторією для донесення музичного матеріалу, вільно і впевнено 

репрезентувати свої ідеї під час публічного виступу; ФК10 – здатність свідомо 

поєднувати інновації з усталеними вітчизняними та світовими традиціями у 

виконавстві та музичній педагогіці. 
  

2. Передумови для вивчення дисципліни 

Предметом вивчення навчальної дисципліни «Методика викладання 

музичного мистецтва у ЗВО» є вивчення основ методики викладання 

навчальних дисциплін у системі вищої педагогічної освіти. Передумовою 

вивчення курсу є попереднє засвоєння навчального матеріалу таких дисциплін, 

як «Педагогіка», «Всесвітня історія музичної культури», «Історія музичного 

виконавства», «Теорія музики», «Фах» відповідно до освітньо-професійної 

програми «Музичне мистецтво» другого (магістерського) рівня вищої освіти за 

спеціальністю 025 Музичне мистецтво. 
 

3.Результати навчання за дисципліною 

Курс передбачає оволодіння теоретичними знаннями для розв’язання 

проблем, пов’язаних із методикою викладання у вищій школі; розвитку 

аналітичних здібностей та педагогічного мислення, створенню сприятливих 

умов для задіяння інтелектуальних ресурсів особистості студента. 
 

Знання: особливостей виконавської творчої та 

педагогічної роботи 

Уміння: здійснювати виконавсько-фахову, педагогіко-

практичну діяльність у вимірах творчих підходів 
Комунікація: взаємодія під час виконавської, творчої та 

педагогічної роботи 

ПРН 1 

Володіти професійними навичками 

виконавської, творчої та педагогічної 

діяльності 

Знання: особливостей музичних стилів та жанрів певної 

доби та епохи. 

Уміння: здійснювати музичний аналіз музичних творів; 

виявляти особливості форми, розкриття драматургічної 

будови твору та його художнього змісту. 

Комунікація: взаємодія під час аналітичних дій з 

приводу музичних стилів, жанрів та напрямів 

ПРН 4 Професійно здійснювати аналіз музично-

естетичних стилів та напрямів 

Знання: жанрово-стильових та образно-емоційних 

характеристик музичних творів з метою створення їх 

інтерпретацій 

Уміння: володіння музично-аналітичними навичками  

Комунікація: взаємодія під час створення виконавських, 
музикознавчих та педагогічних інтерпретацій 

ПРН 6 

Володіти музично-аналітичними навичками 

жанрово-стильової та образно-емоційної 

атрибуції музичного твору при створенні 

виконавських, музикознавчих та 

педагогічних інтерпретацій 

Знання: музичні поняття та терміни, їх характеристику 

та категорії художніх засобів виразності. 

Уміння: використовувати знання на практиці під час     

розбору, розучування та виконання музичних творів. 

Комунікація: з приводу понятійно-категоріального 

розбору творів музичного мистецтва 

ПРН 7 

Володіти термінологією музичного 

мистецтва, його понятійно-категоріальним 

апаратом. 

Знання: методичних основ викладання гри на ПРН 8 Здійснювати викладання гри на 
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інструменті/вокалу/диригування/теорії, історії 

музики/композиції 

Уміння: здійснювати викладацьку діяльність в галузі 

музичного мистецтва.  

Комунікація: взаємодія між викладачем та  

здобувачами освіти. 

інструменті/вокалу/диригування/теорії, 

історії музики/композиції з урахуванням 
потреб здобувача освіти, цілей навчання, 

вікових та індивідуальних особливостей 

здобувача 

Знання: засобів управління та планування мистецькими 

проектами 

Уміння: реалізовувати мистецькі проекти та їх 

управління і планування 

Комунікація: здійснювати комунікацію з 

адміністрацією, педагогами та студентами. 

ПРН 9 

Здійснювати ефективне управління 

мистецькими проектами, зокрема, їх 

планування та ресурсне забезпечення 

Знання: альтернативних можливостей та ризиків в 

галузі культури і мистецтва 

Уміння: здатність до обґрунтування дієвих рішень  в 

галузі культури і мистецтва 

Комунікація: співробітництво з приводу ефективних 
обґрунтованих рішень в галузі культури і мистецтва 

 

ПРН 10  

Приймати ефективні рішення в галузі 

культури і мистецтва, аналізувати 

альтернативи та оцінювати ризики 

Знання: змісту та форм взаємодії та співробітництва у 

закладах сфери культури і мистецтва. 

