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Опис навчальної дисципліни 

 

Найменування 

показників  

Галузь знань, напрям 

підготовки, освітньо-

кваліфікаційний рівень 

Характеристика 

навчальної дисципліни 

денна форма 

навчання 

заочна форма 

навчання 

Кількість кредитів 

ЄКТС  (для денної 

форми навчання) – 9 

Галузь знань 

01 Освіта/Педагогіка, 

02 Культура і мистецтво 

 
 Нормативна 

 Спеціалізація:  

014.13 Середня освіта 

(Музичне мистецтво), 

025 Музичне мистецтво 

(Хорове диригування) 

Модулів – 1 

 

 

 

 

Рік підготовки: 

Змістових модулів – 5 IV IV 

Індивідуальне 

науково-дослідне 

завдання 

звіт 
(назва) 

Семестр 

Загальна кількість 

годин – 270 год. 

VIII VIII 

Аудиторні  

Тижневих годин  

для денної форми 

навчання:  

 

аудиторних – 30 

самостійної роботи 

студента – 15 

Освітньо-

кваліфікаційний рівень: 

бакалавр 

   180  год. 180 год. 

Індивідуальні 

год. год. 

Лабораторні 

__ год. __ год. 

Самостійна робота 

90 год. 90 год. 

Індивідуальні завдання: 

__ год. 

Вид контролю:  

Іспит (захист 

практики) –VIII семестр 

 

 Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної і 

індивідуальної роботи становить (у відсотках): 

 для денної форми навчання – 67% : 33% 

 для заочної форми навчання –  67% : 33% 



ВСТУП 

 Програма вивчення навчальної дисципліни «Педагогічна практика» 

складена відповідно до освітньо-професійної програми підготовки бакалаврів 

Галузі знань: 01 Освіта / Педагогіка 

Освітня програма: Середня освіта / Музичне мистецтво 

Спеціальність: 014 Середня освіта 

Спеціалізація: 014.13 Середня освіта (Музичне мистецтво); та 

Галузі знань: 02 Культура і мистецтво 

Освітня програма: Музичне мистецтво 

Спеціальність: 025 Музичне мистецтво 

Спеціалізація: 025 Музичне мистецтво (Хорове диригування). 

Виробнича педагогічна практика – одна з основних узагальнюючих форм 

навчального процесу, спрямованих на формування висококваліфікованого 

спеціаліста. Предметом вивчення навчальної дисципліни «Педагогічна 

практика» є послідовне продовження ознайомлення студентів з майбутньою 

педагогічною роботою, що дає змогу вивчити головні виробничі етапи, 

закріпити теоретичні знання, набути практичних навичок роботи з дітьми в 

ланці середньої освіти. 

Слід підкреслити тісні міждисциплінарні взаємозв’язки предмета 

«Педагогічна практика» з блоком дисциплін фундаментального та 

професійно-орієнтованого циклу навчального плану, а саме: педагогіка, 

психологія, хоровий клас, хорознавство, історія, історія музики, 

релігієзнавство, регентознавство, сольфеджіо, гармонія, аналіз музичних 

форм, постановка голосу, вокальний ансамбль та інших. 

Програма навчальної дисципліни складається з таких змістових модулів: 

1. Пізнавальна робота спеціаліста. 

2. Підготовка бакалавра-практиканта до навчальної та виховної 

діяльності в школі. 

3. Методи та прийоми роботи вчителя музичного мистецтва. 

4. Функції вчителя музичного мистецтва. 



5. Звітно-підсумкова діяльність студента-практиканта. 

1. Мета та завдання навчальної дисципліни 

1.1. Основною метою педагогічної виробничої практики є підготовка 

студентів до виконання функцій учителя музичного мистецтва загальноо-

світніх шкіл. Організація педагогічної практики в школі має навчити 

студентів застосовувати знання й уміння, здобуті під час вивчення фахових 

дисциплін, їх методик та дисциплін психолого-педагогічного циклу. 

