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Силабус курсу 

Кадрове забезпечення 
Викладач (ЧИ 
КАФЕДРА) 
 
 

Кафедра філософії та гуманітарних дисциплін 
Кандидат педагогічних наук - Семенюк Антон Юрійович 

E-mail та інші 
Контакти 
 

aus.od.ua@gmail.com 
+38 (067) 952 04 80 

Цілі та предметні результати навчання 
Цілі дисципліни Об’єктом вивчення є вдосконалення теоретичних та практичних 

умінь виховання майбутнього професіонала. 
Ціль навчання – підготовка високопрофесійних фахівців, здатних 
розв’язувати складні практичні завдання в процесі навчання та 
викладання, що передбачає застосування системи теорій та методів 
педагогіки, педагогічної діяльності у сфері музичного мистецтва.  
Предметними результатами навчання курсу педагогіки є: 
опанування здобувачами світової спадщини педагогіки з її 
провідними напрямками, етапами розвитку, школами; 
сформованість професійного етикету, викладацької культури; 
спроможність приймати відповідальне самостійне рішення з питань 
використання та впровадження набутих знань та умінь у 
педагогічній діяльності; розуміння завдань  педагогіки.   

Назва українською 
мовою 

Педагогіка 

Назва англійською 
мовою 

Pedagogy 

Код 025 
Спеціальність Музичне мистецтво 

Фахова 
спеціалізація 

Спів, Фортепіано, Хорове диригування, Музикознавство, Композиція, 
Оркестрові духові та ударні інструменти, Оркестрові струнні 
інструменти, Народні інструменти, Оперно-симфонічне диригування 

Освітня програма Освітньо-професійна 
Рівень освіти перший (бакалаврський) рівень 
Рік навчання 2-й рік  (4 семестр) 
Форма навчання денна/заочна 
Кількість годин / 
кредитів ЕСТ  

90/3 

Розподіл годин за 
видами занять 

Лекційні заняття 
 

Самостійні заняття 
 

 

30 годин - денна форма 
10 годин – заочна форма 
 

60 годин – денна форма 
80 години – заочна форма 

 

Контрольні заходи  Екзамен-4 семестр 

Атестація – 8 семестр  

Статус дисципліни  обов’язкова 
Мова викладання українська 

mailto:aus.od.ua@gmail.com
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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 12. Здатність працювати автономно. 
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 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 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 
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міждисциплінарних зв’язків. 
СК 14. Здатність демонструвати базові навички ділових 
комунікацій. 
СК 16. Здатність використовувати засоби масової інформації для 
просвітництва, популяризації та пропаганди досягнень музичної 
 культури. 
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: 
1.Здатність розв’язувати складні спеціалізовані завдання та 
практичні проблеми у галузі педагогічної діяльності або у процесі 
навчання, що передбачає застосування системи інтегрованих 
художньо-естетичних знань з теорії, історії педагогіки та 
характеризується комплексністю та невизначеністю умов.  
2.Здатність застосовувати базові знання провідних педагогічних 
систем та концепцій.  
3. Знання та розуміння предмету «педагогіка», його властивостей,  
специфіки та розуміння професійної діяльності.  
4.Здатність усвідомлювати художньо-естетичну природу 
педагогіки. Розуміння шляхів створювання педагогічного процесу, 
його залежності від специфіки особистості та у співвідношенні з 
типом психологічного темпераменту. 
5. Здатність демонструвати достатньо високий рівень педагогічної 
майстерності, що містить єдність  комплексів виразних засобів.  
6. Здатність розуміти основні шляхи розвитку педагогіки. 
7.Здатність створювати та реалізовувати власні педагогічні 
концепції у професійній діяльності.  
8.Здатність оперувати професійною педагогічною термінологією. 
9. Здатність до  оволодіння теорією, що відповідає професійному 
профілю; готовність до постійного розширення та накопичення 
знань та умінь. 
10.Здатність усвідомлювати взаємозв’язки та взаємозалежності між 
теорією та практикою педагогіки.  
11.Здатність збирати, аналізувати, синтезувати  інформацію та 
застосовувати її в процесі практичної діяльності.  
 

Результати навчання  (за освітньою програмою) 
РН 3. Демонструвати різні методики удосконалення виконавської 
діяльності. 
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. 
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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. 
Поглиблені для   курсу: 
Знання: 

• Знання природи педагогічної діяльності. 
• Знання про психологічні властивості та особливості учнів. 
• Знання закономірностей педагогіки. 
• Знання сучасних досягнень в галузі  педагогіки. 
• Знання та використовування міждисциплінарних зв’язків 

для забезпечення освітнього процесу. 
• Знання способів та технологій опанування теоретичного та 

практичного матеріалу у педагогічній діяльності. 
• Знання ділової та міжособистісної комунікації у професійній 

сфері. 
Вміння: 

• Вміння переконливо демонструвати  власну позицію. 
• Вміння здійснювати самостійний пошук та класифікацію 

інформації під час роботи над створенням учбового 
матеріалу. Володіння методами аналізу інформації. 