Уміння: налаштувати спілкування, взаємодію та 

співробітництво методом налагодження діалогу та 

індивідуальних/колективних взаємовідносин. 

Комунікація: взаємодія з керівництвом, колегами, 

педагогами, студентами. 

ПРН 11 

Здатність співробітництва, діалогу та 

реалізації продуктивних форм взаємодії у 

мистецькому закладі. 

Знання: змісту музичного мистецтва, мистецьких 

цінностей, естетичних ідеалів та національної 

свідомості. 

Уміння: розвивати мистецькі цінності, демократичні та 
естетичних ідеали, гуманістичну мораль та національну 

свідомість засобами музичного мистецтва. 

Комунікація: взаємодія з приводу аксіологічних 

підходів у музичному мистецтві з метою розвитку 

естетичних ідеалів, смаків, національної свідомості. 

ПРН 12 

Здатність розвивати у суспільстві засобами 

музичного мистецтва загальнолюдські та 

мистецькі цінності, демократичні та 

естетичні ідеали, гуманістичну мораль та 
національну свідомість. 

 

4.Критерії оцінювання результатів навчання 

Кількість балів  Критерії оцінювання навчальних досягнень студента 

90-100 

Магістрант знає всі теоретичні положення методики викладання, вільно 

володіє психолого-педагогічними і методичними знаннями, творчо та 

змістовно виконав індивідуальне завдання, опрацював усі теми самостійної 

роботи. 

82-89 

Магістрант опанував основні теоретичні положення методики викладання, 

добре володіє психолого-педагогічними і методичними знаннями, виконав 

індивідуальне завдання, опрацював більшість тем самостійної роботи. 

74-81 
Магістрант опанував основні теоретичні положення методики викладання, 
володіє психолого-педагогічними і методичними знаннями, опрацював 

більшість тем самостійної роботи, однак не виконав індивідуальне завдання. 

64-73 
Магістрант  задовільно володіє психолого-педагогічними і методичними 
знаннями, брав участь в обговоренні деяких тем на практичних заняттях, 

самостійно опрацював кілька визначених програмою тем. 

60-63 

Магістрант володіє деякими теоретичними положеннями методики 

викладання, але ці знання поверхові та не систематизовані, самостійна робота 
не виконувалась. 

35-59 

Не зараховано, з можливістю повторного складання ставиться, якщо 

магістрант недостатньо опанував основний навчальний матеріал, пропускав 

заняття, не виконав завдань індивідуальної та самостійної роботи. 
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1-34 

Не зараховано, з обов’язковим повторним вивченням дисципліни ставиться, 

якщо магістрант систематично пропускав заняття, самостійно не працював, 
тому не опанував навчальний матеріал курсу. 

 

Розподіл балів 

 

Екзамен у І семестр 
Поточний контроль  

Разом 
Підсу

мковий 

(екзаме

н) 

 

Сума 

 
РОЗДІЛ 1 РОЗДІЛ 2 РОЗДІЛ 3 РОЗДІЛ 4 

Т 1.1 Т 1.2 Т 2.1. Т 2.2 Т 3.1. Т 3.2 Т 4.1. Т 4.2. 

 

100 

  25  

50 

25 
7 7 6 6 6 6 6 6 

  Контроль самостійної роботи  

25 4 3 3 3 3 3 3 3 

Результати навчання, здобуті шляхом неформальної та/або інформальної 

освіти, визнаються в системі формальної освіти в порядку, визначеному 

Положенням «Про порядок визнання результатів, здобутих у формі 

неформальної та інформальної освіти Навчально-наукового інституту культури 

і мистецтв Сумського державного педагогічного університету імені 

А.С. Макаренка» (ухвалене рішенням Вченої ради, протокол № 11 від 19 червня 

2020 року).  