1.2. Найголовнішими завданнями педагогічної практики вважаються: 

1. Забезпечення зв’язку теоретичних знань фахових дисциплін з 

реальним педагогічним процесом, використання їх у розв’язанні конкретних 

навчальних, розвивальних і виховних завдань, а відтак – формування у 

студентів психологічної готовності до роботи в школі. 

2. Виховання у студентів стійкого інтересу і любові до професії 

вчителя музичного мистецтва, формування умінь та навичок, що сприяють 

розвиткові у них професійних якостей вчителя, потреби в педагогічній освіті. 

3. Усвідомлення значущості соціально-психологічних, 

психологічно-педагогічних, методичних та творчих основ взаємодії вчителя й 

учня. 

4. Підготовка студентів до підсумкової державної атестації та збір 

матеріалів до написання бакалаврських робіт. 

5. Ознайомлення студентів із сучасним станом навчально-виховної 

роботи в школі, передовим педагогічним досвідом і їх включення до 

розв’язання посильних навчально-виховних проблем. 

У результаті вивчення модуля студент повинен знати: 

- базові положення нормативних документів у галузі музично-естетичної 

освіти; 

- зміст та структуру базової та профільної програм з музичного 

мистецтва, а також відповідних підручників;  

- структуру уроку з музичного мистецтва;  



- способи діагностики навчальних досягнень учнів з музичного 

мистецтва.  

- особливості організації навчально-виховного процесу в сучасних 

освітніх закладах;  

- особливості застосування ТЗН в умовах навчально-виховної діяльності 

вчителів музичного мистецтва;  

- основні форми організації навчально-виховної діяльності школярів;  

- особливості роботи вчителів музичного мистецтва з різними віковими 

категоріями;  

- вікові особливості психологічного та фізичного розвитку школярів;  

- зміст програм «Музичне мистецтво», «Мистецтво» та інші 

альтернативні сучасні програми з музики;  

- етапи і методику підготовки до уроку;  

- схему плану-конспекту уроку;  

- основні види діяльності і методику їхньої організації на уроці 

музичного мистецтва;.  

- основні форми організації позакласної і позашкільної роботи з учнями;  

Вміти:  

- застосовувати на практиці основні принципи, методи та прийоми 

навчання та виховання;  

- методично грамотно спланувати і провести урок;  

- проводити уроки різних типів, зокрема, інтегровані уроки мистецтв;  

- проводити уроки за різними програмами; 

- використовувати різні форми організації навчально-виховної діяльності 

школярів;  

- використовувати ТЗН;  

- складати календарні та поурочні плани з фахового предмету;  

- організовувати, планувати та проводити різноманітні за формою і 

змістом виховні заходи;  



- працювати з колективами художньої самодіяльності;  

- проводити виховну роботу зі школярами і їх батьками;  

- розвивати творчі здібності школярів;  

- спілкуватися з учнями, їхніми батьками та колегами по роботі;  

- використовувати різноманітні методи науково-педагогічного 

дослідження;  

- аналізувати навчально-методичну літературу;  

- етично поводитися в колективі;  

- застосовувати набуті знання, вміння та навички в навчально-виховній 

роботі з учнями молодшої, основної та старшої школи;  

- аналізувати програми і підручники з музики (для базового та 

профільного рівнів);  

- розробляти плани-конспекти уроків з музичного мистецтва різних 

типів, форм;  

- застосовувати як традиційні, так й інноваційні методи музичного 

виховання;  

- здійснювати аналіз музично-педагогічної діяльності під час 

спостереження занять та самоаналіз власної роботи у процесі 

проведення уроків музики;  

- розробляти тестові та творчо-діагностувальні завдання для учнів СЗШ;  

- застосовувати емпіричні методи наукового музично-педагогічного 

дослідження для збору даних у ході виконання магістерської роботи.  

 

Компетенції: 

Компетенції соціально-особистісні 

• Здатність учитися; 

• Здатність до критики й самокритики; 

• Креативність, здатність до системного мислення; 

• Адаптивність і комунікабельність; 

• Наполегливість у досягненні мети; 



•Турбота про якість виконуваної роботи; 

• Толерантність. 

