
Силабус курсу “Педагогічна практика» 

 

Кадрове забезпечення 

Викладач / кафедра 

 

 

Лясота В.М., Чернецький І.І., Молдаванов В.В. 

Кафедра оркестрових струнних інструментів та оперно-симфонічного 

диригування 

E-mail та інші 

Контакти 

 

lyasota47@ukr.net 

Цілі та предметні результати навчання 

Цілі дисципліни Мета курсу – виховання компетентних високопрофесійних фахівців, 

здатних до музично-педагогічної діяльності у сфері мистецької освіти; 

оволодіння здатністю створювати та реалізувати свої власні концепції на 

підставі традиційних та сучасних методів музично-педагогічного 

діяння; здатність в практичній діяльності застосовувати всі знання, 

вміння та навички, отримані в комплексі музично-теоретичних і 

спеціальних дисциплін. 

 

Компетентності Загальні (за освітньою програмою) 
ЗК 1. Здатність до спілкування державною мовою як усно, так і 

письмово. 

ЗК 2. Знання та розуміння предметної області та розуміння 

професійної діяльності. 

ЗК 3. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу. 

ЗК 4. Вміння виявляти, ставити та вирішувати проблеми. 

ЗК 5. Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з  
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Освітня програма Освітньо-професійна 

Рівень освіти Перший (бакалаврський) 

Рік навчання  4 рік (7,8 семестр) 

Форма навчання 

 

Денна 

Кількість годин / 

кредитів ЕСТ  
90/3 кредити ЄКТС  

 

 

Розподіл годин за 

видами занять 

Індивідуальні заняття 

  

Самостійні заняття 

  

30  годин - денна форма 

 

60 годин – денна форма 

 

Контрольні заходи  Заліки: 7,8  семестр  

Статус дисципліни  Обов’язкова 

Мова викладання Українська 



різних джерел. 

ЗК 6. Навички міжособистісної взаємодії. 

ЗК 7. Здатність бути критичним і самокритичним.  

ЗК 8. Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях.  

ЗК 9. Здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями.  

ЗК 11. Здатність оцінювати та забезпечувати якість виконуваних робіт.  

ЗК 13. Здатність виявляти ініціативу та підприємливість.  

ЗК 14. Навички використання інформаційних і комунікаційних  

технологій. 

ЗК 15. Здатність генерувати нові ідеї (креативність).  

ЗК 16. Здатність реалізувати свої права і обов’язки як члена 

суспільства, усвідомлювати цінності громадянського (вільного 

демократичного) суспільства та необхідність його сталого розвитку, 

верховенства права, прав і свобод людини і громадянина в Україні.  

ЗК 17. Здатність зберігати та примножувати моральні, культурні, 

наукові цінності і досягнення суспільства на основі розуміння історії та 

закономірностей розвитку предметної області, Ті місця у загальній 

системі знань про природу і суспільство та у розвитку суспільства, 

техніки і технологій, використовувати різні види та форми рухової 

активності для активного відпочинку та ведення здорового способу 

життя. 

Спеціальні (за освітньою програмою) 
СК 1. Здатність демонструвати достатньо високий рівень 

     виконавської майстерності. (предметні компетентності). 

СК 3. Здатність усвідомлювати художньо-естетичну природу 

музичного мистецтва. 

СК 4. Здатність усвідомлювати взаємозв’язки та взаємозалежності 

між теорією та практикою музичного 

мистецтва. 

СК 5. Здатність використовувати знання про основні 

закономірності й сучасні досягнення у теорії, історії та 

методології музичного мистецтва. 

СК 6. Здатність використовувати професійні знання та навички 

в процесі творчої діяльності. 

СК 7. Здатність володіти науково-аналітичним апаратом та 

використовувати професійні знання у практичній діяльності. 

СК 9. Здатність розуміти основні шляхи інтерпретації 

художнього образу. 

СК 10. Здатність застосовувати базові знання провідних 

музично- теоретичних систем та концепцій. 

СК 11. Здатність оперувати професійною термінологією. 

СК 12. Здатність збирати, аналізувати, синтезувати художню 

інформацію та застосовувати її в процесі практичної діяльності. 

СК 13. Здатність використовувати широкий спектр 

міждисциплінарних зв’язків. 

СК 14. Здатність демонструвати базові навички ділових 

комунікацій. 

СК 17. Здатність застосовувати традиційні і альтернативні 

інноваційні технології музикознавчої, виконавської, 

композиторської, диригентської, педагогічної діяльності. 

СК 18. Здатність свідомо поєднувати інновації з усталеними 

вітчизняними та світовими традиціями у виконавстві, 



музикознавстві та музичній педагогіці. 

поглиблені для курсу: 

‒ Здатність робити оптимальний вибір музично-

педагогічних методів та практично використовувати різні 

методичні підходи в індивідуальній роботі з учнем. 

‒ Вміння виявляти програмність, зміст, технічні та художні 

особливості творів засобами музичного аналізу та 

доносити їх сутність у найдоступнішій формі учневі. 

 

Результати 

навчання  

За освітньою програмою 

РН 1. Демонструвати артистизм, виконавську культуру та технічну 

майстерність володіння інструментом (голосом) на належному 

фаховому рівні під час виконавської (диригентської) діяльності. 

РН 2. Володіти методами та навичками оркестрової та ансамблевої гри 

(ансамблевого / хорового співу), репетиційної роботи та концертних 

виступів. 

РН 3. Демонструвати різні методики удосконалення виконавської 

діяльності. 

РН 4. Аналізувати музичні твори з виокремленням їх належності до 

певної доби, стилю, жанру, особливостей драматургії, форми та 

художнього змісту. 

РН 5. Відтворювати драматургічну концепцію музичного твору, 

створювати його художню інтерпретацію. 

РН 6. Демонструвати спроможність до самостійного дослідження 

наукової проблеми в галузі музичного мистецтва та написання роботи 

відповідно до вимог, готовність дискутувати і аргументувати власну 

позицію. 

РН 8. Демонструвати володіння музично-аналітичними навичками в 

процесі створення виконавських, музикознавчих та педагогічних 

інтерпретацій. 

РН 12. Володіти термінологією музичного мистецтва, його понятійно-

категоріальним апаратом. 

РН 13. Вміти здійснювати педагогічну діяльність. 

РН 14. Використовувати на професійному рівні методи та прийоми 

викладання гри на інструменті / вокалу /диригування / теорії, історії 

музики / композиції. 

РН 15. Демонструвати музично-теоретичні, культурно-історичні знання 

з музичного мистецтва. 

РН 17. Демонструвати аргументовані знання з особливостей музичних 

стилів різних епох. 

поглиблені для курсу: 

‒ Вміння вибудовувати комунікативну взаємодію з учнем, з 

урахуванням вікових, психологічних особливостей та 

музичних здатностей. 

‒ Володіння методичними  навичками  правильної побудови 

уроку та оформленням навчальної документації. 

‒ Знання  базових  педагогічних та методичних систем та 

концепцій у музичному мистецтві. 

‒ Здатність до вибору завдінь для учня, згідно рівня та 

індивідуальних особливостей розвитку. 



Вимоги до 

підготовки 

слухачів 

(міждисциплінарні 

зв’язки, що 

сприяють 

вивченню 

дисципліни) 

Дисципліна «Педагогічна практика» вивчається на етапі підготовки 

фахівців освітнього рівня «бакалавр», методичною та практичною 

основою для якої виступають дисципліни: «Спеціальний клас», «Робота 

з оркестром», «Методика», «Історія виконавства», які 

спрямовані  на  формування високопрофесійного фахівця у 

галузі музичного виконавства та фахової музичної педагогіки. 

Зміст дисципліни  

 

Дисципліна «Педагогічна практика» проводиться у формі 

аудиторних і самостійних занять. Активна практика проводиться у 

вигляді аудиторних занять здобувача з учнем, пасивна - за рахунок 

годин самостійної роботи здобувача та методу спостереження.  

За період опанування дисципліни здобувач повинен  зробити 

методично-виконавський аналіз 10 різножанрових та різностильових 

творів педагогічного репертуару за різним рівнем складності.  

Здобувач повинен підготувати і провести відкритий урок з учнем, 

де робота буде вестися як над художніми творами, так і над технічними 

проблемами.  

Заняття здобувача з учнями у рамках педагогічної практики 

проводяться індивідуально. 

Перевірка учнів відбувається засобами різноманітних 

творчих випробовувань: 

‒ визначення диригентсько-технічного рівня; 

‒ вимірювання здатності аналітичного оцінювання творів, що 

виконуються; 

Відповідно до рівня фахової підготовки, оцінка успішності учнів, 

з якими працює здобувач по педпрактиці, є суто індивідуальною і 

повинна враховувати результати зростання виконавської майстерності 

кожного окремо взятого учня, залежно від його початкового рівня. 

При виведенні оцінки роботи здобувача враховується: 

‒ творчий підхід у роботі з учнями, систематичність, професійна 

грамотність; 

‒ методика роботи з різними формами музичних творів; 

‒ методика підготовки учня до концертного виступу. 

Дидактичні методи 1.Теоретико-інформаційні (усний виклад - бесіда, розповідь, пояснення, 

дискусія, консультування, аудіо-,відеодемонстрація, демонстрація.) 

2. Практико-операційні (пізнавальна діяльність, технічні вправи, 

алгоритм, «роби так, як я», досвід) 

3. Пошуково-творчі («думай, слухай, пропонуй», творчий діалог) 

4.Метод самостійної роботи (робота з нотним та науково-методичними 

текстами, порівняння,аналіз) 

5. Контрольно-оцінювальні. 

Література   

  

1. Барсова І. О. Книга про оркестр . К. : Музич. Україна,1988. 157 с.  

2. Димченко С. С. Диригування: методика викладання. Ч. І. Рівне : 

РДІК, 1997.152 с.  

3. Димченко С. С. Диригування: методика викладання. Ч. ІІ. Рівне : 

РДІК, 1997. 141 с. 

4. Канерштейн М. Питання диригування / Муз.Україна, 1972. 255 с. 

5. Канерштейн М. Питання диригентської майстерності. К. : Муз. 

Україна, 1980.184 с. 



6. Колесса М. Ф. Основи техніки диригування. К. : Держ. вид-во 

образотв. мистец. і л-ри УРСР, 1960.98 с.Колеса М.Ф. Основи 

техніки диригування. К. Музична Україна, 1986.                      

7. Турчак С. Деякі аспекти диригента в оперному театрі. К.: 

Музична Україна, 1980.        

8. Мурза С.А. Диригентський жест як інструментально-

виконавський феномен: компаративно-технологічний підхід: 

дис… канд. мист. : 17.00.03 / ОНМА імені А.В. Нежданової. Київ, 

2021.                                                                                                  

9. Поляков О. Семіотичні особливості складових частин знакової 

системи диригування. К.: Музична Україна, 1980. 

10. Поляков О. Мова диригування. К. 1987.                                                                       
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Рекомендований 

репертуар  

Для роботи з учнем, здобувач використовує репертуар навчання за 

дисципліною «Спеціальний клас». Основа репертуару: 

1. Б.Барток Концерт для оркестру. Музика для струнних, ударних і 

челести.  Дивертисмент для струнного оркестру. 

2. І.С.Бах Бранденбурзькі концерти. Увертюри-сюїти. Симфонія. 

Інструментальні концерти (для скрипки, для 

клавесину,потрійний концерт) 

3. В.Белліні Сцени та арії з оп. «Норма», Симфонії, Концерт для 

гобоя 

4. Г.Берліоз Частини з «Фантастичної симфонії. Увертюра 

«Римський  карнавал. Ракоці- марш. 

5. Л.Бетховен Симфонії 1 – 9, частини. Увертюри «Егмонт», 

«Коріолан»,  «Леонора» №3. Німецькі танці, частини з сонат для 

ф-но, нструментальні концерт 

6. Ж.Бізе Увертюра, сцени, арії, дуети з оп «Кармен», дві сюїти з 

«Арлезіанки», симфонії 

7. Д.Бортнянський Концертна симфонія B-dur 

8. Й.Брамс Симфонії 1–4, Дві серенади для великого симфонічного 

оркестру,Угорські танці. Увертюри «Академічна», «Трагічна», 

Вальси (1,2,4,5,6,8,9,11) в перекладі для оркестру. 

9. Б. Бріттен «Проста симфонія», Симфонієтта для камерного 

оркестру 

10. А.Брукнер Симфонії 1 – 9, частини. 

11. Р.Вагнер Увертюри та оркестрові фрагменти з опер «Лоенгрін», 

«Тангейзер», «Трістан та Ізольда», «Нюрнберзькі 

мейстерзінгери». 

12. К.М.Вебер Увертюри  до опер «Оберон», «Вільний мисливець», 

«Евріанта», «Запрошення до танцю», інструментальні концерти 

(для ф-но, кларнета, фагота та ін.). 

13. Д.Верді Вступ до опери «Травіата»,увертюри до опер 

«Сицилійська вечерня», «Сила долі», «Набуко», «Ернані», сцени 

та арії з опер «Ріголетто», «Дон Карос», «Отелло». 

14. М.Вериківський Симфонічні варіації, «Веснянки», «Закарпатська 

рапсодія», арії з опери «Наймичка». 

15. А.Вівальді«Пори року», Симфонії, інструментальні концерти. 

16. Й.Гайдн Симфонії № 45 (fismoll),№ 73 (Ddur),№ 82 (Gdur), № 83 

(gmoll), № 92 (Gdur),№ 94, № 94 (з ударами літавр),№ 100 ( 

Gdur) – «Військова», № 101 ( Adur) –«Годинник», № 103 ( з 



тремоло литавр), частини з сонат для ф-но. Інструментальні 

концерти. 

17. Д.Гершвін Фрагменти з опери «Поргі та Бесс», «Рапсодія в 

блакитних тонах», Симфонічна поема «Американець у Парижі» 

18. Р.Глієр Симфонії № 1 – 3, частини. Увертюра на слов’янські 

народні теми. 

19. Е.Гріг Частини з 1-ї та 2-ї сюїт «Пер Гюнт», Симфонічні танці на 

норвезькі теми, Сюїта «З часів Хольберга» 

20. Х.Глюк Симфонії, Увертюри до опер. 

21. С.Гулак-Артемовський Вступ та сцени з опери «Запорожець за 

Дунаєм» 

22. Ш.Гуно Сцени і танці з опер «Фауст», «Ромео і Джульєтта», 

«Скерцо», частини з симфоній Ddur та Esdur. 

23. К.Данькевич Фрагменти з опери «Богдан Хмельницький» і 

балету «Лілея». 

24. А.Дворжак «Слов’янські танці», Симфонії 1 – 5, частини, 

«Празькі вальси». 

25. К.Дебюссі Ноктюрни «Хмари», «Святкування», «Сирени» 

26. Г.Доніцетті Фрагменти з опер «Лючія де Ламермур», «Любовний 

напій» 

27. Л.Дичко Симфонічна поема «Ранок стрілецької страти», 

«Енгармонійна», вокальні цикли. 

28. П.Дюка Симфонічне скерцо «Учень чародія». 

29. А.Кос-Анатольський Романси, пісні, хори. 

30. В.Косенко Героїчна увертюра, Прелюди, 11 гавотів 

31. Ф.Легар Сцени з оперет «Царевич», «Весела вдова», «Країна 

посмішок». 

32. Р.Леонкавалло Сцени з опери «Паяци» 

33. М.Леонтович  Хорові поеми «Льодолом», «Літні тони», обробки 

народних пісень 

34. Ф.Ліст  Симфонічні поеми «Прелюди», «Мазепа»,«Угорщина», 

«Гамлет», «Угорські рапсодії», 2 епізоди з «Фауста» 

35. М.ЛисенкоУвертюри до опер «Наталка Полтавка»,  «Тарас 

Бульба», сцени та арії, кантата «Радуйся, ниво неполитая»,Друга 

рапсодії Думка-Шумка, обробки народних пісень. 

36. С.Людкевич Кантата «Кавказ», фрагменти з опери «Довбуш», 

«Симфонієтта», «Галицька рапсодія» 

37. В.Лютославський Симфонія, частини, 10 польських танців 

 для камерного оркестру. 

38. Б.Лятошинський Симфонії 1- 5, частини, Симфонічна поема 

«Гражина», «На берегах Вісли», Сюїти з музики до к/ф «Тарас 

Шевченко», музика до трагедії «Ромео і  Джульєтта», 

«Слов’янська увертюра», хори 

39. Г.Майборода  «Гуцульська рапсодія», симфонічна поема 

«Лілея»,  Симфонії 1 – 3, частини, романси, пісні, хори. 

40. Г.Малер Симфонії 1 – 9. Частини, «Пісня про землю». 

41. П.Масканьї Сцени з опери «Сільська честь» 

42. Ф.Мендельсон Симфонії: cmoll, dmoll, Adur, Увертюри 

«Сон в літню ніч», «Гебріди», «РюїБлаз»,«Рондо капрічіозо» для 

скрипки з оркестром. 

43. С.Манюшко Увертюра до опери «Галька». 



44. В.А.Моцарт Симфонії 35,36,38,39,40,41, Увертюри до опер:  

«Милосердя Тита», « Весілля Фігаро», «Всі вони  такі», 

«Дон Жуан», «Викрадення з  Сералю»,  «Директор театру», 

«Чарівна флейта», «Маленька нічна серенада», «Дивертисменти 

для оркестру Ddur,  B dur,Fdur», інструментальні концерти, 

частини з  сонат для ф-но, «Реквієм». 