Шкала оцінювання: національна та ECTS 
Сума балів           

за всі види 

навчальної 

діяльності 

Оцінка ECTS 

Оцінка за національною шкалою 

для екзамену, заліку, курсового проекту 

(роботи), практики 

90 – 100 А Відмінно 

82 – 89 В 
Добре 

74 – 81 С 

64 – 73 D 
Задовільно 

60 – 63 Е  

35-59 FX 
незадовільно з можливістю повторного 

складання 

1 – 34 F 
незадовільно з обов’язковим повторним 

вивченням дисципліни 

 

5.Засоби діагностики результатів навчання 

Засобами оцінювання та методами демонстрування результатів навчання 

є виконання практичних завдань, тестові завдання, екзамен. 

6. Програма навчальної дисципліни 

Розділ 1. Методика навчання у вищій школі. 

Розділ 2. Методика викладання фахових дисциплін (музично-

інструментальне виконавство). 

Розділ 3. Методика викладання фахових дисциплін (хорове диригування). 

Розділ 4. Методика викладання фахових дисциплін (спів). 
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7.1. Інформаційний зміст навчальної дисципліни 

Розділ 1. Методика  навчання у вищій школі. 

Тема 1.1. Організація процесу навчання у вищій школі.  

 Особливості організації навчального процесу у вищій школі.  

 Викладач у системі вищої освіти.  

 Професійна компетентність викладача в системі професійної освіти.  

 Теоретико-методологічні проблеми культури педагогічного спілкування.  

 Розвиток вищої освіти в Україні: тенденції, проблеми й шляхи вирішення. 

Тема 1.2. Види та прийоми активізації процесу навчання у вищій 

школі. 

 Використання сучасних освітніх технологій.  

 Дистанційне навчання як самостійний елемент сучасної підготовки 

студентів.  

 Застосування сучасних технічних засобів у процесі навчання. 

Розділ 2. Методика викладання фахових дисциплін (музично-

інструментальне виконавство). 

Тема 2.1. Методичні особливості професійної підготовки музикантів-

виконавців у закладах вищої освіти. 

 Суть музично-виконавського мистецтва.  

 Комплекс професійних компетентностей, необхідних музиканту-

виконавцю. 

 Загальні завдання і методологічні принципи сучасної музичної 

педагогіки.  

 Методичні принципи вибору репертуару та різні форми його опанування.  

 Методика удосконалення навичок читання нотного тексту з аркуша в 

процесі професійної підготовки музикантів.  

Тема 2.2. Розвиток музично-виконавських здібностей студентів у 

процесі опанування музичних творів. 

 Музично-виконавські здібності та їх основні компоненти. 

 Формування слухових уявлень студентів у процесі опанування музичних 

творів. 

 Почуття ритму та особливості його розвитку в процесі опанування 

студентами музичних творів.  

 Музична пам’ять та особливості її розвитку в процесі опанування 

музичних творів.  

 Специфіка і структура музичного мислення та його розвиток у процесі 

музично-виконавської підготовки студентів.  

 Методичні особливості підготовки музикантів-виконавців до концертних 

виступів. 

Розділ 3. Методика викладання фахових дисциплін (хорове 

диригування). 

Тема 3.1. Актуальні засади методика роботи в хоровому класі 

 Питання організації занять хору.  
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 Методика проведення репетицій хору. 

 Особливості роботи над музичними творами у хоровому класі. 

Тема 3.2. Теорія та практика викладання хорового диригування. 

 Питання теорії диригентської техніки.  

 Диригентська точка та її різновиди. 

 Внутрішньо-дольова пульсація, відображення різних ритмів 

диригентського жесту. 

 Ауфтакти та особливості їх показу. 

Розділ 4. Методика викладання фахових дисциплін (спів). 

Тема 4.1. Сучасні технологічні напрями вокальної підготовки 

фахівця музичного профілю 

 Педагогічна концепція вокального виконавства та педагогіки. 

 Новітні інноваційні тенденції вокальної підготовки 

 Фактори активізації вокальної підготовки студента-магістранта. 

 Моніторинг як засіб забезпечення якості вокальної підготовки. 

Тема 4.2. Методика роботи в класі вокалу. 