• Вміння аналізувати та давати аргументовану оцінку. 
• Вміння збирати, аналізувати, синтезувати різноманітну 

інформацію та застосовувати її в процесі педагогічної 
діяльності. 

• Вміння використовувати академічні та новітні техніки, 
прийоми у педагогічній діяльності, узагальнювати їх у 
власному досвіді та застосовувати в педагогічній діяльності. 

• Вміння сприймати новітні концепції в педагогіки, 
методології та свідомо поєднувати інновації з усталеними 
вітчизняними та світовими традиціями. 

• Вміння оперувати професійною термінологією. 
Вимоги до 
підготовки слухачів 
(міждисциплінарні 
зв’язки, що 
сприяють вивченню 
дисципліни) 

Робота в аудиторії спрямована на постійне вдосконалення шляхів і 
методів оволодіння професійною майстерністю. Вивчення 
матеріалу проходить на засадах знань науково-методичної 
літератури, педагогіки, світової професійної та художньої 
літератури. Опанування предмету «Педагогіка» відбувається в 
умовах творчого використання та розвитку кращих традицій 
вітчизняної та світової педагогіки. Охоплює широке коло знань, 
умінь та навичок, що відповідають вимогам естетичного виховання 
професійних педагогів. 
У структурно-логічній схемі дисципліна «Педагогіка» вивчається на 
етапі підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр 
і є дисципліною, що використовує досягнення 
та методи фундаментальних та прикладних наук, основних 
дисциплін циклів професійної та практичної підготовки. 
Основу предмету складають лекційні заняття, що дозволяють 
вдосконалювати професійний рівень педагогічної майстерності, 
розширювати  свій світогляд. Викладач цілеспрямовано формує 
активну  постанову на процес навчання та розуміння необхідності 
розвитку та вдосконалення педагогічної творчості. У четвертому 
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семестрі передбачено екзамен, у восьмому семестрі питання з 
педагогіки є складовою Комплексного атестаційного екзамену 
бакалаврського рівня освіти. 

Зміст дисципліни  
 

Тема 1. Педагогіка як наука. 
Тема 2. Розвиток і формування особистості. 
Тема 3. Виховання як основа для розвитку та формування 
особистості. 
Тема 4. Методи науково-педагогічних досліджень. 
Тема 5. Зміст освіти і зміст навчання.  
Тема 6. Дидактика. Процес навчання, його структура. 
Тема 7. Закономірності, принципи та правила навчання. 
Тема 8. Індивідуалізація і диференціація в освіті. 
Тема 9. Методи навчання. 
Тема 10. Форми навчання. 
Тема 11. Активізація навчально-пізнавальної діяльності студентів. 
Тема 12. Неуспішність студентів та навчання обдарованої молоді. 
Тема 13. Засоби навчання. 
Тема 14. Контроль і оцінювання успішності у навчанні.  
Тема 15. Вивчення, узагальнення і поширення передового 
педагогічного досвіду.  

Дидактичні методи • лекції та  семінарські заняття, інтерактивні заходи,  
обговорення, перегляд численних історичних джерел; 

• написання і обговорення студентських рефератів.  
Література  Основна: 

1. Алексюк А.М. Педагогіка вищої освіти України.  К, 1998. 
2. Вітвицька С.С. Основи педагогіки вищої школи: Навчальний 

посібник.  К.: Центр навчальної літератури, 2003. 
3. Волкова Н.П. Педагогіка: Посібник для студентів вищих 

навчальних закладів. К.: Видавничий центр “Академія”, 
2001. 

4. Коротяєв Б.І., Гришин Е.А., Устенко А.А. Педагогіка вищої 
школи: Навч. посібник. К., 1990. 

5. Лозова В.І., Троцко Г.В. Теоретичні основи виховання і 
навчання: Навчальний посібник. Харків: “ОВС”, 2002. 

6. Фіцула М.М. Педагогіка: Навч. пос. К., Альма-матер, 2001. 
7. Кузьмінський А. І. Педагогіка : підручник. Київ : Знання-

Прес, 2003. 
8. Левківський М. В. Історія педагогіки : навч. посіб.. Харків : 

ОВС, 2002. 
Додаткова: 

1. Безпалько О. В. Соціальна педагогіка в схемах і таблицях : 
навч. посіб.. Київ : Центр навч. л-ри, 2002. 

2. Волкова Н. П. Педагогіка : навч. посіб. Вид. 4-те, стер. Київ : 
Академвидав, 2012. 

3. Галузинський В. М. Педагогіка: теорія та практика : посіб. 
для вузів М. Б. Київ : Вища школа,1995. 

4. Зязюн І. А. Педагогіка добра ідеали і реалії : наук.- метод. 
посіб. Київ : МАУП, 2000. 

5. Кузьмінський А. І. Педагогіка у запитаннях і відповідях : 
навч. посіб.. Київ : Знання, 2006. 

Технічне забезпечення На лекціях і семінарах використовується ілюстративний матеріал з 
підручників і української Вікіпедії з допомогою Zoom та 
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студентських смартфонів. Комп’ютерні мережеві засоби. 
 

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 

Екзамен 
Атестація 

1 
1 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 обговорено на кафедрі філософії та 
гуманітарних дисциплін, 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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