45. О.Ніколаї Увертюра до опери «Віндзорські кумушки» 

46. П.Ніщинський «Вечорниці» вступ та хор «Закувала та сива 

зозуля» 

47. А.Онегер Симфонія  «Пасіфік 231», частини 

48. К.Орф Сценічна кантата «КармінаБурана», частини 

49. Д.Пучіні Оркестрові фрагменти, арії, дуети з опер «Богема», 

«Мадам Батерфляй». 

50. М.Равель Дві оркестрові сюїти «Дафніс і Хлоя», Симфонічна  

поема «Вальс», «Болеро», «Іспанська рапсодія». 

51. Л.Ревуцький Кантата «Хустина», 2-га симфонія, частини. 

Фортепіанні п’єси, хори, обробки народних пісень. 

52. О. Респігі «Ноктюрн», «Пінії Рима», «Фонтани» симфонічні 

поеми. 

53. Д.Россіні Увертюри до опер: «Севільський цирульник», «Сорока-

злодійка», «Семіраміда», «Вільгельм Тель»,  «СіньорБрускіно 

чи Випадковий син», «Шовкові сходи», симфонія Ddur,серенада, 

інструментальні концерти. 

54. К.Сен-СансАрії та сцени з опери «Самсон і Даліла», «Карнавал 

тварин» для інструментального ансамблю,  сюїта для оркестру. 

55. Я.Сібеліус Симфонії 1 – 7, частини; Симфонічна легенда  

«Фінляндія», Сумний вальс, Сюїта «ПеліасітаМелізанда» 

56. Б.СметанаУвертюра до опери «Продана наречена», Тріумфальна 

наречена,  6 симфонічних поем «Моя Батьківщина», Польки. 

57. П.Сокальський Увертюра до опери «Облога Дубно», 

Слов’янский марш для ф-но. 

58. К. Стеценко Хор «Сон», обробки народних пісень: «Чуєш, брате 

мій», «Плавай,плавай, лебедонько», «Вечірня пісня», кантата 

«Шевченкова» 

59. І.Стравінський Частини з сюїт: «Петрушка», «Жар-птиця», 

«Весна священна»; Симфонії 1 – 3,частини. 

60. Є.Станкович Симфонієтта; Симфонія № 3,Фрагменти з фольк-

опери «Цвіт папороті». 

61. С.Франк Симфонія dmoll, частини. 

62. Ф.Шопен Вальси, мазурки, полонези для ф-но. 

63. А.ШтогаренкоСюїта «Пам’яті Лесі Українки», симфонія-кантата 

Україно моя», Сюїта для ф-но «Образи». 

64. Й.ШтраусУвертюри до оперет «Летюча миша», «Циганський 

барон», «Ніч у Венеції», вальси, польки. 

65. Р.Штраус Симфонічні поеми «Дон Жуан», «ТільУленшпігель», 

«Дон Кіхот»,Симфонія «Домашня».. 

66. Ф.Шуберт Симфонії № 1 Ddur,№ 2 Bdur,№ 3 Ddur,№ 4 Трагічна», 

№ 5  Bdur, № 6 Cdur, № 7 Cdur, № 8 hmoll; частини з сонат для ф-

но; вальси, серенади. 

67. Р.Шуман Симфонії 1 – 4, частини; 12 симфонічних етюдів; 

частини з сонат для ф-но; фантастичні п’єси для ф-но. 



68. Е.Ельгар «Енігма-варіації», «Елегія», «Серенада» для   струнного 

оркестру. 

Технічне 

забезпечення 

Бібліотечні та комп’ютерні мережеві засоби, аудиторія з роялем, аудіо-

та відео прилади, інтернет. 

 

Сума стартових балів та балів за екзамен/залік переводиться до 

екзаменаційної оцінки згідно з таблицею: 

Метод 

оцінювання  
Кількість 

Мінімальна оцінка в 

балах 

Максимальна оцінка в 

балах 

Залік 

 

 

2 

 

 

60 

 

100 

        

Сума балів за всі 

види навчальної 

діяльності 

Оцінка 

ECTS 

 Оцінка за національною шкалою 

 

90 – 100 А відмінно   

82-89 В  дуже добре  

74-81 С добре 

64-73 D задовільно  

60-63 Е  достатньо 

35-59 FX незадовільно з можливістю повторного складання 

0-34 F незадовільно з обов’язковим повторним вивченням 

дисципліни 

Політика курсу 

Правила взаємодії Політика навчальної дисципліни визначається 

положеннями ОНМА імені А.В. Нежданової щодо 

організації освітнього процесу. 

Додаткова інформація Силабус дисципліни «Педагогіна практика» 

обговорено на засіданні кафедри оркестрових струнних 

інструментів та ОСД (Протокол №5 від 11.05.2022р.), 

розглянуто на засіданні Науково-методичної ради 

(Протокол №7 від 29.06.2022) та затверджено на засіданні 

Вченої ради Одеської національної музичної академії 

імені А. В. Нежданової (Протокол №11 від 29.06.2022). 

 

 

 



Силабус курсу “Педагогічна практика» 

Кафедра оркестрових струнних інструментів 

 

Кадрове забезпечення 

Кафедра, що 

забезпечує 

викладання 

Кафедра оркестрових струнних інструментів та оперно-симфонічного 

диригування 

Викладач  

 

 

Купін Павло Григорович (віолончель), Чекалюк В.В. (контрабас), 

Водопянова Т.В., Притула Д.Б., Соколов Г.Ю.,Лаптєва Г.М., Мерцалова 

З.П. - (скрипка), Малічкін В.Г., Комарова І.І. - (альт), Лясота В.М., 

Чернецький І.І., Молдаванов В.В. 

E-mail та інші 

Контакти 

 

Pavel_kupin@ukr.net    +380 67632 0634 

Цілі та предметні результати навчання 

Цілі дисципліни Мета курсу – виховання компетентних високопрофесійних фахівців, 

здатних до музично-педагогічної діяльності у сфері мистецької освіти; 

оволодіння здатністю створювати та реалізувати свої власні концепції на 

підставі традиційних та сучасних методів музично-педагогічного 

діяння; здатність в практичній діяльності застосовувати всі знання, 

вміння та навички, отримані в комплексі музично-теоретичних і 

спеціальних дисциплін. 

Компетентності Загальні (за освітньою програмою) 
ЗК 1. Здатність до спілкування державною мовою як усно, так і 

письмово. 

Назва українською 

мовою 

Педагогічна практика 

Назва англійською 

мовою 

Teaching practice 

Код 02 «Культура і мистецтво» 

Спеціальність 

 025  Музичне мистецтво 

Фахова 

спеціалізація 
Оркестрові струнні інструменти 

 

Освітня програма Освітньо-професійна 

Рівень освіти Перший (бакалаврський) 

Рік навчання  Четвертий рік (7,8 семестр)  

Форма навчання 

 

Денна/заочна 

Кількість годин / 

кредитів ЕСТ S 
90/3 кредити ЄКТС 

 

 

Розподіл годин за 

видами занять 

Індивідуальні заняття 

  

Самостійні заняття 

  

30  годин - денна форма 

8 годин – заочна форма 

60 годин – денна форма 

82 годин – заочна форма 

Контрольні заходи   

Заліки: 7,8  семестр(для денної та заочної форми) 

Статус дисципліни  Обов’язкова  

Мова викладання Українська 



ЗК 2. Знання та розуміння предметної області та розуміння 

професійної діяльності. 

ЗК 3. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу. 

ЗК 4. Вміння виявляти, ставити та вирішувати проблеми. 

ЗК 5. Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з  

різних джерел. 

ЗК 6. Навички міжособистісної взаємодії. 

ЗК 7. Здатність бути критичним і самокритичним.  

ЗК 8. Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях.  

ЗК 9. Здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями.  

ЗК 11. Здатність оцінювати та забезпечувати якість виконуваних робіт.  

ЗК 13. Здатність виявляти ініціативу та підприємливість.  

ЗК 14. Навички використання інформаційних і комунікаційних  

технологій. 

ЗК 15. Здатність генерувати нові ідеї (креативність).  

ЗК 16. Здатність реалізувати свої права і обов’язки як члена суспільства, 

усвідомлювати цінності громадянського (вільного демократичного) 

суспільства та необхідність його сталого розвитку, верховенства права, 

прав і свобод людини і громадянина в Україні.  

ЗК 17. Здатність зберігати та примножувати моральні, культурні, 

наукові цінності і досягнення суспільства на основі розуміння історії та 

закономірностей розвитку предметної області, Ті місця у загальній 

системі знань про природу і суспільство та у розвитку суспільства, 

техніки і технологій, використовувати різні види та форми рухової 

активності для активного відпочинку та ведення здорового способу 

життя. 

Спеціальні (за освітньою програмою) 
СК 1. Здатність демонструвати достатньо високий рівень 

     виконавської майстерності. (предметні компетентності). 

СК 3. Здатність усвідомлювати художньо-естетичну природу 

музичного мистецтва. 

СК 4. Здатність усвідомлювати взаємозв’язки та взаємозалежності між 

теорією та практикою музичного 

мистецтва. 

СК 5. Здатність використовувати знання про основні закономірності й 

сучасні досягнення у теорії, історії та 

методології музичного мистецтва. 

СК 6. Здатність використовувати професійні знання та навички 

в процесі творчої діяльності. 

СК 7. Здатність володіти науково-аналітичним апаратом та 

використовувати професійні знання у практичній діяльності. 

СК 9. Здатність розуміти основні шляхи інтерпретації 

художнього образу. 

СК 10. Здатність застосовувати базові знання провідних 

музично- теоретичних систем та концепцій. 

СК 11. Здатність оперувати професійною термінологією. 

СК 12. Здатність збирати, аналізувати, синтезувати художню 

інформацію та застосовувати її в процесі практичної діяльності. 

СК 13. Здатність використовувати широкий спектр 

міждисциплінарних зв’язків. 

СК 14. Здатність демонструвати базові навички ділових 

комунікацій. 



СК 17. Здатність застосовувати традиційні і альтернативні 

інноваційні технології музикознавчої, виконавської, 

композиторської, диригентської, педагогічної діяльності. 

СК 18. Здатність свідомо поєднувати інновації з усталеними 

вітчизняними та світовими традиціями у виконавстві, 

музикознавстві та музичній педагогіці. 

поглиблені для курсу: 

‒ Здатність робити оптимальний вибір та практично 

використовувати різні методи індивідуальної роботи з учнем. 

‒ Вміння виявляти програмність, зміст, технічні та художні 

особливості творів засобами музичного аналізу та доносити їх 

сутність у найдоступнішій формі учневі. 

 

Результати 

навчання  

За освітньою програмою 

РН 1. Демонструвати артистизм, виконавську культуру та технічну 

майстерність володіння інструментом (голосом) на належному 

фаховому рівні під час виконавської (диригентської) діяльності. 

РН 2. Володіти методами та навичками оркестрової та ансамблевої гри 

(ансамблевого / хорового співу), репетиційної роботи та концертних 

виступів. 

РН 3. Демонструвати різні методики удосконалення виконавської 

діяльності. 

РН 4. Аналізувати музичні твори з виокремленням їх належності до 

певної доби, стилю, жанру, особливостей драматургії, форми та 

художнього змісту. 

РН 5. Відтворювати драматургічну концепцію музичного твору, 

створювати його художню інтерпретацію. 

РН 6. Демонструвати спроможність до самостійного дослідження 

наукової проблеми в галузі музичного мистецтва та написання роботи 

відповідно до вимог, готовність дискутувати і аргументувати власну 

позицію. 

РН 8. Демонструвати володіння музично-аналітичними навичками в 

процесі створення виконавських, музикознавчих та педагогічних 

інтерпретацій. 

РН 12. Володіти термінологією музичного мистецтва, його понятійно-

категоріальним апаратом. 

РН 13. Вміти здійснювати педагогічну діяльність. 

РН 14. Використовувати на професійному рівні методи та прийоми 

викладання гри на інструменті / вокалу /диригування / теорії, історії 

музики / композиції. 

РН 15. Демонструвати музично-теоретичні, культурно-історичні знання 

з музичного мистецтва. 

РН 17. Демонструвати аргументовані знання з особливостей музичних 

стилів різних епох. 

поглиблені для курсу: 

‒ Вміння вибудовувати комунікативну взаємодію з учнем, з 

урахуванням вікових, психологічних особливостей та 

музичних здатностей. 

‒ Володіння методичними  навичками  правильної побудови 

уроку та оформленням навчальної документації. 

‒ Знання  базових  педагогічних та методичних систем та 

концепцій у музичному мистецтві. 



‒ Здатність до вибору репертуару для учня, згідно рівня та 

індивідуальних особливостей розвитку. 

Вимоги до 

підготовки 

слухачів 

(міждисциплінарні 

зв’язки, що 

сприяють 

вивченню 

дисципліни) 

Дисципліна «Педагогічна практика» вивчається на етапі підготовки 

фахівців освітнього рівня «бакалавр». Методичною та практичною 

основою для якої виступають дисципліни: «Спеціальний клас», 

«Ансамбль», «Оркестровий клас», «Методика», «Історія 

виконавства», які спрямовані  на  формування високопрофесійного 

фахівця у галузі музичної педагогіки. 

Зміст дисципліни  

 

Дисципліна «Педагогічна практика» проводиться у формі 

аудиторних і самостійних занять. Активна практика проводиться у 

вигляді аудиторних занять здобувача з учнем, пасивна - за рахунок 

годин самостійної роботи здобувача та методу спостереження.  

У разі проходження педагогічної практики на базі 

іншого освітнього закладу, з цією установою укладається договір про 

співпрацю, в якому позначені умови з надання навчальних аудиторій. 

За період опанування дисципліни здобувач повинен  зробити 

методично-виконавський аналіз 10 різножанрових та різностильових 

творів педагогічного репертуару за різним рівнем складності.  

Здобувач повинен підготувати і провести відкритий урок з учнем, 

де робота буде вестися як над художніми творами, так і над технічними 

проблемами.  

Заняття здобувача з учнями у рамках педагогічної практики 

проводяться індивідуально. 

Перевірка учнів відбувається засобами різноманітних 

творчих випробовувань: 

‒ визначення технічного рівня (виконання гам та етюдів); 

‒ виявлення рівня читання з аркушу фрагментів творів різних епох і 

стилів; 

‒ вимірювання здатності аналітичного оцінювання творів, що 

виконуються; 

‒ виявлення здатності до самостійного вивчення творів і їх виконання 

найбільш розвинутими учнями. 

Відповідно до рівня фахової підготовки, оцінка успішності учнів, з 

якими працює здобувач по педпрактиці, є суто індивідуальною і 

повинна враховувати результати зростання виконавської майстерності 

кожного окремо взятого учня, залежно від його початкового рівня. 

При виведенні оцінки роботи здобувача враховується: 

‒ творчий підхід у роботі з учнями, систематичність, професійна 

грамотність; 

‒ успішність проходження учнем комплексних перевірок; 

‒ ступінь засвоєння педагогічного репертуару; 

‒ методика роботи з різними формами музичних творів; 

‒ методика підготовки учня до концертного виступу. 

База практики Одеський державний музичний ліцей ім. проф.. Столярського,  

Студія педагогічної практики ОНМА ім. А.В. Нежданової 

Дидактичні методи 1.Теоретико-інформаційні (усний виклад - бесіда, розповідь, пояснення, 

дискусія, консультування, аудіо-,відеодемонстрація, демонстрація.) 

2. Практико-операційні (пізнавальна діяльність, технічні вправи, 

алгоритм, «роби так, як я», досвід) 

3. Пошуково-творчі («думай, слухай, пропонуй», творчий діалог) 



4.Метод самостійної роботи (робота з нотним текстом, 

порівняння,аналіз) 

5. Контрольно-оціночні (залік – урок з учнем) 

Література   

  

1. Вовк Р. Оптимізація аплікатур як дієвий засіб вирішення завдань 

темброво-динамічної рівності звукоряду та пальцевої техніки. 

Теоретичні та практичні питання культурології: Зб. наук.статей. 

Вип. ХУІІІ. Мелітополь, 2005. 

2. Абаджян Г. Нове про  вібрато на віолончелі. Киев, 1989. 

4. Апатський В.Виконавський аппарат музиканта-

струнника, його специфіка та методи формирования// Дослідження, 

досвід, спогади. Збірник науково-методичних праць професорсько-

викладацького колективу КССМШ ім. М.Лисенка та НМАУ ім. 

П.Чайковського.  Вип.1.  Київ, 1999. 

5.  Апатський В. Все про вібрато. Київ, 1979. 

6. Апатський В. Про вдосконалення  методів музично-виконавської  

педагогіки. Киев, 1986. 

7. Апатський В. Теорія та практика оркестрового виконавства 

України// Науковий вісник НМАУ ім. П.І.Чайковського. Музичне 

виконавство. Вип.8. Книга 5. Київ, 2000. 

11. Вовк Р. Акустична природа та конструктивні основи аплікатури 

. Музичне виконавство: вип. 3. Науковий вісник НМАУ, Київ, 1999. 

12. Вовк Р. Деякі нетрадиційні засоби виразності сучасного 

 виконавства. Музичне виконавство: вип. 8. Науковий вісник 

НМАУ, Київ, 2000. 

13. Вовк Р. Інтонаційна досконалість скрипаля. Проблеми 

становлення інноваційних підходів в сучасній освіті. 