Загальнонаукові компетенції 

• Базові уявлення про основи філософії, психології, педагогіки, 

культурології, що сприяють розвитку загальної культури й соціалізації 

особистості, схильності до етичних цінностей, знання вітчизняної історії, 

розуміння причинно-наслідкових зв’язків розвитку суспільства й уміння їх 

використовувати в професійній і соціальній діяльності; 

• Базові знання фундаментальних розділів української та світової 

педагогічної науки, в обсязі, необхідному для володіння ними в обраній 

професії; 

• Базові знання в галузі інформатики й сучасних інформаційних 

технологій; навички використання програмних засобів і навички роботи в 

комп’ютерних мережах, уміння створювати бази даних і використовувати 

інтернет-ресурси; 

• Базові знання в галузі, необхідні для освоєння загально-професійних 

дисциплін. 

Інструментальні компетенції 

• Здатність до письмової й усної комунікації рідною мовою; 

•Знання іншої мови (мов); 

•Навички роботи з комп’ютером; 

• Дослідницькі навички; 

• Навички управління інформацією. 

Професійні компетенції 

Загально-професійні компетенції 

• Базові уявлення про різноманітність об’єктів предмету діяльності; 

• Базові уявлення про музичну педагогіку, як сукупність фахових дисциплін; 

• Розуміння цілісного рішення об’єкту на основі емоційно-чуттєвого 

сприйняття музичної форми; 

• Володіння методами спостереження, опису, ідентифікації, класифікації 



предмету діяльності; 

• Застосування основних методів аналізу й оцінки стану об’єктів предметів 

діяльності; 

• Базові уявлення про основні закономірності й сучасні досягнення в 

методиці музичного виховання; 

• Володіння методикою загальної музичної освіти, методами навчання 

музики та музичного виховання 

• Практичне й оперативне застосування знань, вмінь до конкретних 

професійних ситуацій. 

 

Спеціалізовано-професійні компетенції 

• Застосовування професійно-профільованих знань у репетиційній, 

концертній, педагогічній, науково-дослідницькій, музикознавчій роботі; 

• Використання нормативних документів в концертній, диригентській та 

навчально-педагогічній, науково-дослідницькій, музикознавчій роботі; 

• Знання основних шляхів пошуку виконавських засобів втілення художнього 

образу у виконавській, педагогічній діяльності; 

• Використання професійно-профільованих знань у виконавській, 

педагогічній, науково-дослідницькій, музикознавчій діяльності; 

• Використання теоретичних знань та володіння музичним матеріалом різних 

епох для виконавської, педагогічної, науково-дослідницької, музикознавчої 

роботи; 

•Використання професійно-профільованих знань та навичок при вихованні та 

навчанні музикантів, у процесі формування естетичних поглядів, тенденцій 

та художніх смаків; 

•Використання знань, умінь і навичок зі спеціалізованих професійних 

дисциплін в процесі вирішення практичних завдань. 

•Здатність до самостійного пошуку музичного матеріалу в мережі Інтернет, 

репертуарних збірках, навчально-методичних посібниках;  



• Спроможність застосовувати на практиці знання з основ комп’ютерного 

аранжування;  

• Володіння технологією елементарного звукозапису та нотного набору. 

 

На вивчення навчальної дисципліни відводиться 270 годин 9 кредитів 

ЄКТС. 

 

2. Програма навчальної дисципліни 

Змістовий модуль 1. Пізнавальна робота спеціаліста 

Тема 1.Органiзацiя дiяльностi середнього загальноосвітнього 

навчального закладу. Система роботи школи. Внутрiшній шкiльний 

розпорядок. Тема 2.Сучаснi педагогічні технологiї та методи, прийоми 

навчання в загальноосвiтнiй середнiй школi І-ІІI ступенів. Органiзацiя та 

оптимiзацiя навчального процесу та діяльності учнiв загальноосвiтнiх шкiл. 

Тема 3.Форми й принципи навчання в загальноосвiтнiй середнiй школi І-ІІІ 

ступенів. Передовий педагогічний  досвід. Тема 4.Органiзацiя та 

забезпечення процесу навчання музичного мистецтва в середніх навчальних 

закладах. Навчальнi програми для середньої загальноосвiтньої школи з 

музичного мистецтва.     Тема 5. Вивчення календарно-тематичного плану 

роботи вчителя музичного мистецтва, ознайомлення з правилами ведення та 

оформлення шкільної документації. 