 Наукові концепції діяльності голосового апарату  у співі.  

 Викладання вокалу у вузі: методичні особливості. 

 Методи та принципи вокальної педагогіки. 

 

7.2. Структура та обсяг навчальної дисципліни 

Назви розділів і тем 

Кількість годин 

Денна форма Заочна форма 
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о
г
о

 

у тому числі 
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г
о

 

у тому числі 
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т
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р

. 
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с.
 

С
а
м

о
ст

. 
р

о
б
. 

Л
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ц
ії

 

П
р

а
к

т
. 

Л
а
б
о
р

. 

К
о
н

с.
 

С
а
м

о
ст

. 
р

о
б
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Розділ 1. Методика навчання у вищій школі 

Тема 1.1. Особливості організації 
навчального процесу у вищій школі. 

22 10    12 14 4    10 

Тема 1.2. Види та прийоми активізації 

процесу навчання у вищій школі. 

12 6    6 8 2    6 

Розділ 2. Методика викладання фахових дисциплін (музично-інструментальне виконавство) 

Тема 2.1. Методичні особливості 

професійної підготовки музикантів-

виконавців у закладах вищої освіти. 

30 2 8   22 32  2   30 

Тема 2.2. Розвиток музично-виконавських 
здібностей студентів у процесі опанування 

музичних творів. 

30  8   22 32  2   30 

Розділ 3. Методика викладання фахових дисциплін (хорове диригування) 

Тема 3.1. Актуальні засади методика 
роботи в хоровому класі 

28  6   22 32  2   30 

Тема 3.2. Теорія та практика викладання 

хорового диригування. 

30  8   22 30     30 

Розділ 4. Методика викладання фахових дисциплін (спів) 

Тема 4.1. Сучасні технологічні напрями 30  8   22 32  2   30 
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вокальної підготовки фахівця музичного 
профілю. 

Тема 4.2. Методика роботи в класі вокалу. 28  6   22 30     30 

Всього годин: 210 16 44   150 210 6 8   196 
 

Теми лекційних занять 
№ 

з/п 

Назва теми Кількість годин 

Денна форма Заочна форма 

Розділ 1. Методика  навчання у вищій школі 

Тема 1.1. Організація процесу навчання у вищій школі 

1.1 Особливості організації навчального процесу у 

вищій школі  

2 2 

1.2 Викладач у системі вищої освіти  

 

2 - 

1.3 Професійна компетентність викладача в системі 

професійної освіти 

2 - 

1.4 Теоретико-методологічні проблеми культури 

педагогічного спілкування 

2 - 

1.5 Розвиток вищої освіти в Україні: тенденції, 

проблеми й шляхи вирішення 

2 2 

Тема 1.2. Види та прийоми активізації процесу навчання у вищій школі 

2.1 Використання сучасних освітніх технологій 2 2 

2.2 Дистанційне навчання як самостійний елемент 

сучасної підготовки студентів  

2 - 

2.3 Застосування сучасних технічних засобів у процесі 

навчання 

2 - 

 Разом 16 6 
 

 

Теми практичних (семінарських) занять 
№ 

з/п 

Назва теми Кількість годин 

Денна форма Заочна форма 

1. Методичні особливості професійної підготовки 

музикантів-виконавців у закладах вищої освіти 

8 2 

2. Розвиток музично-виконавських здібностей 

студентів у процесі опанування музичних творів 

8 2 

3. Актуальні засади методика роботи в хоровому класі 6 2 

4. Теорія та практика викладання хорового 

диригування 

8  

5. Сучасні технологічні напрями вокальної підготовки 

фахівця музичного профілю 

8 2 

6. Методика роботи в класі вокалу 6  

 Всього годин: 44 8 
 

Теми самостійної роботи 
№ 

з/п 

Назва теми Кількість годин 

Денна форма Заочна форма 

1. Особливості організації навчального процесу у 

вищій школі 

12 10 

2. Види та прийоми активізації процесу навчання у 6 6 
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вищій школі 

3. Методичні особливості професійної підготовки 

музикантів-виконавців у закладах вищої освіти 

22 30 

4. Розвиток музично-виконавських здібностей 

студентів у процесі опанування музичних творів 

22 30 

5. Актуальні засади методика роботи в хоровому класі 22 30 

6. Теорія та практика викладання хорового 

диригування 

22 30 

7. Сучасні технологічні напрями вокальної підготовки 

фахівця музичного профілю 

22 30 

8. Методика роботи в класі вокалу 22 30 

 Разом: 150 196 
 

8. Рекомендовані джерела інформації 

 

1. Васянович Г. П. Педагогічна етика: навч. посіб. Київ: «Академвидав», 

2011. 248 с. 