Харків: Стиль- издат, 2004. 

 
 

Рекомендований 

репертуар  

Рекомендований педагогічний  репертуару (для учнів 1-6 класів ДМШ 

та шкіл мистецтв) 

Клас скрипки 

1. Гречішніков Д.  Учбовий репертуар ДМШ (1-5 класи) 

2. Должиков Ю. Хрестоматія. 1-5 класи. 

3. Платонов М. Школа гри. 

4. Закопець М. Легкі п’єси для скрипки 

5. Назаров М. Школа гри. 

6.Мозговенко І., Штарх А. Хрестоматія (1-3 класи). 

 

Клас альта 

1. Строкач Н. Навчальний репертуар (ДМШ). 

2. Терьохін Р. Хрестоматія педагогічного репертуару  

3.Белофастов О. Навчальний репертуар для альта (1-4 класи ДМШ) 

4. Кобець І. Початкова школа гри. 

5. Наконечний Р. Твори українських авторів. 

6. Усов Ю. Хрестоматія (1-5 класи ДМШ). 

 

Клас віолончелі 

1. Полех В. Школа гри. 

2. Солодуєв В. Школа гри. 

3. Шоллар Ф. Школа гри. 

4. Янкелевич А. Школа гри. 

1. Альбом учня. Упорядник В.Андрезен. Класи 1-3, 4,5,6 ДМШ. 



2. Блажкевич В. Школа гри. 

3. Григор’єв Б. Хрестоматія. Старші класи ДМШ. 

4. Зейналов М. Альбом юного музиканта. 

 

Клас контрабаса 

1. Альбом учня. Упорядник В.Андрезен. Класи 1-3, 4,5,6 ДМШ. 

2. Блажевич В. Школа гри. 

3. Лєбєдєв І. Хрестоматія педагогічного репертуару. 

4. Лєбєдєв І. Школа гри. 

Технічне 

забезпечення 

Бібліотечні та комп’ютерні мережеві засоби, аудиторія з роялем, 

наявність індивідуального інструментарію, аудіо-та відео 

прилади, інтернет. 

 

Сума стартових балів та балів за екзамен/залік переводиться до 

екзаменаційної оцінки згідно з таблицею: 

Метод 

оцінювання  
Кількість 

Мінімальна оцінка в 

балах 

Максимальна оцінка в 

балах 

Залік 

 

 

2 

 

 

60 

 

100 

        

Сума балів за всі 

види навчальної 

діяльності 

Оцінка 

ECTS 

 Оцінка за національною шкалою 

 

90 – 100 А відмінно   

82-89 В  дуже добре  

74-81 С добре 

64-73 D задовільно  

60-63 Е  достатньо 

35-59 FX незадовільно з можливістю повторного складання 

0-34 F незадовільно з обов’язковим повторним вивченням 

дисципліни 

Політика курсу 

Правила взаємодії Політика навчальної дисципліни визначається 

положеннями ОНМА імені А.В. Нежданової щодо 

організації освітнього процесу. 

Додаткова інформація Силабус дисципліни «Педагогіна практика» 

обговорено на засіданні кафедри оркестрових струнних 

інструментів та ОСД (Протокол №5 від 11.05.2022р.), 

розглянуто на засіданні Науково-методичної ради 

(Протокол №7 від 29.06.2022) та затверджено на 

засіданні Вченої ради Одеської національної музичної 

академії імені А. В. Нежданової (Протокол 

№11 від 29.06.2022). 

 

 

 



 

Основні характеристики 

Назва українською 

мовою Педагогічна практика 

Назва англійською 

мовою 

Teaching practice 

Код 02 «Культура і мистецтво» 

Спеціальність  025  Музичне мистецтво 

Освітня програма  Освітньо-професійна 

Фахова 

спеціалізація 

 Хорове диригування 

Рівень освіти  Перший (бакалаврський) 

Рік навчання  Четвертий рік(7, 8 семестри) 

Форма навчання  Денна / заочна 

Кількість годин / 

кредитів ЕСТ8 

 

90/3 

Розподіл годин за 

видами занять 

Лекції 

- 

Індивідуальні заняття 

30 годин – денна 

форма 

8 годин – заочна 

форма 

Самостійна робота 

60 годин – денна форма 

82 години – заочна форма 

Контрольні заходи Екзамен Залік Атестація 

- 7, 8 семестри - 

Статус дисципліни / 

кредитного модуля                            Обов’язкова 

Мова викладання Українська 

 

Кадрове забезпечення 

Кафедра, що 

забезпечує 

викладання 

 Кафедра хорового диригування 

Викладач  

 

Бондар Євгенія Миколаївна 

Овчарук Катерина Сергіївна 

Горчакова Вероніка Нарцисівна 

E-mail та інші 

контакти 

викладача 

еva07bond@gmail.com; 097-239-85-81; ORCID 0000-0002-7655-6684 

katiaovcharuk1025@gmail.com; 0976404556; ORCID: 0000-0001-5819-9620 

pigrov@ukr.net ; 0673023420;  

 

 

Цілі та предметні результати навчання 

Цілі дисципліни Мета курсу – виховання компетентних високопрофесійних фахівців, здатних 

до музично-педагогічної діяльності у сфері мистецької та спеціальної 

музичної (хорової) освіти; оволодіння здатністю створювати та реалізувати 

свої власні концепції на підставі традиційних та сучасних методів музично-

педагогічного діяння; формування у майбутніх викладачів хорових дисциплін  

сучасного творчого мислення на основі теоретичних знань та практичних 

навичок, а також ознайомлення здобувачів із досвідом викладання основних 

хорових дисциплін; засвоєння в повному об’ємі прийомів та методів 

педагогічної роботи, здатність в практичній діяльності застосовувати всі 

знання, вміння та навички, отримані в комплексі музично-теоретичних і 

спеціальних дисциплін. 

mailto:еva07bond@gmail.com
mailto:katiaovcharuk1025@gmail.com
mailto:pigrov@ukr.net


Компетентності Загальні (за освітньою програмою): 

ЗК 1. Здатність до спілкування державною мовою як усно, так і письмово. 

ЗК 2. Знання та розуміння предметної області та розуміння професійної 

діяльності. 

ЗК 3. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу. 

ЗК 4. Вміння виявляти, ставити та вирішувати проблеми.  

ЗК 5. Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних 

джерел. 

ЗК 6. Навички міжособистісної взаємодії. 

ЗК 7. Здатність бути критичним і самокритичним. 

ЗК 8. Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях. 

ЗК 9. Здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями. 

ЗК 11. Здатність оцінювати та забезпечувати якість виконуваних робіт. 

ЗК 13. Здатність виявляти ініціативу та підприємливість. 

ЗК 14. Навички використання інформаційних і комунікаційних технологій. 

ЗК 15. Здатність генерувати нові ідеї (креативність). 

ЗК 16. Здатність реалізувати свої права і обов’язки як члена 

суспільства, усвідомлювати цінності громадянського (вільного 

демократичного) суспільства та необхідність його сталого 

розвитку, верховенства права, прав і свобод людини і 

громадянина в Україні. 

ЗК 17. Здатність зберігати та примножувати моральні, культурні, 

наукові цінності і досягнення суспільства на основі розуміння 

історії та закономірностей розвитку предметної області, її місця 

у загальній системі знань про природу і суспільство та у 

розвитку суспільства, техніки і технологій, використовувати 

різні види та форми рухової активності для активного 

відпочинку та ведення здорового способу життя. 

 

Спеціальні (за освітньою програмою): 

СК 1. Здатність демонструвати достатньо високий рівень виконавської 

майстерності. 

СК 3. Здатність усвідомлювати художньо-естетичну природу музичного 

мистецтва. 

СК 4. Здатність усвідомлювати взаємозв’язки та взаємозалежності між 

теорією та практикою музичного мистецтва. 

СК 5. Здатність використовувати знання про основні закономірності й 

сучасні досягнення у теорії, історії та методології музичного мистецтва. 

СК 6. Здатність використовувати професійні знання та навички в процесі 

творчої діяльності. 

СК 7. Здатність володіти науково-аналітичним апаратом та 

використовувати професійні знання у практичній діяльності. 

СК 9. Здатність розуміти основні шляхи інтерпретації художнього образу. 

СК 10. Здатність застосовувати базові знання провідних музично-

теоретичних систем та концепцій. 

СК 11. Здатність оперувати професійною термінологією. 

СК 12. Здатність збирати, аналізувати, синтезувати художню інформацію 

та застосовувати її в процесі практичної діяльності. 

СК 13. Здатність використовувати широкий спектр міждисциплінарних 

зв’язків. 

СК 14. Здатність демонструвати базові навички ділових комунікацій. 

СК 17. Здатність застосовувати традиційні і альтернативні інноваційні 



технології музикознавчої, виконавської, композиторської, диригентської, 

педагогічної діяльності.  

СК 18. Здатність свідомо поєднувати інновації з усталеними вітчизняними 

та світовими традиціями у виконавстві, музикознавстві та музичній 

педагогіці. 

 (поглиблені для курсу): 

 здатність та бажання займатися музично-педагогічною діяльністю; 

 здатність до музично-логічного, перспективно-педагогічного 

мислення, аналізу та синтезу; 

 здатність використовувати знання методичних підходів, теоретичних 

концепцій і теорій диригентсько-хорової освіти як основи для 

характеристики й аналізу явищ і процесів у галузі підготовки фахівців 

в галузі хорового мистецтва; 

 здатність до постійного оновлення методичного інструментарію 

практично–педагогічної діяльності, до вдосконалення власних навичок 

щодо володіння актуальними засобами педагогічних технологій у 

безпосередньому викладенні  спеціальних дисциплін; 

 здатність самостійно аналізувати урок, планувати навчальний процес з 

хорових дисциплін, прагнути до вирішення нових творчих завдань 

тощо. 

Програмні  

результати 

навчання 

РН 1. Демонструвати артистизм, виконавську культуру та технічну 

майстерність володіння інструментом (голосом) на належному фаховому 

рівні під час виконавської (диригентської) діяльності. 

РН 2. Володіти методами та навичками оркестрової та ансамблевої гри 

(ансамблевого / хорового співу), репетиційної роботи та концертних 

виступів. 

РН 3. Демонструвати різні методики удосконалення виконавської 

діяльності.  

РН 4. Аналізувати музичні твори з виокремленням їх належності до певної 

доби, стилю, жанру, особливостей драматургії, форми та художнього 

змісту. 

РН 5. Відтворювати драматургічну концепцію музичного твору, 

створювати його художню інтерпретацію. 

РН 6. Демонструвати спроможність до самостійного дослідження наукової 

проблеми в галузі музичного мистецтва та написання роботи відповідно до 

вимог, готовність дискутувати і аргументувати власну позицію. 

РН 8. Демонструвати володіння музично-аналітичними навичками в 

процесі створення виконавських, музикознавчих та педагогічних 

інтерпретацій. 

РН 12. Володіти термінологією музичного мистецтва, його 

понятійно-категоріальним апаратом. 

РН 13. Вміти здійснювати педагогічну діяльність. 

РН 14. Використовувати на професійному рівні методи та 

прийоми викладання гри на інструменті / вокалу /диригування / теорії, 

історії музики / композиції. 

РН 15. Демонструвати музично-теоретичні, культурно-історичні знання з 

музичного мистецтва. 

РН 17. Демонструвати аргументовані знання з особливостей музичних 

стилів різних епох. 

Поглиблені для курсу: 

Випускник повинен знати:  

- Основні напрями педагогічного процесу та діяльності викладача 



хорових дисциплін у спеціалізованих школах, мистецьких коледжах, 

ліцеях; 

- Особливості та специфіку проведення занять з хорових дисциплін в 

навчальному закладі; 

- Різні форми і методи викладання хорових дисциплін у фахових 

навчальних закладах; 

- Основні методичні та теоретичні праці з курсу. 

Випускник повинен вміти: 

- Планувати навчальний процес; 

- Відповідно до навчального плану готувати та проводити індивідуальні 

та лекційні заняття; 

- Методично грамотно будувати та проводити лекційні заняття різного 

типу, а також здійснювати заходи з контролю знань; 

- Професійно добирати якісне  навчально-методичне забезпечення, 

ілюстративний матеріал (відео та аудіо-приклади) для проведення 

занять; 

- Презентувати власні професійні уміння шляхом демонстрації, 

ілюстрації, диспуту; 

- Формувати списки додаткової та рекомендованої літератури; 

- Здійснювати консультативну діяльність; 

- Вміти правильно оформити документацію (робочі плани 

індивідуальних занять, календарно-тематичні, поурочні плани); 

- Оцінювати результати педагогічної діяльності. 

Вимоги до 

підготовки слухачів 

(міждисциплінарні 

зв’язки, що 

передують 

вивченню 

дисципліни) 

У структурно-логічній схемі дисципліна «Педагогічна практика» як 

професійно-орієнтована дисципліна в курсі підготовки хормейстерів 

вивчається на етапі підготовки фахівців освітнього рівня бакалавр і є 

дисципліною, що використовує досягнення та методи фундаментальних, 

прикладних наук, основних дисциплін циклу попередньої професійної та 

практичної підготовки: педагогіки, методики (методики викладання фахових 

дисциплін), хорознавства та методики роботи з хором, спеціального класу, 

хорового класу та ін.. Це забезпечує можливість викладання дисципліни з 

урахуванням професійної орієнтації майбутніх хормейстерів, викладачів 

хорових дисциплін. 

База практики  Одеський державний музичний ліцей ім. проф.. Столярського,  

Студія педагогічної практики ОНМА ім. А.В. Нежданової, 

Мистецька хорова школа ім. С. Крижановського 

 Зміст дисципліни Педагогічна практика проводиться на ІV курсі та має такі тематичні та 

змістовні напрямки: 

 практика викладання диригентсько-хорових дисциплін в професійних 

музичних закладах з проведенням індивідуальних і групових 

(лекційних) занять з предметів: «Хорознавство та методика роботи з 

хором», «Хорова література», «Методика музичного виховання в 

школі», «Сольфеджіо для учнів хорових відділень», «Диригування», 

«Читання хорових партитур»; 

 практика роботи з навчальними хоровими колективами (хоровий клас) 

та вокально-хоровими ансамблями; 

 оформлення комплексу документації – планів та звітів. 

Основним видом роботи є активна форма педагогічної практики під 

керівництвом викладача. Нарівні з цим може використовуватись пасивна 

форма роботи – спостереження за роботою провідних фахівців та 

однокурсників з подальшим аналізуванням побачених занять; та 

асистентська – виконання окремих завдань і форм роботи. 



Перевірка знань та навичок здобувача здійснюється на відкритих заняттях. 

Алгоритм і тематика занять погоджуються із навчальними планами баз 

практики. 

Атестація проводиться згідно з розділом “Критерії оцінювання” та 

урахуванням індивідуального творчого потенціалу та росту здобувача. 

Дидактичні методи Форми проведення практики: активна, пасивна та асистентська. 

Методи роботи можна виокремити наступним чином: 

 за джерелом і способом передачі та сприймання навчальної 

інформації: вербальні (бесіда, дискусія, розповідь, пояснення, 

інструктаж, діалог), наочні (ілюстрація, демонстрація, спостереження), 

практичні (ділова гра, творчий пошук, тренувальні вправи; 

порівняльний аналіз) підходи;  

 за ступенем самостійності мислення – репродуктивні, проблемно-

пошукові, еврістичні;  

 за ступенем керування навчальною діяльністю – під керівництвом 

викладача (індуктивно-дедуктивні), самостійна роботаздобувача.  
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Технічне 

забезпечення 

Наявність баз практики 

Укомплектований музичним інструментарієм кабінет 

Комп’ютерні мережеві засоби 

Відтворювальна музично-технічна апаратура 

Метод оцінювання Кількість Мінімальна 

оцінка в балах 

Максимальна оцінка 

в балах 

Заліки 2 60 100 

Сума балів за екзамен/залік переводиться до екзаменаційної оцінки згідно з таблицею: 

Сума балів за 

всі види 

навчальної 

діяльності 

Оцінка 

ECTS 

Оцінка за національною шкалою 

для екзамену, курсового 

проекту (роботи), практики 

для заліку 

90 – 100 А відмінно    

Зараховано 
82-89 В 

добре  
74-81 С 

64-73 D 
задовільно  

60-63 Е  

35-59 FX 
незадовільно з можливістю 

повторного складання 

не зараховано з 

можливістю повторного 

складання 

0-34 F 

незадовільно з обов’язковим 

повторним вивченням 

дисципліни 

не зараховано з 

обов’язковим повторним 

вивченням дисципліни 
 

Політика курсу 

Правила взаємодії Політика навчальної дисципліни «Педагогічна практика» визначається 

положенням ОНМА імені А.В. Нежданової щодо організації навчального 

процесу. 