 

 

Змістовий модуль 2. Підготовка студента-практиканта до 

навчальної та виховної діяльності в школі. 

Тема 1.Роль i функцii вчителя музичного мистецтва, організатора 

виховної роботи. Тема 2.Методи вивчення iнтepeciв, запитiв учнів 

початкового шкільного  віку. Тема 3.Відвідування уроків музичного 

мистецтва з метою вивчення їх структури, ефективних методів та прийомів 

навчання.  



Змістовий модуль 3. Методи та прийоми роботи вчителя 

музичного мистецтва 

Тема 1.Критерiї оцiнювання знань з певної музичної теми. Система 

оцiнювання музичних знань за 12-ти бальною системою. Тема 2.3мiстовно-

методичне та матеріально-технічне забезпечення проведення ypoкiв 

музичного мистецтва. Наочність та ТЗН. Тема 3.Методи, прийоми роботи, 

види навчальної діяльності учнів на уроках музичного мистецтва. Тема 4. 

Контроль знань. Види контролю. 

Змістовий модуль 4. Функції вчителя музичного мистецтва 

Тема 1.Функцii вчителя музичного мистецтва. Відвідування уроків 

музичного мистецтва з метою складання уявлення про професійно-

педагогічні вміння вчителя-предметника. Тема 2. Типи уроків. Структура 

музичного уроку. Проведення пробних уроків, спрямованих на визначення і 

вирішення навчальних, освітніх, розвиваючих та виховних цілей уроку. 

Тема 3. Вивчення принципів підбору вправ та завдань для домашнього 

виконання. Тема 4. Позаурочна та позашкiльна робота з фаху. Ознайомлення 

з системою позакласної роботи музичного виховання у школі: з гуртками, 

індивідуальними та масовими заходами. 

Змістовий модуль 5. Звітно-підсумкова діяльність студента-

практиканта. 

Тема 1. Проведення залікового уроку музичного мистецтва. Тема 2. 

Самоанaлiз та анaлiз музичного уроку. Тема 3. Форми, методи i прийоми 

проведення позакласних i позашкiльних музичних заходiв. Тема 4.Аналiз та 

самоанaлiз позакласного заходу з фаху. Тема 5. Оформлення документації. 

Складання звіту з педагогічної практики. Подання методисту конспектів 

залікових уроків та сценарію позакласного заходу. Тема 6. Диригування (2-х 

творів) з дитячим хоровим колективом чи ансамблем. 



3. Структура навчальної дисципліни 
Назви змістових модулів і 

тем 

Кількість годин 

денна форма заочна форма 

усього  у тому числі усьог

о  

у тому числі 

л п л

а

б 

і

н

д 

с.р. л п л

а

б 

ін

д 

с.р. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1

1 

1

2 

13 

Модуль 1. 

Змістовий модуль 1. Пізнавальна робота спеціаліста 

Тема 1. Органiзацiя 

дiяльностi середнього 

загальноосвітнього 

навчального закладу. 

Система роботи школи. 

Внутрiшкiльний  

розпорядок. 

12 - 8 - - 4 12 - 8 - - 4 

Тема 2. Сучаснi педагогічні 

технологiї та методи, прийоми 

навчання в загальноосвiтнiй 

середнiй школi І-ІІI ступенів. 

Органiзацiя та оптимiзацiя 

навчального процесу та 

діяльності учнiв 

загальноосвiтнiх шкiл. 

13 - 9 - - 4 13 - 9 - - 4 

Тема 3. Форми й принципи 

навчання в загальноосвiтнiй 

середнiй школi І-ІІI 

ступенів. Передовий 

педагогiчний досвід. 

12 - 8 - - 4 12 - 8 - - 4 

Тема 4. Органiзацiя та 

забезпечення процесу 

навчання музичного 

мистецтва в середніх 

навчальних закладах. 

Навчальнi програми для 

середньої загальноосвiтньоi 

школи з музичного 

мистецтва.   

