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Лекції – 16 год.
Семінари – 16 год.
Модульний контроль – 8 год.
Самостійна робота – 80 год.
Залік
ІІ курс, 3 семестр
ЗК 2. Здатність виявляти, ставити та вирішувати проблеми.
ЗК 4. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу.
ЗК 8. Здатність працювати в міжнародному контексті.
СК 1. Здатність створювати, реалізовувати і висловлювати свої
власні художні концепції.
СК 6. Здатність викладати спеціальні дисципліни в закладах
освіти з урахуванням цілей навчання, вікових та
індивідуальних особливостей здобувачів освіти.
ПРН 1. Володіти професійними навичками виконавської,
творчої та педагогічної діяльності.
ПРН 4. Професійно здійснювати аналіз музично-естетичних
стилів та напрямків.
ПРН 6. Володіти музично-аналітичними навичками жанровостильової та образно-емоційної атрибуції вокального твору
при створенні виконавських та педагогічних інтерпретацій.

Анотація (зміст)
дисципліни

ПРН 7. Володіти термінологією музичного мистецтва, його
понятійно-категоріальним апаратом.
ПРН 8. Здійснювати викладання вокалу з урахуванням потреб
здобувача освіти, цілей навчання, вікових та індивідуальних
особливостей здобувача.
ПРН 9. Здійснювати ефективне управління мистецькими
проєктами, зокрема, їх планування та ресурсне забезпечення.
Предметом вивчення дисципліни є психолого-педагогічні
проблеми музичного навчання і виховання, сучасні принципі і
підходи у музичному навчанні і вихованні, актуальні проблеми
музичного розвитку, професійна діяльність вокаліста-педагога.
Об’єктами вивчення є сукупність феноменів і проблем
музичної педагогіки, педагогічна майстерність в галузі
вокальної педагогіки.
Мета дисципліни – формування у вокалістів професійноорієнтованих методологічних і теоретичних знань в області
музичної педагогіки для успішного вирішення професійних
задач.
Завдання
дисципліни:
засвоєння
методологічних
і
теоретичних знань, пов’язаних із сучасними проблемами
музично-педагогічної освіти; ознайомлення із сучасними
проблемами теорії і методики музичної педагогіки та
викладання сольного співу; розвиток вміння використовувати
отриманні знання в науково-дослідницькій та педагогічній
роботі.
Структура дисципліни складається з чотирьох змістовних
модулів, які завершуються контролем рівня засвоєння якості
програмного матеріалу курсу.
Змістовний модуль № 1. Методологічні аспекти педагогічної
науки.
1.1. Сучасні принципи музичного навчання. Завдання музичної
педагогіки як науки (4 год.).
1.2. Напрями наукових досліджень у галузі сучасної музичної
педагогіки (4 год.).
Змістовний модуль № 2. Психолого-педагогічні засади
музичної педагогіки
2.1. Психолого-педагогічні проблеми музичного навчання і
виховання (4 год.).
2.2. Педагогічне спілкування на уроках музики. Засоби
розвитку творчої активності дітей в музиці (4 год.).
Змістовний модуль № 3. Методичні засади музичного та
професійного розвитку вокалістів.
3.1. Актуальні проблеми музичного та професійного розвитку
вокалістів (4 год.).
3.2. Професійна діяльність вокаліста-педагога (4 год.).
Змістовний модуль № 4. Праксеологічні основи музичного
та професійного розвитку вокалістів.
4.1. Сучасні концепції музичного навчання і виховання у

Система
оцінювання

Якість
освітнього процесу

педагогічній практиці (4 год.).
4.2. Творча вокально-педагогічна діяльність (4 год.).
Форми контролю:
1. Оцінювання роботи під час семінарських занять – 40 балів
(від 0 до 5 балів за кожен семінар).
2. Самостійна робота – 40 балів (від 0 до 5 балів за кожну тему).
3. Модульний контроль – 8 балів (від 0 до 2 балів за кожен
модуль).
4. Залік – 12 балів.
Шкала оцінювання:
За національною диференційованою шкалою – «відмінно»,
«добре», «задовільно», «незадовільно».
За шкалою ECTS: A 90-100, B 82-89, C 74-81, D 64-73, E 60-63,
FХ 35-59, F 1-34.
Всі учасники освітнього процесу дотримуються політики
доброчесності і сприяють функціонуванню ефективної системи
запобігання та виявлення академічного плагіату.

Сторінка курсу
на платформі
Google-classroom

https://classroom.google.com/u/0/c/Mzk1NTk0MzU4MTU3
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