Додаткова 

інформація 

 Силабус дисципліни «Педагогічна практика» обговорена та ухвалена на 

засіданні кафедри хорового диригування (протокол  № 10 від 27.04.2022 

року), розглянуто на засіданні Науково-методичної ради (Протокол №7 

від 29.06.2022) та затверджено на засіданні Вченої ради Одеської 

національної музичної академії імені А. В. Нежданової (Протокол 

№11 від 29.06.2022). 

https://www.schoollife.org.ua/category/fajly/obrazotvorche-mystetstvo-ta-hudozhnya-kultura/
https://www.schoollife.org.ua/category/fajly/obrazotvorche-mystetstvo-ta-hudozhnya-kultura/
http://arts-library.com.ua/
https://www.dnmczkmo.org.ua/osvitni-programy/
http://ukrnotes.in.ua/poshuk.php
https://urok.osvita.ua/music/
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Силабус курсу «Педагогічна практика» 

Фахова спеціалізація «Спів» 

 

Основні характеристики 

Назва українською 

мовою 

Педагогічна практика 

Назва англійською 

мовою 

 

Teaching practice 

Код 02 «Культура і мистецтво» 

Спеціальність 025 Музичне мистецтво 

Спеціалізація Спів 

Освітня програма Освітньо-професійна 

Рівень освіти Перший (бакалаврський) 

Рік навчання 4 рік (7-8 семестри) 

Форма навчання денна 

Кількість годин 

кредитів ECTS 

 90/3 

Розподіл годин за 

видами занять 

Аудиторна робота – 30 годин; 

Самостійна робота – 60 годин 

Контрольні заходи Залік – 7,8 семестр 

Статус дисципліни  обов’язкова 

Мова викладання  українська 

Кадрове забезпечення 

Кафедра, що забезпечує 

викладання 

 

Кафедра сольного співу 

Викладач  Джулай Ганна Андріївна  

 

E-mail та інші контакти 

викладача 

 

 dzulajanna8@gmail.com 

Цілі та предметні результати навчання 

Цілі дисципліни  Головною метою дисципліни «Педагогічна практика» є: 

‒ підготовка здобувачів до професійного викладання сольного 

співу у мистецьких закладах освіти. 

‒ розвиток у майбутніх фахівців педагогічної спостережливості, 

музичного, творчого мислення. 

‒ опанування основних навичок з навчання та виховання 

співаків. 

‒ вміння самостійно розбиратися у методичних питаннях, 

аналізувати і узагальнювати результати свого педагогічного 

досвіду. 

‒ оволодіння класичними та сучасними інноваційними 

методами викладання сольного співу. 
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Компетентності Загальні (за освітньою програмою) 

ЗК 1. Здатність до спілкування державною мовою як усно, так і 

письмово. 

ЗК 2. Знання та розуміння предметної області та розуміння 

професійної діяльності. 

ЗК 3. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу. 

ЗК 4. Вміння виявляти, ставити та вирішувати проблеми. 

ЗК 5. Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з  

різних джерел. 

ЗК 6. Навички міжособистісної взаємодії. 

ЗК 7. Здатність бути критичним і самокритичним.  

ЗК 8. Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях.  

ЗК 9. Здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями.  

ЗК 11. Здатність оцінювати та забезпечувати якість виконуваних 

робіт.  

ЗК 13. Здатність виявляти ініціативу та підприємливість.  

ЗК 14. Навички використання інформаційних і комунікаційних  

технологій. 

ЗК 15. Здатність генерувати нові ідеї (креативність).  

ЗК 16. Здатність реалізувати свої права і обов’язки як члена 

суспільства, усвідомлювати цінності громадянського (вільного 

демократичного) суспільства та необхідність його сталого розвитку, 

верховенства права, прав і свобод людини і громадянина в Україні.  

ЗК 17. Здатність зберігати та примножувати моральні, культурні, 

наукові цінності і досягнення суспільства на основі розуміння історії 

та закономірностей розвитку предметної області, Ті місця у загальній 

системі знань про природу і суспільство та у розвитку суспільства, 

техніки і технологій, використовувати різні види та форми рухової 

активності для активного відпочинку та ведення здорового способу 

життя. 

Спеціальні (за освітньою програмою) 

СК 1. Здатність демонструвати достатньо високий рівень 

 виконавської майстерності. (предметні компетентності). 

СК 3. Здатність усвідомлювати художньо-естетичну природу 

музичного мистецтва. 

СК 4. Здатність усвідомлювати взаємозв’язки та взаємозалежності 

між теорією та практикою музичного 

мистецтва. 

СК 5. Здатність використовувати знання про основні закономірності 

й сучасні досягнення у теорії, історії та 

методології музичного мистецтва. 

СК 6. Здатність використовувати професійні знання та навички в  

процесі творчої діяльності. 

СК 7. Здатність володіти науково-аналітичним апаратом та 

використовувати професійні знання у практичній діяльності. 

СК 9. Здатність розуміти основні шляхи інтерпретації 

художнього образу. 

СК 10. Здатність застосовувати базові знання провідних 

музично- теоретичних систем та концепцій. 

СК 11. Здатність оперувати професійною термінологією. 

СК 12. Здатність збирати, аналізувати, синтезувати художню 

інформацію та застосовувати її в процесі практичної діяльності. 
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СК 13. Здатність використовувати широкий спектр 

міждисциплінарних зв’язків. 

СК 14. Здатність демонструвати базові навички ділових 

комунікацій. 

СК 17. Здатність застосовувати традиційні і альтернативні 

інноваційні технології музикознавчої, виконавської, 

композиторської, диригентської, педагогічної діяльності. 

СК 18. Здатність свідомо поєднувати інновації з усталеними 

вітчизняними та світовими традиціями у виконавстві, 

музикознавстві та музичній педагогіці. 

Поглиблені для курсу: 

‒ Здатність вірно оцінювати творчі та технічні здібності учня. 

‒ Здатність робити оптимальний вибір репертуару, методичних 

підходів та практично використовувати різні методи 

індивідуальної роботи з учнем. 

‒ Вміння виявляти програмність, зміст, технічні та художні 

особливості творів засобами музичного аналізу та доносити їх 

сутність у найдоступнішій формі учневі. 

‒ Здатність до самостійного планування своєї педагогічної  

діяльності. 

Результати навчання (за освітньою програмою) 

РН 1. Демонструвати артистизм, виконавську культуру та технічну 

майстерність володіння інструментом (голосом) на належному 

фаховому рівні під час виконавської (диригентської) діяльності. 

РН 2. Володіти методами та навичками оркестрової та ансамблевої 

гри (ансамблевого / хорового співу), репетиційної роботи та 

концертних виступів. 

РН 3. Демонструвати різні методики удосконалення виконавської 

діяльності. 

РН 4. Аналізувати музичні твори з виокремленням їх належності до 

певної доби, стилю, жанру, особливостей драматургії, форми та 

художнього змісту. 

РН 5. Відтворювати драматургічну концепцію музичного твору, 

створювати його художню інтерпретацію. 

РН 6. Демонструвати спроможність до самостійного дослідження 

наукової проблеми в галузі музичного мистецтва та написання роботи 

відповідно до вимог, готовність дискутувати і аргументувати власну 

позицію. 

РН 8. Демонструвати володіння музично-аналітичними навичками в 

процесі створення виконавських, музикознавчих та педагогічних 

інтерпретацій. 

РН 12. Володіти термінологією музичного мистецтва, його понятійно-

категоріальним апаратом. 

РН 13. Вміти здійснювати педагогічну діяльність. 

РН 14. Використовувати на професійному рівні методи та прийоми 

викладання гри на інструменті / вокалу /диригування / теорії, історії 

музики / композиції. 

РН 15. Демонструвати музично-теоретичні, культурно-історичні 

знання з музичного мистецтва. 

РН 17. Демонструвати аргументовані знання з особливостей музичних 

стилів різних епох. 

поглиблені для курсу : 
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‒ Вміння вибудовувати комунікативну взаємодію з учнем, 

з урахуванням вікових, психологічних особливостей та 

музичних здібностей. 

‒ Володіння методичними навичками правильної побудови 

уроку та оформленням навчальної документації. 

‒ Знання базових педагогічних та методичних систем та 

концепцій у музичному мистецтві. 

‒ Здатність до вибору репертуару для учня, згідно рівня та 

індивідуальних особливостей розвитку. 

‒ Знання правил гігієни та охорони голосу, анатомії голосового 

апарату вокаліста. 

‒ Знання класифікації співацьких голосів та їх теситурних 

можливостей.  

Вимоги до підготовки 

слухачів 

(міждисциплінарні 

зв'язки, що передують 

вивченню дисципліни) 

Дисципліна « Педагогічна практика» передбачає індивідуальне 

викладання та і є одним з етапів підготовки фахівців освітнього рівня 

«бакалавр» до педагогічної діяльності. Засвоєння дисципліни 

проводиться на базі опанування «Спеціального класу», «Камерного 

класу», «Методики викладання фахових дисциплін», дисциплін 

музично- теоретичного циклу. 

Зміст дисципліни  Курс навчання з педагогічної практики проводиться протягом 

2-х семестрів (7,8) та передбачає: аудиторні заняття під 

керівництвом викладача та самостійні заняття з учнем. 

Перевірка учнів відбувається під час заліку наприкінці 

кожного семестру та передбачає: визначення технічного рівня 

(виконання вправ для розспівування); визначення творчо-

технічного рівня (виконання нескладних творів- вокалізів, 

старовинних арій, народних пісень). 

Відповідно до рівня фахової підготовки, оцінка успішності 

учнів, учнів, з якими працює здобувач по педпрактиці, є суто 

індивідуальною і повинна враховувати результати зростання 

виконавської майстерності кожного окремо взятого учня, залежно 

від його початкового рівня. 

При виведенні оцінки роботи здобувача враховується: 

творчий підхід у роботі з учнями, систематичність, професійна 

грамотність; 

успішність проходження учнем комплексних перевірок; 

ступінь засвоєння педагогічного репертуару; методика роботи з 

різними формами музичних творів; методика підготовки учня до 

концертного виступу. 

 

Дидактичні методи 1.Теоретико-інформаційні (усний виклад - бесіда, розповідь, 

пояснення, дискусія, консультування, аудіо-відеодемонстрація, 

демонстрація.) 

2. Практико-операційні (пізнавальна діяльність, технічні вправи, 

алгоритм, «роби так, як я», досвід) 

3. Пошуково-творчі («думай, слухай, пропонуй», творчий діалог) 

4.Метод самостійної роботи (робота з нотним текстом, порівняння, 

аналіз) 

5. Контрольно-оціночні (залікове виконання завдань, заповнення 

щоденника педагогічної практики.) 

Бази практики Студія педагогічної практики ОНМА імені А.В. Нежданової 
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Література основна 1. Антонюк А. Постановка голосу: Навчальний посібник для 

студентів вищих навчальних закладів .- К. Українська ідея, 

2000.  

2. Дюм Д. Розвиток та охорона співацького голосу. К. : Музична 

Україна, 1988. 

3. Євтушенко Д. Роздуми про голос.- К.: Музична Україна 1979. 

4. Маркошєнко І. Павло Васильович Голубєв – педагог –

вокаліст. К. :Музична Україна,1980. 

5. Гнидь Б. Історія вокального мистецтва. НМАУ, 1997. 

6. Донець – Тесейер М. Збірник вправ для розвитку техніки 

легких жіночих голосів.Ч.1-4-К.: Мистецтво, 1950-1970. 

7. Юцевич Ю. Теорія і методика формування та розвитку 

співацького голосу. –К., 1998. 

8. Можайкіна Н. Методика викладання вокалу. Методичні 

рекомендації по роботі зі студентами –початківцями. 2015р. 
9. Оганезова-Григоренко О.В. Генезис і розвиток вокальної 

методології: трансформації та синтез : навчально-методичний 

посібник. Одеса : Астропринт, 2015. 84 с. 

10. Барвинська К. Методика викладання вокалу. Модернізація 

методики розвитку і охорони голосу вчителя музики.2015р. 

Україна. 

11. Ковун В. Виховання молодого вокаліста. Сольний спів. Спів на 

еластичному диханні.2017р. Київ. Україна. 

Рекомендований 

репертуар 

Г.Зейдлер. Вокалізи 1,2 зошит 

Ф.Абт. Вокалізи 

Н. Ваккаі. Вокалізи 

 Дж. Качіні Ave Maria  

 Дж.Качіні Ave Maria  

Дж. Аркандельт Ave Maria  

 Л. Керубіні Ave Maria 

Л.Люцці Ave Maria  

Е. Лучіані Ave Maria  

Дж.Верді Ave Maria 

Ф.Шуберт Ave Maria 

П.Масканьї Ave Maria 

Дж.Б.Перголезі Se tu m’ami 

Дж.Б.Перголезі Tre giorni son che Nina 

Дж.Б.Перголезі Zingarella 

А.Вівальді Vieni vienio mio diletto 

Д.Джордані Caro mio ben 

А.Кальдара Alma del core 

А.Кальдара Sebben crudele  

А.Кальдара O cessate di piagarmi 

А.Скарлатті Sento nel core 

А.Скарлатті La violette 

Українська народна пісня «Ганзя» обр. Д. Бонковського 

Українська народна пісня «На вулиці скрипка грає» обр. О. 

Доскалова 

Українська народна пісня «Спать мені не хочется» обр. Л. Кауфмана 

Українська народна пісня «Ой не світи місяченько» обр. М. Лисенка 

Українська народна пісня «Лугом иду коня веду» обр. М. Лисенка 

Українська народна пісня «Віють вітри» обр. М. Лисенка 
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Українська народна пісня «Ой, маю я чорні брови» обр.  

 Б.Лятошинського 

Українська народна пісня «Ой, у полі тихий вітер віе» обр. Б.  

Лятошинського 

Українська народна пісня «У гаєчку ходила» обр. Л. Колодуба 

Українська народна пісня «Нащо мені чорні брови» обр. Л. 

Кауфмана 

Українська народна пісня «Перекинувся місток» обр. В. Алексеєва 

Українська народна пісня «Чом, чом не прийшов» обр. О. Чишка 

Українська народна пісня «Ой, у полі три криниченьки » обр. Б.  

 Лятошинського 

Українська народна пісня «Чотири воли пасу я» обр.  

 А. Кос-Анатольського 

Українська народна пісня «Баламуте» обр. В. Косенка 

Українська народна пісня «Місяць на небі» обр. Ф. Надененка 

Українська народна пісня «Ой джигуне, джигуне» обр. О. Сандлера 

Українська народна пісня «Чия в лузі не калина була» обр. О. 

Сандлера 

Українська народна пісня «Стоїть гора високая» обр. Н. 

Скоробогатько 

Українська народна пісня «Ой, вербо, вербо» обр. Н. Скоробогатько 

 

Технічне забезпечення  Аудиторія з фортепіано, аудіо - та відео прилади, бібліотечні та 

комп’ютерні мережеві засоби, відтворювальна музично-технічна 

апаратура. 

Метод оцінювання Кількість Мінімальна оцінка в 

балах 

Максимальн

а оцінка в 

балах 

 Залік 2 60 100 

 

Сума балів за екзамен/залік переводиться до екзаменаційної оцінки згідно з таблицею: 

 

 

Сума балів за всі 

види навчальної 

діяльності 

Оцінка 

ECTS 

Оцінка за національною шкалою 

для екзамену, курсового проекту 

(роботи), практики 

для заліку 

90 – 100 А відмінно    

Зараховано 
82-89 В 

добре  
74-81 С 

64-73 D 
задовільно  

60-63 Е  

35-59 FX 
незадовільно з можливістю 

повторного складання 

не зараховано з можливістю 

повторного складання 
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0-34 F 

незадовільно з обов’язковим 

повторним вивченням 

дисципліни 

не зараховано з 

обов’язковим повторним 

вивченням дисципліни 
 

Політика курсу 

Правила взаємодії Політика навчальної дисципліни визначається положенням ОНМА імені 

А.В. Нежданової щодо організації освітнього процесу. 

Додаткова 

інформація 

Силабус дисципліни «Педагогічна практика» оновлено на засіданні 

кафедри сольного співу (Протокол №8 від 26 квітня 2022р.) розглянуто на 

засіданні Науково-методичної ради (Протокол №7 від 29.06.2022) та 

затверджено на засіданні Вченої ради Одеської національної музичної 

академії імені А. В. Нежданової (Протокол №11 від 29.06.2022). 
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Силабус курсу “Педагогічна практика»  

Фахова спеціалізація «Фортепіано» 

 

Кадрове забезпечення 

Кафедра, що 

забезпечує 

викладання  

Кафедра спеціального фортепіано 

Викладач Шевченко Тетяна Іванівна та викладацький склад кафедри 

E-mail та інші 

Контакти 

 

 Ppr.fno.onma@gmail.com 

 

Цілі та предметні результати навчання 

Цілі дисципліни Метою курсу є формування у здобувачів знань та вмінь, пов’язаних з 

педагогічною роботою. Весь комплекс придбаних здобувачем знань і 

навичок з педагогіки, методики, історії виконавського мистецтва та 

фаху систематизуються, закріплюються в курсі педагогічної 

практики. Завданням здобувача є оптимальний вибір і практичне 

використання різних методів індивідуальної роботи з учнем (досвід 

художнього спілкування) в залежності від особистісних, вікових, 

психофізичних і музичних обдарованостей останнього. Здобувач 

демонструє здатність до виявлення програмності, змісту, технічних та 

художніх особливостей творів засобами музичного аналізу та 

доносить їх сутність у найдоступнішій формі учневі, оволодіває 

методичними навичками правильної побудови уроку та оформлення 

навчальної документації. 