14 - 10 - - 4 14 - 10 - - 4 



Тема5.Вивчення календарно-

тематичного плану роботи 

вчителя музичного мистецтва, 

ознайомлення з правилами 

ведення та оформлення 

шкільної документації. 

12 - 8 - - 4 12 - 8 - - 4 

Разом за змістовим модулем 1 63  43 - - 20 63 - 43 - - 20 

 

Змістовий модуль 2. Підготовка студента-практиканта до навчальної та виховної 

діяльності в школі. 

Тема 1. Роль i функцii вчителя 

музичного мистецтва, 

організатора виховної роботи. 

12 - 8 - - 4 13 - 8 - - 4 

Тема 2. Методи вивчення 

iнтepeciв, запитiв учнів 

початкового шкільного  віку. 

11 - 7 - - 4 11 - 7 - - 4 

Тема 3. Відвідування уроків 

музичного мистецтва з метою 

вивчення їх структури, 

ефективних методів та 

прийомів навчання.  

12 - 8 - - 4 12 - 8 - - 4 

Разом за змістовим модулем 2 35 - 23 - - 12 35 - 23 - - 12 

Змістовий модуль 3. Методи та прийоми роботи вчителя музичного 

мистецтва 

Тема 1. Критерiї 

оцiнювання знань з певної 

музичної теми. Система 

оцiнювання музичних знань 

за 12-ти бальною системою. 

12 - 8 - - 4 12 - 8 - - 4 

Тема 2. 3мiстовно-

методичне та матеріально-

технічне забезпечення про-

ведення ypoкiв музичного 

мистецтва. Наочність та 

ТЗН. 

13 - 8 - - 5 13 - 8 - - 5 

Тема 3. Методи, прийоми 

роботи, види навчальної 

діяльності учнів на уроках 

музичного мистецтва. 

12 - 8 - - 4 12 - 8 - - 4 

Тема 4.Контроль знань. Види 

контролю. 

14 - 9 - - 5 14 - 9 - - 5 

Разом за змістовим модулем 3 51 - 33 - - 18 51 - 33 - - 18 

Змістовий модуль  4. Функції вчителя музичного мистецтва 

Тема 1.Функцii вчителя 

музичного мистецтва. 

Відвідування уроків 

музичного мистецтва з 

метою складання уявлення 

про професійно-педагогічні 

12 - 8 - - 4 12 - 8 - - 4 



вміння вчителя-

предметника. 

Тема 2.Типи уроків. 

Структура музичного 

уроку. Проведення пробних 

уроків, спрямованих на 

визначення і вирішення 

навчальних, освітніх, 

розвиваючих та виховних 

цілей уроку. 

13 - 8 - - 5 13 - 8 - - 5 

Тема 3.Вивчення принципів 

підбору вправ та завдань 

для домашнього виконання. 

12 - 8 - - 4 12 - 8 - - 4 

Тема 4.Позаурочна та 

позашкiльна робота з фаху. 

Ознайомлення з системою 

позакласної роботи музичного 

виховання у школі: з 

гуртками, індивідуальними та 

масовими заходами. 

14 - 9 - - 5 14 - 9 - - 5 

Разом за змістовим модулем 4 51 - 33 - - 18 51 - 33 - - 18 

Змістовий модуль   5. Звітно-підсумкова діяльність студента-практиканта. 

Тема 1. Проведення 

залікового уроку музичного 

мистецтва. 

10 - 7 - - 3 10 - 7 - - 3 

Тема 2.Самоанaлiз та анaлiз 

музичного уроку. 

12 - 9 - - 3 12 - 9 - - 3 

Тема 3.Форми, методи i 

прийоми проведення 

позакласних i позашкiльних 

музичних заходiв для учнiв. 

12 - 8 - - 4 12 - 8 - - 4 

Тема 4.Аналiз та самоанaлiз 

позакласного заходу з фаху. 

12 - 8 - - 4 12 - 8 - - 4 

Тема 5.Оформлення 

документації. Складання звіту 

з педагогічної 

практики.Подання методисту 

конспектів залікових уроків та 

сценарію позакласного заходу. 

