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застосовувати в педагогічній роботі знання та навички, отримані в процесі 

навчання, допомагає здобувати досвід педагогічної роботи. 

9. Педпрактики в ОНМА проводяться у двох формах: 

пасивна - спостереження і вивчення досвіду роботи провідних педагогів 

академії, відвідування їх занять, ознайомлення зі специфікою 

педагогічного процесу; 

активна - самостійне ведення занять з учнем (під наглядом консультанта). 

10.  Індивідуальні заняття педагога-консультанта зі студентом є основною   

формою навчально-виховної роботи зі студентом-практикантом. 

11.  Школа педпрактики при ОНМА рекомендує наступні форми 

консультацій: 

а) проведення консультантом показового уроку з подальшим докладним 

аналізом його; мета - дати зразок побудови уроку, показати студенту 

основні принципи роботи в класі за фахом, виявити вміння студента 

аналізувати і узагальнювати основні завдання уроку; 

б) проведення спільного заняття консультанта і студента з учнем - одна з 

основних форм навчання на початковому етапі, де виробляються 

правильні методи роботи, розвиваючі ініціативу і самостійність студента; 

в) проведення уроку студентом в присутності консультанта з подальшим 

аналізом і визначення ефективності учня; мета - конкретний аналіз 

консультанта самостійної роботи студента, виявлення правильності 

педагогічних і методичних прийомів у роботі над музичним твором.  

12.  Заняття з вивчення педагогічного репертуару має на меті допомогти  

студенту практично оволодіти широким колом музичних творів, 

складових програми спеціальних класів та шкіл. Педагогічний репертуар 

вивчається протягом усього періоду практики. 

13.  Здача заліків по педагогічному репертуару в кожному семестрі 

студентом-практикантом обов'язково в присутності педагога-консультанта 

і завідувача педпрактики. 

14.  Проведення групових занять в школі педпрактики студентами-

практикантами з вивчення учнями музично-теоретичних дисциплін 

(сольфеджіо, музична література, гармонія, композиція), що проходять 

один раз в тиждень, має на меті охопити педпрактики студентів як 

спеціальних класів, так і студентів-теоретиків. 

15.  Учні школи педпрактики при ОНМА, які займалися 7 років і пройшли 

повний семирічний курс музичних дисциплін, отримують Свідоцтво 

встановленого зразка. Учні, які пройшли 10-річний курс навчання в школі, 

отримують Свідоцтво про повну загальну середню музичну освіту, яке дає 

право вступу в середні та вищі музичні навчальні заклади.  

16.  Студенти всіх відділів школи педпрактики при ОНМА зобов'язані: 

а) підкорятися режиму і вимогам адміністрації навчального закладу, де 

проходять практику; 

б) регулярно, згідно з розкладом, прибувати до консультанта на заняття зі 

своїм учнем або проводити групові заняття в теоретичних класах під 

керівництвом своїх консультантів; 

в) регулярно проводити заняття зі своїм учнем, оцінювати результати 

його роботи як поурочно, так і по семестрах; 
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