Назва українською 

мовою 

Педагогічна  практика 

Назва англійською 

мовою 

Teaching practice 

Код 02 «Культура і мистецтво» 

Спеціальність 

 025  Музичне мистецтво 

Фахова 

спеціалізація 

Фортепіано 

Освітня програма Освітньо-професійна 

Рівень освіти Перший (бакалаврський) 

Рік навчання 4 рік (7-8 семестри) 

Форма навчання Денна/заочна 

Кількість годин / 

кредитів ЕСТ  

90/3 кредити ЄКТС  

Розподіл годин за 

видами занять 

Індивідуальні заняття 

 

Самостійні заняття 

 

30 годин - денна форма 

8 годин – заочна форма 

60 годин – денна форма 

82 години – заочна форма 

Контрольні заходи    

Заліки: 7,8   семестри  

Статус дисципліни  Обов’язкова  

Мова викладання Українська 
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Компетентності Загальні (за освітньою програмою) 

ЗК 1. Здатність до спілкування державною мовою як усно, так і 

письмово. 

ЗК 2. Знання та розуміння предметної області та розуміння 

професійної діяльності. 

ЗК 3. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу. 

ЗК 4. Вміння виявляти, ставити та вирішувати проблеми. 

ЗК 5. Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з  

різних джерел. 

ЗК 6. Навички міжособистісної взаємодії. 

ЗК 7. Здатність бути критичним і самокритичним.  

ЗК 8. Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях.  

ЗК 9. Здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями.  

ЗК 11. Здатність оцінювати та забезпечувати якість виконуваних 

робіт.  

ЗК 13. Здатність виявляти ініціативу та підприємливість.  

ЗК 14. Навички використання інформаційних і комунікаційних  

технологій. 

ЗК 15. Здатність генерувати нові ідеї (креативність).  

ЗК 16. Здатність реалізувати свої права і обов’язки як члена 

суспільства, усвідомлювати цінності громадянського (вільного 

демократичного) суспільства та необхідність його сталого розвитку, 

верховенства права, прав і свобод людини і громадянина в Україні.  

ЗК 17. Здатність зберігати та примножувати моральні, культурні, 

наукові цінності і досягнення суспільства на основі розуміння історії 

та закономірностей розвитку предметної області, Ті місця у загальній 

системі знань про природу і суспільство та у розвитку суспільства, 

техніки і технологій, використовувати різні види та форми рухової 

активності для активного відпочинку та ведення здорового способу 

життя. 

Спеціальні (за освітньою програмою) 

СК 1. Здатність демонструвати достатньо високий рівень 
виконавської майстерності. 

СК 3. Здатність усвідомлювати художньо-естетичну природу 
музичного мистецтва. 

СК 4. Здатність усвідомлювати взаємозв’язки та взаємозалежності 

між теорією та практикою музичного мистецтва. 

СК 5. Здатність використовувати знання про основні закономірності 

й сучасні досягнення у теорії, історії та методології музичного 

мистецтва. 

СК 6. Здатність використовувати професійні знання та навички в 
процесі творчої діяльності. 

СК 7. Здатність володіти науково-аналітичним апаратом та 
використовувати професійні знання у практичній діяльності. 

СК 9. Здатність розуміти основні шляхи інтерпретації художнього 

образу. 

СК 10. Здатність застосовувати базові знання провідних музично-

теоретичних систем та концепцій. 

СК 11. Здатність оперувати професійною термінологією. 

СК 12. Здатність збирати, аналізувати, синтезувати художню 
інформацію та застосовувати її в процесі практичної діяльності. 
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СК 13. Здатність використовувати широкий спектр 
міждисциплінарних зв’язків. 

СК 14. Здатність демонструвати базові навички ділових комунікацій. 

СК 17. Здатність застосовувати традиційні і альтернативні 
інноваційні технології музикознавчої, виконавської, 
композиторської, диригентської, педагогічної діяльності.  
СК 18. Здатність свідомо поєднувати інновації з усталеними 
вітчизняними та світовими традиціями у виконавстві, музикознавстві 

та музичній педагогіці. 

 (поглиблені для курсу): 

‒ Здатність вірно оцінювати творчі та технічні здібності учня. 

‒ Здатність робити оптимальний вибір репертуару та 

методичних прийомів та практично використовувати різні 

методи індивідуальної роботи з учнем. 

‒ Вміння виявляти програмність, зміст, технічні та художні 

особливості творів засобами музичного аналізу та доносити їх 

сутність у найдоступнішій формі учневі. 

Результати навчання  (за освітньою програмою) 

РН 1. Демонструвати артистизм, виконавську культуру та технічну 

майстерність володіння інструментом (голосом) на належному 

фаховому рівні під час виконавської (диригентської) діяльності. 

РН 2. Володіти методами та навичками оркестрової та ансамблевої гри 

(ансамблевого / хорового співу), репетиційної роботи та концертних 

виступів. 

РН 3. Демонструвати різні методики удосконалення виконавської 

діяльності. 

РН 5. Відтворювати драматургічну концепцію музичного твору, 

створювати його художню інтерпретацію 

РН 6. Спроможність до самостійного дослідження наукової проблеми в 

галузі музичного мистецтва та написання роботи відповідно до вимог, 

готовність дискутувати і аргументувати власну позицію.  

РН 8. Демонструвати володіння музично-аналітичними навичками в 

процесі створення виконавських, музикознавчих та педагогічних 

інтерпретацій. 

РН 12. Володіти термінологією музичного мистецтва, його понятійно-

категоріальним апаратом. 

РН 13. Вміти здійснювати педагогічну діяльність. 

РН 14. Використовувати на професійному рівні методи та прийоми 

викладання гри на інструменті / вокалу /диригування / теорії, історії 

музики / композиції. 

РН 15. Демонструвати музично-теоретичні, культурно-історичні 

знання з музичного мистецтва. 

РН 17. Демонструвати аргументовані знання з особливостей 

музичних стилів різних епох. 

поглиблені для   курсу : 
‒ Вміння вибудовувати комунікативну взаємодію з учнем, з 

урахуванням вікових, психологічних особливостей та 

музичних здатностей. 

‒ Володіння методичними  навичками  правильної побудови 

уроку та оформленням навчальної документації. 

‒ Знання  базових  педагогічних та методичних систем та 

концепцій у музичному мистецтві. 
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‒ Здатність до вибору репертуару для учня, згідно рівня та 

індивідуальних особливостей розвитку. 

Вимоги до 

підготовки слухачів 

(міждисциплінарні 

зв’язки, що 

сприяють вивченню 

дисципліни) 

Дисципліна «Педагогічна практика» вивчається на етапі підготовки 

фахівців освітнього рівня «бакалавр», методичною та практичною 

основою для якої виступають дисципліни: «Спеціальний 

клас», «Ансамбль», «Методика», «Історія виконавства», які спрямовані 

на виховання фахівця у галузі музичної педагогіки. 

Зміст дисципліни  

 

Дисципліна «Педагогічна практика» проводиться у формі 

аудиторних і самостійних занять. 

Активна практика 

проводиться у вигляді аудиторних занять здобувача з учнем, пасивна 

- за рахунок годин самостійної роботи здобувача. 

 Педагогічна практика проходить під керівництвом викладача. 

Заняття здобувача з учнями в рамках педагогічної практики 

проводяться індивідуально. 

Протягом 2х семестрів здобувачі проходять з учнями не менш 6 

– 8 творів різних за жанрами та характером, у тому числі: 1 

поліфонічний твір; 1 твір великої форми; 2 – 3 різнохарактерні п’єси; 

2 – 3 етюди на різні види техніки; передбачено гру з аркушу доступних 

за складністю мелодій. 

Перевірка учнів відбувається під час заліку наприкінці кожного 

семестру та передбачає:  

‒ визначення технічного рівня (виконання гам та етюдів); 

‒ виявлення рівня читання з аркушу фрагментів творів різних еп

ох і стилів; 

‒ вимірювання здатності аналітичного оцінювання творів, що 

виконуються; 

‒ виявлення здатності до самостійного вивчення творів і їх викон

ання найбільш розвинутими учнями. 

Відповідно до рівня фахової підготовки, оцінка успішності учнів, 

з якими працює здобувач по педпрактиці, є суто індивідуальною і 

повинна враховувати результати зростання виконавської майстерності 

кожного окремо взятого учня, залежно від його початкового рівня. 

При виведенні оцінки роботи здобувача враховується: 

‒ творчий підхід у роботі з учнями, систематичність, 

професійна грамотність; 

‒ успішність проходження учнем комплексних перевірок; 

‒ ступінь засвоєння педагогічного репертуару; 

‒ методика роботи з різними формами музичних творів; 

‒ методика підготовки учня до концертного виступу. 

  

Дидактичні методи 1.Теоретико-інформаційні (усний виклад - бесіда, розповідь, 

пояснення, дискусія, консультування, аудіо-відеодемонстрація, 

демонстрація.) 

2. Практико-операційні (пізнавальна діяльність, технічні вправи, 

алгоритм, «роби так, як я», досвід) 

3. Пошуково-творчі («думай, слухай, пропонуй», творчий діалог) 

4.Метод самостійної роботи (робота з нотним текстом, порівняння, 

аналіз) 

5. Контрольно-оціночні (залікове виконання завдань, заповнення 

щоденника педагогічної практики.) 
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Бази практики Одеський державний музичний ліцей ім. проф.. Столярського,  

Студія педагогічної практики ОНМА ім. А.В. Нежданової, 

Література 1. Воробкевич Т. П. Методика викладання гри на фортепіано. 

Львів :ЛДМА, 2001. 224 с. 

2. Кашкадамова Н. Мистецтво виконання музики на клавішно-

струнних інструментах. Тернопіль : СМП «Астон», 1998. 

3. Кашкадамова Н. Історія фортеп’янного мистецтва XIX сторіччя: 

Підручник. Тернопіль: АСТОН, 2006. 

4. Кашкадамова Н. Виконавська інтерпретація у фортеп’янному 

мистецтві ХХ сторіччя: Підручник. Львів : КІНПАТРІ ЛТД, 

2014. 

5. Кашкадамова Н. Фортеп’янно-виконавське мистецтво України. 

Історичні нариси. Львів: КІНПАТРІ ЛТД, 2017. 

6. Козир А. В. Професійна майстерність учителів музики : теорія і 

практика формування в системі багаторівневої освіти : 

монографія. Київ :НПУ ім. М. П. Драгоманова, 2008. 

7. Ростовський О. Я. Педагогіка музичного сприймання: навч.-

метод. посіб. Київ: ІЗМН, 1998. 

8. Рудницька О. П. Педагогіка загальна та мистецька: навчальний 

посібник. Тернопіль: Навчальна книга – Богдан, 2005. 

9. Савицький Р. Основні засади фортепіанної педагогіки. Львів : 

Типова навчальна програма з навчальної дисципліни «Музичний 

інструмент фортепіано» елементарного підрівня початкової 

мистецької освіти. Київ : [б. в.], 2019. 

10. Фортепіанні твори українських композиторів для молоді Ч. 1 / 

упоряд. Т. Богданська. Тернопіль : Астон, 2000. 

11. Фортепіанні твори українських композиторів для молоді Ч. 2 / 

упоряд. Т. Богданська. Тернопіль : Астон, 2000. 

 

Рекомендований 

репертуар  

1. Альбом юного піаніста [ноти] : музичні твори, інструментальні 

/упоряд. С. О. Лещук, О. А. Колесник. Вінниця : Нова Книга, 

2009. 

2. Альбом фортепіанних п’єс галицьких композиторів : ноти, 

тексти, ілюстрації, диск CD / упоряд. М. А. Зайко. Чернівці : [б. 

в.], 2016. 

3. Альбом фортепіанних п’єс українських композиторів 2-ї пол. 

ХІХ ст.поч. ХХ ст. / упоряд. М. А. Зайко. Тернопіль : Терно-

Граф, 2015. 

4. Барвінський В. Фортепіанні п’єси для дітей. Тернопіль : Лілея, 

1996. 

5. Беркович І. Вибрані твори для фортепіано. Київ : Музична 

Україна,1972. 

6. Бобалік Я. Музичне Сузір’я. Метод. посіб. для фортепіано 

(середні та старші класи). Івано-Франківськ : [б. в.], 2016. 

7. Мартон І. Музичні твори. Ужгород : Ліра, 2003. 

8. Фортепіанні твори українських композиторів для молоді Ч. 1 / 

упоряд. Т. Богданська. Тернопіль : Астон, 2000. 

9. Фортепіанні твори українських композиторів для молоді Ч. 2 / 

упоряд. Т. Богданська. Тернопіль : Астон, 2000. 

10. Перлини української фортепіанної музики 5–7 клас / упоряд. Є. 

Шелестова, М. Чикаренко. Київ : Музична Україна,2014. 
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11. Поліфонічні п’єси для фортепіано. Київ : Музична Україна, 

1986. 

12. Попцова-Ломакіна О. Пори року. Етюди-ескізи для фортепіано : 

навч. посіб. для старших класів музичних шкіл на різні види 

техніки. Дніпро : Інновація, 2021. 

13. Сасько Г. Мозаїка. Для фортепіано. Київ : Гроно, 2004. 

14. Скуратовський В. Альбом для дітей. Фортепіано. Педагогічний 

15. репертуар мистецької школи. Київ : Мелосвіт, 2018. 

Технічне 

забезпечення 

 

Аудиторії з фортепіано. Комп’ютерні мережеві засоби. 

Відтворювальна музично-технічна апаратура Аудіо- та відео прилади. 

 

 

Сума стартових балів та балів за екзамен/залік переводиться до 

екзаменаційної оцінки згідно з таблицею: 

Метод 

оцінювання  
Кількість 

Мінімальна оцінка в 

балах 

Максимальна оцінка в 

балах 

Залік 

 

 

2 

 

60 

 

100 

        

Сума балів за всі 

види навчальної 

діяльності 

Оцінка 

ECTS 

 Оцінка за національною шкалою 

 

90 – 100 А відмінно   

82-89 В  дуже добре  

74-81 С добре 

64-73 D задовільно  

60-63 Е  достатньо 

35-59 FX незадовільно з можливістю повторного складання 

0-34 F незадовільно з обов’язковим повторним вивченням 

дисципліни 

Політика курсу 

Правила взаємодії Політика навчальної дисципліни визначається положенням ОНМА 

імені А.В. Нежданової щодо організації освітнього процесу. 

Додаткова 

інформація 

Силабус дисципліни «Педагогічна практика» оновлено на засіданні 

кафедри спеціального фортепіано (Протокол №7 від 04 квітня 2022р.) 

розглянуто на засіданні Науково-методичної ради (Протокол №7 

від 29.06.2022) та затверджено на засіданні Вченої ради Одеської 

національної музичної академії імені А. В. Нежданової (Протокол 

№11 від 29.06.2022).  

 

 

 

 

 



Силабус курсу “Педагогічна практика» 

Кафедра оркестрових духових та ударних інструментів 
  

Назва українською 

мовою 

Педагогічна практика 

Назва англійською 

мовою 

Teaching practice 

Код 02 «Культура і мистецтво» 

Спеціальність 
 025  Музичне мистецтво 

Фахова спеціалізація Оркестрові духові та ударні інструменти 

  

Освітня програма Освітньо-професійна 

Рівень освіти Перший (бакалаврський) 

Рік навчання Четвертий (7-8 семестри) 

Форма навчання 

  

Денна/заочна 

Кількість годин / 

кредитів ЕСТS 

 90/3 

Розподіл годин за видами 

занять 

Індивідуальні заняття 

  

Самостійні заняття 

  

  30  годин - денна форма 

8 годин – заочна форма 

60 годин – денна форма 

82 годин – заочна форма 

Контрольні заходи    

Заліки: 7-8  семестр 

Статус дисципліни  Обов’язкова та Кваліфікаційно-вибіркова 

Мова викладання Українська 

 

Кадрове забезпечення 

Кафедра, що 

забезпечує 

викладання 

Кафедра оркестрових духових та ударних інструментів 

Викладач 
  

  

Буркацький З.П. (клас кларнета),Дзисюк В. Ю.(клас флейти), Доронін П. 

В. (клас флейти), Скибінська О. Г.(клас гобоя), ГрицюкІ.В.(клас фагота),  

Бондарчук  В. І. (клас валторни) Крупей М. В.(клас саксофона), Борух 

І.М.. (клас труби), Росада В.П.(кл.тромбона), Яковчук Ю. Л.(клас туби), 

Рало О. М.(уд.ін-ти) 

E-mail та інші 

Контакти 
  

zinovyburkatskyy@gmail.com     

skibinskaolga77@gmail.com  

 ivanhryzjuk@gmail.com 

v.i.bondarchuk47@gmail.com   

igor.m.boruch@gmail.com   

Victor.Rosada@gmail.com    

tubaury@gmail.com   

anralo1962@gmail.com 

 

Цілі та предметні результати навчання 

mailto:zinovyburkatskyy@gmail.com
mailto:skibinskaolga77@gmail.com
mailto:ivanhryzjuk@gmail.com
mailto:v.i.bondarchuk47@gmail.com
mailto:igor.m.boruch@gmail.com
mailto:Victor.Rosada@gmail.com
mailto:tubaury@gmail.com
mailto:anralo1962@gmail.com


Цілі дисципліни  Метою курсу є формування у здобувачів знань та вмінь, пов’язаних з 

педагогічною роботою. Весь комплекс придбаних здобувачем знань і 

навичок з  педагогіки, методики, історії виконавського мистецтва та фаху 

систематизуються, закріплюються в курсі педагогічної практики. 