12 - 8 - - 4 12 - 8 - - 4 

Тема 6.Диригування (2-х 

творів) з дитячим хоровим 

колективом чи ансамблем. 

12 - 8 - - 4 12 - 8 - - 4 

Разом за змістовим модулем 5 70 - 48 - - 22 70 - 48 - - 22 

Усього годин 
270 - 180 - - 90 270 - 180 - - 90 

 

 



 

 

4. Самостійна робота 

 
№ 

з/п 

Назва теми Кількість 

годин 

1 Органiзацiя дiяльностi середнього загальноосвітнього 

навчального закладу. Система роботи школи. Внутрiшній  

розпорядок. 

4 

2 Сучаснi педагогічні технологiї та методи, прийоми навчання в 

школi І-ІІІ ступенів. Органiзацiя та оптимiзацiя навчального 

процесу та діяльності учнiв. 

4 

3 Форми й принципи навчання в школi І-ІІІ ступенів. Передовий 

педагогiчний досвід. 

4 

4 Органiзацiя та забезпечення процесу навчання музичного 

мистецтва в середніх навчальних закладах. Навчальнi програми 

для середньої загальноосвiтньоi школи з музичного мистецтва.   

4 

5 Вивчення календарно-тематичного плану роботи вчителя 

музичного мистецтва, ознайомлення з правилами ведення та 

оформлення шкільної документації. 

4 

6 Роль i функцii вчителя музичного мистецтва, організатора 

виховної роботи. 

4 

7 Методи вивчення iнтepeciв, запитiв учнів початкового шкільного  

віку. 

4 

8 Відвідування уроків музичного мистецтва з метою вивчення їх 

структури, ефективних методів та прийомів навчання. 

4 

9 Критерiї оцiнювання знань з певної музичної теми. Система 

оцiнювання музичних знань за 12-ти бальною системою. 

4 

10 3мiстовно-методичне та матеріально-технічне забезпечення про-

ведення ypoкiв музичного мистецтва. Наочність та ТЗН. 

5 

11 Методи, прийоми роботи, види навчальної діяльності учнів на 

уроках музичного мистецтва. 

4 

12 Контроль знань. Види контролю. 5 

13 Функцii вчителя музичного мистецтва. Відвідування уроків 

музичного мистецтва з метою складання уявлення про 

професійно-педагогічні вміння вчителя-предметника. 

4 

14 Типи уроків. Структура музичного уроку. Проведення пробних 

уроків, спрямованих на визначення і вирішення навчальних, 

освітніх, розвиваючих та виховних цілей уроку. 

5 

15 Вивчення принципів підбору вправ та завдань для домашнього 

виконання 

4 

16 Позаурочна та позашкiльна робота з фаху. Ознайомлення з 

системою позакласної роботи музичного виховання у школі: з 

гуртками, індивідуальними та масовими заходами. 

5 

17 Проведення залікового уроку музичного мистецтва. 3 

18 Самоанaлiз та анaлiз музичного уроку. 3 

19 Форми, методи i прийоми проведення позакласних i позашкiль-

них музичних заходiв. 

4 



20 Аналiз та самоанaлiз позакласного заходу з фаху. 4 

21 Оформлення документації. Складання звіту з педагогічної 

практики. Подання методисту конспектів залікових уроків та 

сценарію позакласного заходу. 

4 

22 Диригування (2-х творів) з дитячим хоровим колективом чи 

ансамблем. 

4 

Всього годин 90 

 

 

5. Методи навчання 

З метою активізації навчально-пізнавальної діяльності студентів-

практикантів під час проведення індивідуальних і практичних занять 

застосовуються такі навчальні технології: 

 Практичні заняття, бесіда, демонстрація, власний показ, 

мікровикладання; 

  відкритий заліковий урок з музичного мистецтва;  

 здача концертної програми ( 2 твори з дитячим хоровим колективом чи 

ансамблем); 

 відео-презентації концертних виступів; 

 аудіопрослуховування творів різних жанрів та стилів. 