2. Дичківська І. М. Інноваційні педагогічні технології: навч. посіб. Київ: 

«Академвидав», 2012. 352 с. 

3. Зайцев Є. Основи народно-сценічного танцю. Вінниця: Нова книга, 

2009. 413 с. 

4. Малихін О. В. Організація самостійної навчальної діяльності студентів 

вищих педагогічних навчальних закладів: теоретико-методологічний аспект: 

монографія. Кривий Ріг: Видавничий дім, 2009. 307 с. 

5. Масол Л. М. Загальна мистецька освіта: теорія і практика: монографія. 

Київ: Промінь, 2006. 432 с. 

6. Мистецька освіта в Україні: теорія і практика. Суми : Сум ДПУ 

ім. А. С. Макаренка, 2010. 255 с. 

7. Олексюк О. М. Музична педагогіка: навч. посібник. Київ: КНУКіМ, 

2006. 188 с. 

8. Падалка Г. М. Педагогіка мистецтва: теорія і методика викладання 

мистецьких дисциплін. Київ: «Освіта України», 2008. 274 с. 

 

Додаткові: 

1. Волинець Л. Загальна мистецька освіта в середній школі Данії. 

Мистецтво та освіта. 2005. № 2. С. 25–28. 

2. Зязюн Л. Виховання мистецтвом у системі освіти Франції. Теоретичні 

та медодичні засади неперервної мистецької освіти: зб. матеріалів науково-

методологічного семінару. Чернівці: Зелена Буковина, 2005. С. 22–24. 

3. Орлов В. Ф. Професійне становлення майбутніх вчителів 

мистецьких дисциплін: теорія і технологія: монографія. Київ: Наукова 

думка, 2003. 262 с. 

4.  Рудницька О. П. Педагогіка: загальна та мистецька : навч. посібник. 

Київ: 2002. 270 с. 

5.  Сисоєва С. О. Інтерактивні технології навчання дорослих : навч.-

метод. посібник. Київ : ВД «ЕКМО», 2011. 324 с. 
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6.  Сучасна мистецька освіта: реалії та перспективи: зб. наук. праць / 

відп. ред. Г.Ю.Ніколаї. Київ-Суми: СумДПУ, 2004. 212 с. 

7. Ніколаї Г. Ю. Розвиток музично-педагогічної освіти: 

методологічний дискурс. Педагогічні науки: зб. наук. праць. Суми: 

СумДПУ, 2007. Частина четверта. С. 326-333. 

8. Фролкин В. Традиционные и новаторские черты современных 

зарубежных систем массового музыкального воспитания. Художественное 

воспитание подрастающего поколения: проблемы и перспективы. 1989. С. 59–

75. 

9. Щербіна І. В. Методика розробки програми дисциплін мистецької 

спеціалізації при рейтинговому оцінюванні успішності студентів. 

Інформаційно-культурологічна та мистецька освіта (консенсус, партнерство, 

стандарти) в контексті Болонського процесу: матеріали наук.-практ. конф. Х.: 

ХДАК, 2005. С. 161–162. 

Інформаційні інтернет-ресурси: 

1. Сайт Національної академії наук України. [Електронний ресурс]. 

Режим доступу: http://www.nas.gov.ua/UA/Pages/default.aspx 

 

9. Інструменти, обладнання та програмне забезпечення, 

використання яких передбачає навчальна дисципліна 

Мультимедійний проектор та дошка, комп’ютер або ноутбук, аудіо 

колонки, бездротовий доступ до мережі інтернет. 

 

http://www.nas.gov.ua/UA/Pages/default.aspx