Завданням здобувача є оптимальний вибір і практичне використання 

різних методів індивідуальної роботи з учнем (досвід художнього 

спілкування) в залежності від особистісних, вікових, психофізичних і 

музичних обдарованостей останнього. Здобувач демонструє здатність до 

виявлення програмності, змісту, технічних та художніх особливостей 

творів засобами музичного аналізу та доносить їх сутність у 

найдоступнішій формі учневі, оволодіває методичними навичками 

правильної побудови уроку та оформленні навчальної документації. 

Компетентності Загальні (за освітньою програмою) 
ЗК 1. Здатність до спілкування державною мовою як усно, так і 

письмово. 

ЗК 2. Знання та розуміння предметної області та розуміння 

професійної діяльності. 

ЗК 3. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу. 

ЗК 4. Вміння виявляти, ставити та вирішувати проблеми. 

ЗК 5. Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з  

різних джерел. 

ЗК 6. Навички міжособистісної взаємодії. 

ЗК 7. Здатність бути критичним і самокритичним.  

ЗК 8. Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях.  

ЗК 9. Здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями.  

ЗК 11. Здатність оцінювати та забезпечувати якість виконуваних 

робіт.  

ЗК 13. Здатність виявляти ініціативу та підприємливість.  

ЗК 14. Навички використання інформаційних і комунікаційних  

технологій. 

ЗК 15. Здатність генерувати нові ідеї (креативність).  

ЗК 16. Здатність реалізувати свої права і обов’язки як члена 

суспільства, усвідомлювати цінності громадянського (вільного 

демократичного) суспільства та необхідність його сталого розвитку, 

верховенства права, прав і свобод людини і громадянина в Україні.  

ЗК 17. Здатність зберігати та примножувати моральні, культурні, 

наукові цінності і досягнення суспільства на основі розуміння 

історії та закономірностей розвитку предметної області, Ті місця у 

загальній системі знань про природу і суспільство та у розвитку 

суспільства, техніки і технологій, використовувати різні види та 

форми рухової активності для активного відпочинку та ведення 

здорового способу життя. 

Спеціальні (за освітньою програмою) 
СК 1. Здатність демонструвати достатньо високий рівень 

виконавської майстерності. (предметні компетентності). 

СК 3. Здатність усвідомлювати художньо-естетичну природу 

музичного мистецтва. 

СК 4. Здатність усвідомлювати взаємозв’язки та взаємозалежності 

між теорією та практикою музичного мистецтва. 



СК 5. Здатність використовувати знання про основні закономірності 

й сучасні досягнення у теорії, історії та методології музичного 

мистецтва. 

СК 6. Здатність використовувати професійні знання та навички в 

процесі творчої діяльності. 

СК 7. Здатність володіти науково-аналітичним апаратом та 

використовувати професійні знання у практичній діяльності. 

СК 9. Здатність розуміти основні шляхи інтерпретації художнього 

образу. 

СК 10. Здатність застосовувати базові знання провідних музично- 

теоретичних систем та концепцій. 

СК 11. Здатність оперувати професійною термінологією. 

СК 12. Здатність збирати, аналізувати, синтезувати художню 

інформацію та застосовувати її в процесі практичної діяльності. 

СК 13. Здатність використовувати широкий спектр 

міждисциплінарних зв’язків. 

СК 14. Здатність демонструвати базові навички ділових 

комунікацій. 

СК 17. Здатність застосовувати традиційні і альтернативні 

інноваційні технології музикознавчої, виконавської, 

композиторської, диригентської, педагогічної діяльності. 

СК 18. Здатність свідомо поєднувати інновації з усталеними 

вітчизняними та світовими традиціями у виконавстві, 

музикознавстві та музичній педагогіці. 

поглиблені для курсу: 

‒ Здатність вірно оцінювати творчі та технічні здібності учня. 

‒ Здатність робити оптимальний вибір репертуару та 

методичних підходів та практично використовувати різні 

методи індивідуальної роботи з учнем. 

‒ Вміння виявляти програмність, зміст, технічні та художні 

особливості творів засобами музичного аналізу та доносити 

їхню сутність у найдоступнішій формі учневі. 

Результати 

навчання  

за освітньою програмою 

РН 1. Демонструвати артистизм, виконавську культуру та технічну 

майстерність володіння інструментом (голосом) на належному 

фаховому рівні під час виконавської (диригентської) діяльності. 

РН 2. Володіти методами та навичками оркестрової та ансамблевої 

гри (ансамблевого / хорового співу), репетиційної роботи та 

концертних виступів. 

РН 3. Демонструвати різні методики удосконалення виконавської 

діяльності. 

РН 4. Аналізувати музичні твори з виокремленням їх належності до 

певної доби, стилю, жанру, особливостей драматургії, форми та 

художнього змісту. 

РН 5. Відтворювати драматургічну концепцію музичного твору, 

створювати його художню інтерпретацію. 

РН 6. Демонструвати спроможність до самостійного дослідження 

наукової проблеми в галузі музичного мистецтва та написання 

роботи відповідно до вимог, готовність дискутувати і 

аргументувати власну позицію. 



РН 8. Демонструвати володіння музично-аналітичними навичками 

в процесі створення виконавських, музикознавчих та педагогічних 

інтерпретацій. 

РН 12. Володіти термінологією музичного мистецтва, його 

понятійно-категоріальним апаратом. 

РН 13. Вміти здійснювати педагогічну діяльність. 

РН 14. Використовувати на професійному рівні методи та прийоми 

викладання гри на інструменті / вокалу /диригування / теорії, історії 

музики / композиції. 

РН 15. Демонструвати музично-теоретичні, культурно-історичні 

знання з музичного мистецтва. 

РН 17. Демонструвати аргументовані знання з особливостей 

музичних стилів різних епох. 

поглиблені для курсу: 

‒ Вміння вибудовувати комунікативну взаємодію з учнем, з 

урахуванням вікових, психологічних особливостей та 

музичних здібностей. 

‒ Володіння методичними  навичками  правильної побудови 

уроку та оформленням навчальної документації. 

‒ Знання  базових  педагогічних та методичних систем та 

концепцій у музичному мистецтві. 

‒ Здатність до вибору репертуару для учня, згідно рівня та 

індивідуальних особливостей розвитку. 

Вимоги до 

підготовки слухачів 

(міждисциплінарні 

зв’язки, що 

сприяють вивченню 

дисципліни) 

 Дисципліна «Педагогічна практика» вивчається на етапі підготовки 

фахівців освітнього рівня «бакалавр», методичною та практичною 

основою для якої виступають дисципліни: «Спеціальний клас», 

«Ансамбль», «Оркестровий клас», «Методика», «Історія 

виконавства», які спрямовані на виховання фахівця у галузі 

музичної педагогіки. 

Зміст дисципліни  
  

Дисципліна «Педагогічна практика» проводиться у формі 

аудиторних і самостійних занять. Активна практика проводиться у 

вигляді аудиторних занять здобувача з учнем, пасивна - за рахунок 

годин самостійної роботи здобувача та методу спостереження.  

У разі проходження педагогічної практики на базі іншого 

освітнього закладу, з цією установою укладається договір про 

співпрацю, в якому позначені умови з надання навчальних 

аудиторій. 

За період опанування дисципліни здобувач повинен  зробити 

методично-виконавський аналіз 10 різножанрових та 

різностильових творів педагогічного репертуару за різним рівнем 

складності.  

Здобувач повинен підготувати і провести відкритий урок з 

учнем, де робота буде вестися як над художніми творами, так і над 

технічними проблемами.  

Заняття здобувача з учнями у рамках педагогічної практики 

проводяться індивідуально. 

Перевірка учнів відбувається засобами різноманітних 

творчих випробовувань: 

‒ визначення технічного рівня (виконання гам та етюдів); 

‒ виявлення рівня читання з аркушу фрагментів творів різних  



стилів і жанрів; 

‒ перевірка швидкості та якості транспонування (у духовиків); 

‒ вимірювання здатності аналітичного оцінювання творів, що 

виконуються; 

‒ виявлення здатності до самостійного вивчення творів і їх  

виконання найбільш розвинутими учнями. 

Відповідно до рівня фахової підготовки, оцінка успішності 

учнів,  якими працює здобувач по педпрактиці, є суто 

індивідуальною і повинна враховувати результати зростання 

виконавської майстерності кожного окремо взятого учня, залежно 

від його початкового рівня. 

При виведенні оцінки роботи здобувача враховується:  

‒ творчий підхід у роботі з учнями, систематичність, 

професійна грамотність; 

‒ успішність проходження учнем комплексних 

перевірок; 

‒ ступінь засвоєння педагогічного репертуару; 

‒ методика роботи з різними формами музичних творів; 

‒ методика підготовки учня до концертного виступу; 

‒ вміння регулювати тростинки (для гобою, фаготу, 

кларнету, саксофону). 

Дидактичні методи 1.Теоретико-інформаційні (усний виклад - бесіда, розповідь, 

пояснення, дискусія, консультування, аудіо-,відеодемонстрація, 

демонстрація.) 

2. Практико-операційні (пізнавальна діяльність, технічні вправи, 

алгоритм, «роби так, як я», досвід) 

3. Пошуково-творчі («думай, слухай, пропонуй», творчий діалог) 

4.Метод самостійної роботи (робота з нотним текстом, порівняння, 

аналіз) 

5. Контрольно-оцінювальні  (залікове виконання завдань, 

заповнення щоденника педагогічної практики.) 

Література   

  

1. Вовк Р. Оптимізація аплікатур як дієвий засіб 

вирішеннязавдань темброво-динамічної рівності звукоряду та 

пальцевої техніки кларнетиста. Теоретичні та практичні 

питаннякультурології: Зб. Наук. статей. Вип. ХУІІІ. Мелітополь, 

2005. 

2. Абаджян Г. Нове про  вібрато на фаготе. Киев, 1989. 

3. Абдуллаєв А. Теорія і практика виконавства на гобої.  Баку, 

1968. 

4. Апатський В.Виконавський аппарат музыканта-духовика, його 

специфіка та методи формирования// Дослідження, досвід, 

спогади. Збірник науково-методичних працьпрофесорсько-

викладацького колективу КССМШ ім. М.Лисенка та НМАУ ім. 

П.Чайковського.  Вип.1.  Київ, 1999. 

5.  Апатський В. Духове вібрато. Київ, 1979. 

6. Апатський В. Про вдосконалення методівмузично-виконавської  

педагогіки. Киев, 1986. 

7. Апатський В. Теорія та практика духового 

виконавстваУкраїни// Науковий вісник НМАУ ім. 



П.І.Чайковського. Музичневиконавство. Вип.8. Книга 5. Київ, 

2000. 

11.Вовк Р. Акустична природа та конструктивні 

основиаплікатури кларнета. Музичне виконавство: вип. 3. 

Науковийвісник НМАУ, Київ, 1999. 

12. Вовк Р. Деякі нетрадиційні засоби виразності сучасного 

кларнетового виконавства. Музичне виконавство: вип. 8 

.Науковий вісник НМАУ, Київ, 2000. 

13. Вовк Р. Інтонаційна досконалість кларнетиста. Проблеми 

становлення інноваційних підходів в сучасній освіті. Харків: 

Стиль- издат, 2004. 

  

 Література додаткова: 

  

1.Вовк Р. Специфіка виховання починаючого кларнетиста. Теоретичні та 

практичні питання культурології: Зб. наук. статей. Вип. ХУІІ. 

Мелітополь, 2005. 

2.Гурфинкель В. Школа гри на кларнеті. К.: Мистецтво, 1965.  

3.Мюльберг К., Дагилайская Э. З історії виконавства на духових 

інструментах в Одесі // Теорія та практика гри на духових 

інструментах: Сб. статей. К.: 1989.  

5.Мюльберг К. Теоретичні  основи гри  на кларнеті. К.: 

МузичнаУкраїна, 1975. 

Інформаційні ресурси: 
1. Гладких А.В. Методика формування виконавської майстерності на 

духових інструментах – http://nk.in.ua/pdf/330r.pdf 

2. Дніпропетровська академія музики ім. М. Глінки (м. Дніпро) – 

http://dk.dp.ua 

3. Дніпропетровська обласна універсальна бібліотека (м. Дніпро) – 

www.libr.dp.ua 

4. Історія становлення та перспективи розвитку духової музики в 

контексті національної культури України та зарубіжжя (збірник 

наукових праць) – 

http://www.rshu.edu.ua/images/nauka/zb_2019_ist_stan_muz_01.pdf 

  

Рекомендований 

репертуар 

Рекомендований педагогічний  репертуар (для учнів 1-6 класів 

ДМШ та шкіл мистецтв) 

 

Клас флейти 
1. Гречішніков Д. «Учбовий репертуар ДМШ (1-5 класи) 

2. Должиков Ю. Хрестоматія для флейти. 1-5 класи. 

3. Платонов М. Школа гри на флейті. 

4. Стадник Л. Юний флейтист. І частина. 

5. Товарницький Є. Школа гри на флейті. І-ІІ частини. 

Клас гобоя 
1. Закопець М. Легкі п’єси для гобоя. 

2. Назаров М. Школа гри на гобої. 

3. Славінський Л. Збірник п’єс для гобоя (1-5 класи). 

4. Пушечніков І. Початкова школа гри на гобої. 



Клас кларнета 

1. Гезенцвей С., Жученко А. Навчальний репертуар для кларнета (1-

5 класи). 

2. Гурфінкель В. Школа гри на кларнеті. 

3. Мозговенко І., Штарх А. Хрестоматія для кларнета (1-3 класи). 

4. Розанов С. Школа гри на кларнеті. 

5. Тимоа Н. Початкова школа гри на кларнеті. 

6. Чабан Ф. Бібліотека учня - кларнетиста. 

Клас саксофона 
1. Кручина Б. Джазова школа для саксофона. 

2. Михайлов Л. Школа гри на саксофоні. 

3. Ривчун А. Школа гри на саксофоні. 

4. Хежда Т. Школа гри на саксофоні. 

5. Херар П. Школа гри на саксофоні. 

6. Шапошнікова М. Хрестоматія  для саксофона (1-3 класи). 

7. Шапошнікова М. Хрестоматія педагогічного репертуару для 

саксофона-альта (4-5 класи). 

Клас фагота 
1. Строкач Н. Навчальний репертуар для фагота (1-4 класи ДМШ). 

2. Терьохін Р. Хрестоматія педагогічного репертуару для фагота і 

фортепіано. 

3. Терьохін Р. Школа гри на фаготі. 

 Клас труби 
1. Белофастов О. Навчальний репертуар для труби (1-5 класи ДМШ) 

2. Ельчанінов В. П’єси для труби. 

3. Кобець І. Початкова школа гри на трубі. 

4. Наконечний Р. Твори українських авторів для труби. 

5. Табаков В. Прогресивна школа гри на трубі. 

6. Трубай М. Музична школа труби (1-6 класи). 

7. Усов Ю. Хрестоматія для труби (1-5 класи ДМШ). 

8. Яблонський В. Твори для труби. 

Клас валторни 
1. Полех В. Школа гри на валторні. 

2. Солодуєв В. Школа гри на валторні. 

3. Шоллар Ф. Школа гри на валторні. 

4. Янкелевич А. Школа гри на валторні. 

Клас тромбона 
1. Альбом учня-тромбоніста. Упорядник В.Андрезен. Класи 1-3, 

4,5,6 ДМШ. 

2. Блажкевич В. Школа гри на тромбоні. 

3. Григор’єв Б. Хрестоматія для тромбона. Старші класи ДМШ. 

4. Зейналов М. Альбом юного тромбоніста. 1-2 випуски. 

Клас туби 
1. Альбом учня-тубіста. Упорядник В.Андрезен. Класи 1-3, 4,5,6 

ДМШ. 

2. Блажевич В. Школа гри для туби. 

3. Лєбєдєв І. Хрестоматія педагогічного репертуару для туби. 

4. Лєбєдєв І. Школа гри для туби. 

Клас ударних інструментів 

1. Купінський К. Школа гри на ударних інструментах. 



2. Резевський З. Школа гри Школа гри на ударних інструментах. 

3. Палієв Д. Школа гри на ударних інструментах. 

4. Стойко Й. Школа гри на ударних інструментах. 

Технічне 

забезпечення 

Бібліотечні та комп’ютерні мережеві засоби, аудиторія з роялем, 

наявність індивідуального інструментарію, аудіо-та відео прилади, 

інтернет. 

  

Метод 

оцінювання  
Кількість 

Мінімальна оцінка в 

балах 

Максимальна оцінка в 

балах 

 

Залік 

 

 

2 

 

60 

  

100 

     

  Сума стартових балів та балів за екзамен/залік переводиться до екзаменаційної 

оцінки згідно з таблицею: 

Сума балів за всі 

види навчальної 

діяльності 

Оцінка 

ECTS 

Оцінка за національною шкалою 

      

90 – 100 А відмінно   

82-89 В дуже добре  

74-81 С добре 

64-73 D задовільно  

60-63 Е  достатньо 

35-59 FX незадовільно з можливістю повторного складання 

0-34 F незадовільно з обов’язковим повторним вивченням 

дисципліни 

Політика курсу 

Правила взаємодії Політика навчальної дисципліни визначається положеннями 

ОНМА імені А.В. Нежданової щодо організації освітнього 

процесу. 

Додаткова інформація Силабус дисципліни «Педагогічна практика»  оновлено на 

засіданні кафедри оркестрових духових та ударних інструментів  

(Протокол №8 від 26 квітня 2022р.) розглянуто на засіданні 

Науково-методичної ради (Протокол №7 від 29.06.2022) та 

затверджено на засіданні Вченої ради Одеської національної 

музичної академії імені А. В. Нежданової (Протокол №11 від 

29.06.2022). 