 

 
6. Методи контролю 

 

VIII навчальний семестр. Модульний контроль №1 (контрольний 

урок) 

№ п/п Теми, що виносяться на контрольний захід Максимальний 

бал 

1. Оцінювання знань з фахової дисципліни 40 

2. Оцінка за володіння методикою навчання та вихованої роботи як 

організатора, класного керівника або вихователя 

3. Оформлення звітної документації 



VIII навчальний семестр. Модульний контроль №2  

 

№ п/п Теми, що виносяться на контрольний захід Максимальний 

бал 

1 Проведення підсумкового заняття, уроку музичного мистецтва 40 

2 Диригування шкільним хором, ансамблем (вокальним чи 

інструментальним), навчальним класом (групою) 

 

 

Розподіл балів, які отримують студенти 

Іспит у VIII семестрі 

Поточне тестування та самостійна робота 
Підсумковий 

тест (іспит) 
Сума 

Модульний контроль №1 Модульний контроль №2 
20 100 

40 40 

 
 

Шкала оцінювання: національна та ECTS 

Сума балів за всі 

види навчальної 

діяльності 

ОцінкаEC

TS 

Оцінка за національною шкалою 

для екзамену, курсового 

проекту (роботи), практики 

для заліку 

90 – 100 А відмінно    

 

зараховано 
80 – 89 В 

добре  
70 – 79 С 

60 – 69 D 
задовільно  

50 – 59 Е  

26 – 49 FX 

незадовільно з 

можливістю повторного 

складання 

не зараховано з 

можливістю 

повторного складання 

0-25 F 

незадовільно з 

обов’язковим повторним 

вивченням дисципліни 

не зараховано з 

обов’язковим 

повторним вивченням 

дисципліни 

 

7. Методичне забезпечення 

 

1. Дудик Р.В. Програма та науково-методичні рекомендації з 

організації та проведення виробничої (педагогічної практики) для студентів 

вищих навчальних мистецьких закладах. – Івано-Франківськ, 2008. – 34 с.   

2. Карась Г.В. Програма та методичні рекомендації з організації та 

проведення навчально-виховної практики студентів старших курсів музичних 

факультетів університетів / Г.В. Карась. – Івано-Франківськ, 1998. – 36 с. 



3. Методичні рекомендації з організації та проведення педагогічної 

практики студентів старших курсів музично-педагогічного факультету. 

(Упоряд. А.Г.Калиниченко, Т.О.Бодрова). – К.: УДПУ ім.. М.Драгоманова, 

1995. 

4.Методичні рекомендації по складанню програм практики студентів 

вищих навчальних закладів України. – К.: Міносвіти України, № 3. 1-5/97 від 

14 лютого 1996 року. 

 

 

 

8. Рекомендована література 

Базова 

1. Апраксіна В. Методика музичного виховання в школі/В. 

Апраксіна. – Москва: "Освіта", 1983. 

2. Абдуллин Э.Б. Методологический анализ проблем музыкальной 

педагогики в системе высшего образования: Учеб. Пособие / Э.Б. Абдуллин. 

– М.: Прометей, 1990. – 186 с. 

3. Абдуллин Э.Б. Теория и практика музыкальногообучения в 

общеобразовательной школе: Пособие для учителя / Э.Б. Абдуллин. – М.: 

Просвещение, 1983. – 112 с. 

4. Амонишвили Ш.А. Психологические основы педагогіки 

сотрудничества / Ш.А. Амонишвили . – К.: Освіта, 1991. – 111 с. 

5. Грицюк Б.А., Домбровський С.В. Студент – класний керівник, 

вихователь: Метод. Рекомендації. – Івано-Франківськ, 1994. – 17 с. 

6. Дзюпина Е., Дувірак Д., Кияновська Л., Яросевич Л. Українська 

музична література. – Тернопіль: СМТ "Астон". – Ч.І. – 2000. 

7. Зязюн І.А. Безсвідомість. Підсвідомість. Творчість // Мистецтво і 

освіта. – 2001. № 3. – С. 10-14. 

8. Ковальова С.В. Розвиток творчої активності вчителів музики в 

сучасних умовах: теорія й практика :Науково- методичний посібник.-Біла 
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