 



СИЛАБУС КУРСУ  

 

Основні характеристики 

Назва українською 

мовою Педагогічна практика 

Назва англійською 

мовою 

Teaching practice 

Код 02 «Культура і мистецтво» 

Спеціальність 025  Музичне мистецтво 

Фахова спеціалізація Музикознавство; кмопозиція 

Освітня програма Освітньо-професійна 

Рівень освіти Перший (бакалаврський) рівень  

 4 курс 

Форма навчання Денна, заочна  

 90/3 

Розподіл годин за 

видами занять 

Індивідуальні заняття Самостійні заняття 

30 год. - денна форма  

8 год – заочна форма 

60 год. - денна форма 

82 год – заочна форма 

Залік (7,8 семестр) 

Обов’язковий   

Мова викладання Українська 

Кадрове забезпечення 

Кафедра, що забезпечує 

викладання 

Кафедра теорії музики та композиції 

Викладач (практичні 

заняття) 

Сергієва Оксана Володимирівна 

Мазур Ірина Ісааківна,  

Бородавкін Сергій Олексійович 

Таранець  Сергій Альбертович 

E-mail та інші контакти 

викладача 

sana27ok@gmail.com +30672567354, 

irina.mazur.2013@gmail.com  

partiturov.opera@gmail.com  050 333-28-30 

ethnolab@ukr.net, 050 495 30 83 

Цілі та предметні результати навчання 

Цілі дисципліни Метою дисципліни “Педагогічна практика” є формування у студента 

практичних навичок та вмінь в об’ємі, необхідному для подальшого 

розвитку самостійної практичної діяльності в якості викладача дисциплін, 

відповідних отриманій кваліфікації. 

Компетентності Загальні (за освітньою програмою): 

ЗК 1. Здатність до спілкування державною мовою як усно, так і письмово.  

ЗК 2. Знання та розуміння предметної області та розуміння професійної 

діяльності.  

ЗК 3. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу.  

ЗК 4. Вміння виявляти, ставити та вирішувати проблеми.  

ЗК 5. Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних 

джерел.  

ЗК 6. Навички міжособистісної взаємодії.  

ЗК 7. Здатність бути критичним і самокритичним.  

ЗК 8. Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях.  

ЗК 9. Здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями.  

ЗК 11. Здатність оцінювати та забезпечувати якість виконуваних робіт.  

ЗК 12. Здатність працювати автономно.  

ЗК 13. Здатність виявляти ініціативу та підприємливість.  

mailto:ethnolab@ukr.net


ЗК 14. Навички використання інформаційних і комунікаційних 

технологій.  

ЗК 15. Здатність генерувати нові ідеї (креативність).  

ЗК 17. Здатність зберігати та примножувати моральні, культурні, наукові 

цінності і досягнення суспільства на основі розуміння історії та 

закономірностей розвитку предметної області, Ті місця у загальній системі 

знань про природу і суспільство та у розвитку суспільства, техніки і 

технологій, використовувати різні види та форми рухової активності для 

активного відпочинку та ведення здорового способу життя.  
Спеціальні (за освітньою програмою): 

СК 1. Здатність демонструвати достатньо високий рівень виконавської 

майстерності.  

СК 3. Здатність усвідомлювати художньо-естетичну природу музичного 

мистецтва.  

СК 4. Здатність усвідомлювати взаємозв’язки та взаємозалежності між 

теорією та практикою музичного мистецтва.  

СК 5. Здатність використовувати знання про основні закономірності й 

сучасні досягнення у теорії, історії та методології музичного мистецтва.  

СК 6. Здатність використовувати професійні знання та навички в процесі 

творчої діяльності.  

СК 7. Здатність володіти науково-аналітичним апаратом та 

використовувати професійні знання у практичній діяльності.  

СК 9. Здатність розуміти основні шляхи інтерпретації художнього образу.  

СК 10. Здатність застосовувати базові знання провідних музично- 

теоретичних систем та концепцій.  

СК 11. Здатність оперувати професійною термінологією.  

СК 12. Здатність збирати, аналізувати, синтезувати художню інформацію 

та застосовувати її в процесі практичної діяльності.  

СК 13. Здатність використовувати широкий спектр міждисциплінарних 

зв’язків.  

СК 14. Здатність демонструвати базові навички ділових комунікацій.  

СК 17. Здатність застосовувати традиційні і альтернативні інноваційні 

технології музикознавчої, виконавської, композиторської, диригентської, 

педагогічної діяльності.  

СК 18. Здатність свідомо поєднувати інновації з усталеними вітчизняними 

та світовими традиціями у виконавстві, музикознавстві та музичній 

педагогіці.  

(поглиблені для курсу): 

‒ Здатність розуміти специфіку музично-педагогічної роботи з учнями в 

освітніх установах музично-професійного напрямку (дитячих школах 

мистецтв і музичних школах, музичних коледжах і т. п.); 

‒ Здатність орієнтуватимся у навчальній і науково-методичній літературі 

за профілем; 

‒ Здатність використовувати основні принципи вітчизняної і зарубіжної 

педагогіки, традиційні та новітні (у т. ч. авторські) методики 

викладання; 

‒ Здатність розуміти основи психологічних особливостей взаємодії 

педагога та учнів. 

Результати навчання РН 1. Демонструвати артистизм, виконавську культуру та технічну 

майстерність володіння інструментом (голосом) на належному фаховому 

рівні під час виконавської (диригентської) діяльності.  

РН 2. Володіти методами та навичками оркестрової та ансамблевої гри 

(ансамблевого / хорового співу), репетиційної роботи та концертних 

виступів.  



РН 3. Демонструвати різні методики удосконалення виконавської 

діяльності.  

РН 5. Відтворювати драматургічну концепцію музичного твору, 

створювати його художню інтерпретацію.  

РН 4. Аналізувати музичні твори з виокремленням їх належності до певної 

доби, стилю, жанру, особливостей драматургії, форми та художнього 

змісту.  

РН 5. Відтворювати драматургічну концепцію музичного твору, 

створювати його художню інтерпретацію.  

РН 6. Демонструвати спроможність до самостійного дослідження 

наукової проблеми в галузі музичного мистецтва та написання роботи 

відповідно до вимог, готовність дискутувати і аргументувати власну 

позицію.  

РН 8. Демонструвати володіння музично-аналітичними навичками в 

процесі створення виконавських, музикознавчих та педагогічних 

інтерпретацій.  

РН 10. Володіти базовими знаннями, практичними навичками 

організаційної та творчої роботи з ансамблевим колективом.  

РН 11. Застосовувати теоретичні знання та навички в редакторській / 

менеджерській / лекторській / звукорежисерській практичній діяльності.  

РН 12. Володіти термінологією музичного мистецтва, його понятійно-

категоріальним апаратом.  

РН 13. Вміти здійснювати педагогічну діяльність.  

РН 14. Використовувати на професійному рівні методи та прийоми 

викладання гри на інструменті / вокалу /диригування / теорії, історії 

музики / композиції.  

РН 15. Демонструвати музично-теоретичні, культурно-історичні знання з 

музичного мистецтва.  

РН 17. Демонструвати аргументовані знання з особливостей музичних 

стилів різних епох.  

(поглиблені для курсу): 

‒ Застосовувати класичні та сучасні методи викладання музично-

теоретичних дисциплін; 

‒ Критично оцінювати та обґрунтовувати власні прийоми та методи 

викладання; 

‒ Використовувати індивідуальні методи та прийоми роботи в класі 

музично-теоретичних дисциплін з урахуванням вікових, 

психологічних і фізіологічних особливостей учнів; 

‒ Використовувати в своїй роботі найбільш цінні методи та прийоми 

з передових методик навчання 

‒ Підбирати необхідні посібники, навчально-методичні матеріали та 

музичний репертуар для проведення занять, а також для 

контрольних уроків, заліків, екзаменів; 

‒ Вільно орієнтуватись в навчальних і навчально-методичних 

пособниках тощо; 

‒ Користуватися довідковою, методичною, навчальною літературою, 

а також творами композиторської спадщини; 

‒ Методично грамотно вибудовувати урок і навчальний процес, 

володіти методикою організації та проведення різних форм роботи 

на уроці; 

‒ Планувати навчальний процес, складати навчальні програми, 

календарні та поурочні плани занять, оформляти навчальну 

документацію, складати звіти; 

‒ Планувати розвиток професійних навичок учнів; 

‒ Методично грамотно структурувати й підготувати заняття та 



провести його з учнями різного віку; 

‒ Володіти музичним матеріалом заняття; 

‒ Самостійно створювати та проводити контрольні форми роботи для 

оцінки знань учнів. 

Вимоги до підготовки 

слухачів 

(міждисциплінарні 

зв'язки, що передують 

вивченню дисципліни) 

У структурно-логічній схемі дисципліна “Педагогічна практика” 

вивчається на етапі підготовки фахівців освітнього рівня бакалавр і є 

дисципліною, яка входить до циклу професійно-орієнтованих дисциплін, 

що цілеспрямована на формування викладача-професіонала, що на 

високому рівні практично застосовує отримані знання та навички в 

педагогічній діяльності. Дисципліна “Педагогічна практика” є частиною 

комплексного навчання на одному рівні з такими дисциплінами, як: 

сольфеджіо, елементарна теорія музики, гармонія, аналіз музичних форм, 

поліфонія, музична інтерпретація, історія музики, фортепіано. 

Зміст дисципліни 

(перелік тем 

практичних занятть) 

Розділ 1. Основні положення та робота з документацією. 
Тема 1. Огляд-презентація навчальних і методичних посібників з курсу 

музично-теоретичні дисципліни. 

Тема 2. Ввідний інструктаж. Знайомство з програмою курсу, силабусом 

курсу, формами роботи. 

Тема 3. Пасивна практика-спостереження (відвідування студентами занять 

викладачів кафедри). Визначення області предметної діяльності студента. 

Тема 4. Знайомство з учнями. Діагностика освітніх і музичних можливостей 

та здібностей учнів. Проведення діагностики мотивації до навчальної 

діяльності учнів. Складання характеристики групи учнів. 

Тема 5. Створення та перевірка календарних планів занять. 

Тема 6. Розробка тем поурочних занять. 

Тема 7. Створення поурочних планів занять. 

Тема 8. Активна практика (самостійне проведення студентами занять з 

групами учнів). 

Тема 9. Обговорення та аналіз проведених практичних занять студентів. 

Тема 10. Методична допомога студентам при виконанні ними 

індивідуальних завдань при самостійній підготовки до занять з учнями. 

Тема 11. Робота над звітною документацією студента-практиканта. 

Тема 12. Аналіз звітів студентів про проходження практики, які подаються 

для проходження проміжної і підсумкової атестації. 

Тема 13. Інтерактивні форми занять: круглий стіл (дискусія, дебати), case-

study (аналіз конкретних ситуацій, ситуаційний аналіз), майстер класи. 

Розділ 2. Вивчення методики викладання сольфеджіо та проведення 

уроків з учнями 1-6 класів. 
Тема 1. Вивчення методичної літератури з сольфеджіо та теорії музики. 

Тема 2. Вивчення методики викладання тем, запланованих програмою 1 – 

6  класу. 

Тема 3. Методика проведення розспівування. 

Тема 4. Інтонаційні вправи. 

Тема 5. Методика викладання музичної грамоти. 

Тема 6. Методика викладання метро-ритму.  

Тема 7. Вивчення методики запису диктанта. 

Тема 8. Читання з листа. 

Тема 9. Слуховий аналіз. 

Тема 10. Вивчення музичних термінів. 

Розділ 4. Вивчення методики викладання теорії музики та гармонії. 
Тема 1. Вивчення методичної літератури з елементарної теорії музики та 

гармонії. 

Тема 2. Вивчення методики викладання елементарної теорії музики. 

Тема 3. Вивчення методики викладання початкових тем по гармонії 

(діатоніка).  



Тема 4. Зміцнення міжпредметних зв’язків музично-теоретичних курсів: 

сольфеджіо – елементарна теорія музики – гармонія – музична література – 

спеціальність. 

Тема 5. Вивчення методики викладання теми «Альтеровані акорди». 

 Тема 6. Вивчення методики викладання теми «Відхилення у тональності 

першого ступеня спорідненості». 

Тема 7. Вивчення методики викладання теми «Модуляція у тональності 

першого ступеня спорідненості».  

Тема 8. Вивчення методики викладання теми «Неакордові звуки». 

Тема 9. Оглядове викладання тем «Мажоро-мінор», «Поступові модуляції 

у тональності другого та третього  

ступеня спорідненості», «Енгармонічна модуляція», «Еліпсис».  

 

База практики Студія педагогічної практики ОНМА імені А.В, Нежданової 

Дидактичні методи Практичні заняття з дисципліни “Педагогічна практика” засновуються на 

пасивному, активному, інтерактивному та евристичному методах навчання. 

У навчально-виховному процесі студентів передбачається організація та 

здійснення навчально-пізнавальної діяльності згідно з:  

а) перцептивним методом – передача й сприйняття навчальної інформації 

за допомогою почуттів,  

б) словесним методом – пояснення, розповідь, бесіда, консультація, 

друкований текст тощо, 

в) наочним методом завдяки демонстрації та ілюстрації, 

г) практичним методом на ґрунті виконання різноманітних вправ і навичок,  

д) логічного методу й методу самоврядування навчально-творчими діями, 

що передбачає роботу під керівництвом викладача-консультанта та 

самостійну роботу студента. 

Одночасно заняття з педагогічної практики використовують методику 

стимулювання та мотивації навчально-пізнавальної діяльності студента, що 

включає формування його інтересу до педагогічної діяльності у 

різноманітних її формах та обов’язку й відповідальності в навчальному 

процесі з учнями. 
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Технічне забезпечення Аудиторії з роялем, дошкою та крейдою, проектор, ноутбук та 

звуковідтворювальна апаратура. 

Сума стартових балів та балів за екзамен/залік переводиться до екзаменаційної оцінки згідно з 

таблицею: 

Метод оцінювання  
Кількіс

ть 

Мінімальна оцінка в 

балах 

Максимальна оцінка в балах 

Залік 2 60 100 

Сума балів за всі 

види навчальної 

діяльності 

Оцінка 

ECTS 
Оцінка за національною шкалою 

90 – 100 А відмінно   

https://doi.org/10.2478/RAE-2018-0004
https://doi.org/10.1155/2022/8209861


82-89 В  дуже добре  

добре 74-81 С 

64-73 D задовільно  

достатньо 60-63 Е  

35-59 FX незадовільно з можливістю повторного складання 

0-34 F незадовільно з обов’язковим повторним вивченням дисципліни 

Політика курсу 

Правила взаємодії Політика навчальної дисципліни визначається положенням ОНМА ім.. А.В. 

Нежданової про «Про оцінювання знань студентів та семестровий 

контроль», «Положенням про організацію освітнього процесу», 

«Положенням про перездачу на вищий бал оцінки з предметів навчального 

плану», «Положенням про академічну доброчесність». 

Додаткова інформація Силабус дисципліни «Педагогічна практикаПедагогічна практика» 

оновлено на сумісному засіданні кафедр історії музики та музичної 

етнографії та  теорії музики та композиції (Протокол № 9 від 12 травня 2022 

р.); розглянуто на засіданні Науково-методичної ради (Протокол № 7 від  29 

червня 2022 р.) та затверджено на засіданні Вченої ради Одеської 

національної музичної академії імені А. В. Нежданової (Протокол № 11 від  

29 червня 2022 р). 

 



Силабус курсу «Педагогічна практика» 
Кафедра народних інструментів 

Бакалаври 
  

Назва українською 

мовою 

Педагогічна практика 

Назва англійською 

мовою 

Teaching practice 

Код 02 «Культура і мистецтво» 

Спеціальність 
 025  Музичне мистецтво 

Фахова спеціалізація Народні інструменти 

  

Освітня програма Освітньо-професійна 

Рівень освіти Перший (бакалаврський) 

Рік навчання Четвертий (7-8 сем.) 

Форма навчання 

  

Денна/заочна 

Кількість годин / 

кредитів ЕСТS 

 90/3 

Розподіл годин за 

видами занять 

Індивідуальні заняття 

  

Самостійні заняття 

  

  30 годин - денна форма 

8 годин – заочна форма 

60 годин – денна форма 

82 годин – заочна форма 

Контрольні заходи    

Заліки: 7-8  семестр  

Статус дисципліни  Обов’язкова 

Мова викладання Українська 

 

Кадрове забезпечення 

Кафедра, що 

забезпечує 

викладання 

Кафедра народних інструментів 

Викладач  
  

  

Мурза В. А. (клас баяна/акордеона), Єргієв І. Д. (клас 

баяна/акордеона), Олійник О. Л. (клас домри), Морозевич Н. В. 

(клас бандури), Мурза О. А. (клас. балалайки), Хорошавіна О. А. 

(клас гітари). 

E-mail та інші 

Контакти 
  

murzavladimir.od@gmail.com  yergiyev.akk@gmail.com  

oleksandr.l.oliinyk@gmail.com  morozevych_n@ukr.net  

murzaalexander28@gmail.com  ElKhguitar@ukr.net 

 

Цілі та предметні результати навчання 

Цілі дисципліни  Метою курсу є формування у здобувачів знань та вмінь, 

пов’язаних з педагогічною роботою. Весь комплекс придбаних 

здобувачем знань і навичок з  педагогіки, методики, історії 

mailto:murzavladimir.od@gmail.com
mailto:yergiyev.akk@gmail.com
mailto:oleksandr.l.oliinyk@gmail.com
mailto:morozevych_n@ukr.net
mailto:murzaalexander28@gmail.com


виконавського мистецтва та фаху систематизуються, 

закріплюються в курсі педагогічної практики. Завданням 

здобувача є оптимальний вибір і практичне використання різних 

методів індивідуальної роботи з учнем (досвід художнього 

спілкування) в залежності від особистісних, вікових, 

психофізичних і музичних обдарованостей останнього. Здобувач 

демонструє здатність до виявлення програмності, змісту, 

технічних та художніх особливостей творів засобами музичного 

аналізу та доносить їх сутність у найдоступнішій формі учневі, 

оволодіває методичними навичками правильної побудови уроку та 

оформленні навчальної документації. 

Компетентності Загальні (за освітньою програмою): 

ЗК 1. Здатність до спілкування державною мовою як усно, так і 

письмово. 

ЗК 2. Знання та розуміння предметної області та розуміння 

професійної діяльності. 

ЗК 3. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу. 

ЗК 4. Вміння виявляти, ставити та вирішувати проблеми.  

ЗК 5. Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з 

різних джерел. 

ЗК 6. Навички міжособистісної взаємодії. 

ЗК 7. Здатність бути критичним і самокритичним. 

ЗК 8. Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях. 

ЗК 9. Здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями. 

ЗК 11. Здатність оцінювати та забезпечувати якість виконуваних 

робіт. 

ЗК 13. Здатність виявляти ініціативу та підприємливість. 

ЗК 14. Навички використання інформаційних і комунікаційних 

технологій. 

ЗК 15. Здатність генерувати нові ідеї (креативність). 

ЗК 16. Здатність реалізувати свої права і обов’язки як члена 

суспільства, усвідомлювати цінності громадянського (вільного 

демократичного) суспільства та необхідність його сталого 

розвитку, верховенства права, прав і свобод людини і 

громадянина в Україні. 

ЗК 17. Здатність зберігати та примножувати моральні, культурні, 

наукові цінності і досягнення суспільства на основі розуміння 

історії та закономірностей розвитку предметної області, її місця 

у загальній системі знань про природу і суспільство та у 

розвитку суспільства, техніки і технологій, використовувати 

різні види та форми рухової активності для активного 

відпочинку та ведення здорового способу життя. 

 

Спеціальні (за освітньою програмою): 

СК 1. Здатність демонструвати достатньо високий рівень 

виконавської майстерності. 

СК 3. Здатність усвідомлювати художньо-естетичну природу 

музичного мистецтва. 

СК 4. Здатність усвідомлювати взаємозв’язки та взаємозалежності 

між теорією та практикою музичного мистецтва. 



СК 5. Здатність використовувати знання про основні 

закономірності й сучасні досягнення у теорії, історії та 

методології музичного мистецтва. 

СК 6. Здатність використовувати професійні знання та навички в 

процесі творчої діяльності. 

СК 7. Здатність володіти науково-аналітичним апаратом та 

використовувати професійні знання у практичній діяльності. 

СК 9. Здатність розуміти основні шляхи інтерпретації художнього 

образу. 

СК 10. Здатність застосовувати базові знання провідних музично-

теоретичних систем та концепцій. 

СК 11. Здатність оперувати професійною термінологією. 

СК 12. Здатність збирати, аналізувати, синтезувати художню 

інформацію та застосовувати її в процесі практичної діяльності. 

СК 13. Здатність використовувати широкий спектр 

міждисциплінарних зв’язків. 

СК 14. Здатність демонструвати базові навички ділових 

комунікацій. 

СК 17. Здатність застосовувати традиційні і альтернативні 

інноваційні технології музикознавчої, виконавської, 

композиторської, диригентської, педагогічної діяльності.  

СК 18. Здатність свідомо поєднувати інновації з усталеними 

вітчизняними та світовими традиціями у виконавстві, 

музикознавстві та музичній педагогіці. 

поглиблені для курсу: 

‒ Здатність вірно оцінювати творчі та технічні здібності учня. 

‒ Практично використовувати різні методи індивідуальної 

роботи з учнем. 

‒ Вміння виявляти програмність, зміст, технічні та художні 

особливості творів засобами музичного аналізу та доносити 

їхню сутність у найдоступнішій формі учневі. 

  

Результати 

навчання  

За освітньою програмою 

РН 1. Демонструвати артистизм, виконавську культуру та технічну 

майстерність володіння інструментом (голосом) на належному 

фаховому рівні під час виконавської (диригентської) діяльності. 

РН 2. Володіти методами та навичками оркестрової та ансамблевої 

гри (ансамблевого / хорового співу), репетиційної роботи та 

концертних виступів. 

РН 3. Демонструвати різні методики удосконалення виконавської 

діяльності. 

РН 4. Аналізувати музичні твори з виокремленням їх належності 

до певної доби, стилю, жанру, особливостей драматургії, форми та 

художнього змісту. 

РН 5. Відтворювати драматургічну концепцію музичного твору, 

створювати його художню інтерпретацію. 

РН 6. Демонструвати спроможність до самостійного дослідження 

наукової проблеми в галузі музичного мистецтва та написання 

роботи відповідно до вимог, готовність дискутувати і 

аргументувати власну позицію. 



РН 8. Демонструвати володіння музично-аналітичними навичками 

в процесі створення виконавських, музикознавчих та педагогічних 

інтерпретацій. 

РН 12. Володіти термінологією музичного мистецтва, його 

понятійно-категоріальним апаратом. 

РН 13. Вміти здійснювати педагогічну діяльність. 

РН 14. Використовувати на професійному рівні методи та прийоми 

викладання гри на інструменті / вокалу /диригування / теорії, 

історії музики / композиції. 

РН 15. Демонструвати музично-теоретичні, культурно-історичні 

знання з музичного мистецтва. 

РН 17. Демонструвати аргументовані знання з особливостей 

музичних стилів різних епох. 

поглиблені для курсу: 

‒ Вміння вибудовувати комунікативну взаємодію з учнем, з 

урахуванням вікових, психологічних особливостей та 

музичних здатностей. 

‒ Володіння методичними  навичками  правильної побудови 

уроку та оформленням навчальної документації. 

‒ Знання  базових  педагогічних та методичних систем та 

концепцій у музичному мистецтві. 

‒ Здатність до вибору репертуару для учня, згідно рівня та 

індивідуальних особливостей розвитку. 

Вимоги до 

підготовки слухачів 

(міждисциплінарні 

зв’язки, що 

сприяють вивченню 

дисципліни) 

Дисципліна «Педагогічна практика» вивчається на етапі 

підготовки фахівців освітнього рівня «бакалавр», методичною та 

практичною основою для якої виступають дисципліни: 

«Спеціальний клас», «Ансамбль», «Оркестровий клас», 

«Методика», «Історія виконавства», які спрямовані на виховання 

фахівця у галузі музичної педагогіки. 

Зміст дисципліни  
  

Педагогічна практика проводиться в обов’язковій формі 4 курсі у 

формі аудиторних і самостійних занять. Активна практика 

проводиться у вигляді аудиторних занять студента з учнем, 

пасивна - за рахунок годин самостійної роботи студента. У разі 

проходження студентом педагогічної практики в іншому 

освітньому закладі, з цією установою укладається договір про 

співпрацю, в якому позначені умови з надання навчальних 

аудиторій для проведення занять студента з учнем. 

Курс навчання з педагогічної практики проводиться протягом 2-х 

семестрів. 

За цей період студент повинен виконати та зробити методично-

виконавський аналіз 10 різножанрових та різностильових творів 

педагогічного репертуару рівня МШ.  

Наприкінці кожного семестру студент повинен підготувати і 

провести відкритий урок з учнем, де робота буде вестися як над 

художніми творами, так і над конструктивним матеріалом. 

 

Дидактичні методи 1.Теоретико-інформаційні (усний виклад - бесіда, розповідь, 

пояснення, дискусія, консультування, аудіо-,відеодемонстрація, 

демонстрація.) 



2. Практико-операційні (пізнавальна діяльність, технічні вправи, 

алгоритм, «роби так, як я», досвід) 

3. Пошуково-творчі («думай, слухай, пропонуй», творчий діалог) 

4.Метод самостійної роботи (робота 

з нотним текстом, порівняння, аналіз) 

5. Контрольно-оціночні (залікове виконання завдань, заповнення 

щоденника педагогічної практики.) 

Література  1. Ростовський О. Я. Педагогіка музичного сприймання: Навч.- 

метод. посібник. Київ: ІЗМН, 1997. 248 с. 

2. Фабрика-Процька О.Р. Педагогічна виконавська практика: 

методичні вказівки з самостійної роботи для студентів денної 

та заочної форми навчання вищих навчальних закладів ІІІ-ІV 

рівня акредитації напряму підготовки «Музичне мистецтво». 

Івано-Франківськ, 2018. 24 с. 

3. Синіцин В.М. Виконавча практика. Підготовка студентів до 

виховної, просвітницької та творчої роботи у школі. Вінниця, 

1988. 

4. Жорнова О.І. Теорія і методика формування 

культуротворчості. Запоріжжя : Дике Поле, 2006. 416 c. 

5. Лутай В.С. Філософія сучасної освіти. Київ: Магістр, 1996. 

256 с. 

6. Олексюк О.М. Музична педагогіка: Навчальний посібник. К.: 

КНУКіМ, 2006. -188 с. 

7. Завалко К. З 13  Педагогічна інноватика в теорії та практиці 

музичної освіти: [монографія]: Друкарня "Черкаський ЦНП", 

2013. 520 с.  

  
 

Рекомендований 

репертуар  

Рекомендований педагогічний  репертуар (для учнів 1-6 класів 

ДМШ та шкіл мистецтв) 

Клас баяна/акордеона 
1. Серотюк П. Альбом юного баяніста 1-2 класи 

2. Власов В. Альбом для дітей і юнацтва 

3. Сорока В. Сходинки до майстерності 

4. Різоль М. Українські народні пісні в перекладенні для 

баяна. 

5. Супутник учня-баяніста, вип. 3 Упорядники Бурий І, 

Корецький М. 

6. Сорока В. Музична школа, вип. 5 

7. Денисов О., Угринович В. Баян 4 клас 

8. Рокош В., Калюх О. Естрадні твори для баяна та акордеона 

9. Етюди для баяна на різні види техніки, упорядники 

Угринович В., Нечипоренко А. 

10. Шмиков О. Дитячий альбом для баяна та акордеона 

11. Мясков К. Дитячий альбом 

Клас домри 

1. Міхєєв Б. Школа гри на чотириструнній домрі 

1. Міхєєв Б. Система гам та арпеджіо для чотириструнної 

домри  
2. Лисенко М. Школа гри на чотириструнній домрі, Б. Михєєв. 

1989. 



3. Альбом учня-домриста : учб.-пед. репертуар для учнів III-

IV класів ДМШ. Вип. 2 / упоряд. В. Герасимов, С. 

Литвиненко.  

4. Альбом учня-домриста. Альбом ученика-домриста : учб.-

пед. репертуар для учнів I-ІІІ класів ДМШ / упоряд. М. 

Могилевський. Київ : Музична Україна 

5. Гризодуб В., Міхеліс В. Школа гри на чотириструнній 

домрі. З додав. клавіру / під заг. ред. М. Шелеста 

6. Домра. 1 клас : учбовий репертуар дитячих музичних шкіл. 

Клавір з додатком партії домри / ред.-упоряд. М. Т. 

Бєлоконєв, М. В. Шелест, А. В. Григоренко.  

7. Домра. 2 клас : учбовий репертуар дитячих музичних шкіл. 

Клавір з додатком партії домри. / ред.-упоряд. М. Т. 

Бєлоконєв, М. В. Шелест, А. В. Григоренко.  

8. Домра. 3 клас : учбовий репертуар дитячих музичних шкіл. 

Клавір з додатком партії домри / ред.-упоряд. М. Т. 

Бєлоконєв, М. В. Шелест, А. В. Григоренко.  

9. Домра. 4 клас : учбовий репертуар дитячих музичних шкіл. 

Клавір з додатком партії домри / ред.-упоряд. М. Т. 

Бєлоконєв, М. В. Шелест, А. В. Григоренко.  

10. Етюди для домри на різні види техніки. І клас ДМШ / ред.-

упоряд. М. Шелест, М. Бєлоконєв.  

11. Етюди для домри на різні види техніки. ІV клас ДМШ / 

ред.-упоряд. М. Шелест, М. Бєлоконєв.  

12. Етюди для домри на різні види техніки. ІІ клас ДМШ / 

ред.-упоряд. М. Шелест, М. Бєлоконєв.  

13. Етюди для домри на різні види техніки. ІІІ клас ДМШ / 

ред.-упоряд. М. Шелест, М. Бєлоконєв. 

Клас бандури 

1. Бандура. 1 клас, упорядник А. Омельченко 

2. Бандура. 2 клас, упорядник М. Гвоздь 

3. Бандура. 3 клас, упорядник М. Гвоздь 

4. Бандура. 4 клас, упорядник А. Омельченко 

5. Бандура. 5 клас, упорядник А. Омельченко 

6. Збірник юного бандуриста «Дзвінкі голосочки», 

упорядник С. Павліченко  

7. Вокально-інструментальні твори для учнів різного віку 

початкових, середніх та старших класів музичної школи 

«Під срібний передзвін бандури», аранжування та 

перекладання О. Каплі  

8. Етюди для бандури 1 клас, 2 клас упорядник В. Петренко  

9. Етюди для бандури, 3 клас, упорядник В. Петренко  

10. Етюди для бандури 4 клас, 5 клас упорядник В. Петренко  

Клас гітари 

1. Шестиструнна гітара, учбовий репертуар для підготовчого 

та 1-5 класу дитячих музичних шкіл, Редактор-упорядник 

М. Михайленко. 5 збірок. 



2. «Натхнення», Твори для гітари сучасних композиторів-

членів Асоціації гітаристів Національної всеукраїнської 

музичної спілки, Автори-упорядники А.Л. Бойко, К.А. 

Чеченя,  

3. Бойко А., Нескладні твори для шестиструнної гітари. 

4. Шевченко Ю. Шість струн частина 4, Навчально -

методичний посібник для мистецьких шкіл, Полтава. 

5. M.Carcassi classical guitar method, Carl Fischer, Inc; New rev. 

ed edition. 

6. Anzaghi L.O., Antalogia per chitarra. 

7. Aguado D., Metod de Guitar. 

8. Carulls F., Sei Valzer op.101 per chitarra, Revisione e 

diteggiatura di Ruggero Cbiesa. 

9. Brouwer L., Etudes simples (estudios sencillos) pour guitare,  

10. Romantic Guitar Anthology, 33 Original Works including 

pieces by Diabelli, Paganini, Mertz and Bosch (Jens Franke}. 

Клас балалайки 

1. М. Стецюн З балалайкою по Іспанії 

2. Ю. Столярський Варіації для балалайки і фортепіано 

3. «Балалайка 3 клас» (учбовий репертуар дитячих музичних 

шкіл) 

4. М. Дремлюга Народний танець 

5. Т. Шутенко обробка української народної пісні «Задумала 

бабусенька». 

6. О. Калінкін Фантазія на теми двох українських пісень 

7. М. Лисенко Елегія 

8. Б. Міхєєв Полька (Капризуля) 

9. К. Мясков Маленьке рондо 

10. О. Лукін обробка української народної пісні «Ой, гиля 

гиля гусоньки на став. 

 

Технічне 

забезпечення 

Бібліотечні та комп’ютерні мережеві засоби, аудиторія з роялем, 

наявність індивідуального інструментарію, аудіо-та відео 

прилади, інтернет. 

  

Метод 

оцінювання  
Кількість 

Мінімальна оцінка в 

балах 

Максимальна оцінка в 

балах 

Залік 

 

 

2 

  

  

60 

  

100 

      

 

 

 

 



 Сума стартових балів та балів за екзамен/залік переводиться до екзаменаційної 

оцінки згідно з таблицею: 

Сума балів за всі 

види навчальної 

діяльності 

Оцінка 

ECTS 

Оцінка за національною шкалою 

      

90 – 100 А відмінно   

82-89 В дуже добре  

74-81 С добре 

64-73 D задовільно  

60-63 Е  достатньо 

35-59 FX незадовільно з можливістю повторного складання 

0-34 F незадовільно з обов’язковим повторним вивченням 

дисципліни 

Політика курсу 

Правила взаємодії Політика навчальної дисципліни визначається 

положеннями ОНМА імені А.В. Нежданової щодо 

організації освітнього процесу. 

Додаткова інформація Силабус дисципліни «Педагогічна практика» 

оновлено на засіданні кафедри народних 

інструментів (Протокол №9 від 01 червня 2022р.) 

розглянуто на засіданні Науково-методичної ради 

(Протокол №7 від 29.06.2022) та затверджено на 

засіданні Вченої ради Одеської національної 

музичної академії імені А.В. Нежданової (Протокол 

№11 від 29.06.2022).  

  

  

  

 


	пед практика ОСД
	пед практика струнні
	Пед практика хордир
	Педагогічна практика Спів
	Педагогічна практика фортепіано
	Педпрактика духові
	педпрактика муз, композ.
	Педпрактика народні

