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1. Анотація (опис) навчальної дисципліни (у т.ч. міждисциплінарні зв’язки): 
Навчальна дисципліна «Музична педагогіка» відноситься до числа обов’язкових дисциплін. 
Вона викладається на ІІІ – IV курсах бакалаврату (6,7 семестри). Міждисциплінарні зв’язки: 
філософія, педагогіка і психологія, елементарна теорія музики, сольфеджіо, фортепіано, 
сольний спів, охорона та гігієна голосу, робота з вокальним ансамблем.  

 
2. Мета дисципліни – формування професійної компетенції в області музичної педагогіки; 
усвідомлене застосування фундаментальних положень музичної педагогіки в практичній 
діяльності вокаліста. 

3. Завдання дисципліни: 
• усвідомлення сутності музичної педагогіки як галузі педагогічної науки; 
• засвоєння концептуальних підходів щодо становлення та розвитку музичної освіти в 

Україні; 
• ознайомлення з  теорією і методикою музичного навчання та виховання; 
• засвоєння головних положень теорії розвитку творчої особистості; 
•  ознайомлення з провідними системами і технологіями музичної освіти; 
•  формування компетентності академічної доброчесності. 

 
4. Попередні вимоги до опанування або вибору навчальної дисципліни: 

1. Знання: базових понять музично-теоретичних, історичних дисциплін у різних видах 
вокальної діяльності (виконавській, навчальній);  
2. Вміння: здійснювати пошук необхідної інформації, аналізувати одержану інформацію та 
використовувати її у своїй навчальній та науковій діяльності; 
3. Володіння елементарними навичками спостереження та порівняльного аналізу дотичних 
музично-педагогічних явищ.  

                                         
5. Результати навчання за дисципліною:  

Згідно з вимогами Стандарту вищої освіти дисципліна забезпечує набуття здобувачами 
вищої освіти компетентностей:  
 

інтегральна компетентність: здатність розв’язувати складні спеціалізовані задачі та 
практичні проблеми у професійній діяльності співака або у процесі навчання, що передбачає 
застосування теоретичних основ та методів музичної педагогіки і характеризується 
комплексністю та невизначеністю умов. 

 
Результат навчання 

(1. знати; 2. вміти; 3. комунікація; 

 4. автономність та відповідальність) 

Форми (та/або 
методи і технології) 

викладання і 
навчання 

Методи 
оцінювання та 

пороговий 
критерій 

оцінювання (за 
необхідності) 

Відсоток 
(%)  у 

підсумковій 
оцінці з 

дисципліни 

Код Результат навчання    
ЗК 1. Здатність до спілкування 

державною мовою як усно, так і 
письмово.  

 
 
 

Форми: аудиторні, поза 
аудиторні, самостійна 
робота. 
Методи: 
інтегровані методи, 
методи 
проблемного, 

усне та письмове 
опитування, тести, 
диференційовані 
заліки, іспити, 
атестація. 

 

4 % 
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проблемно-
пошукового, 
діалогічного, 
інтерактивного 
навчання 

ЗК 2. Знання та розуміння 
предметної області та 
розуміння професійної 
діяльності.  

Форми: аудиторні, поза 
аудиторні, самостійна 
робота. 
Методи: 
інтегровані методи, 
методи 
проблемного, 
проблемно-
пошукового, 
діалогічного, 
інтерактивного 
навчання 

диференційовані 
заліки, іспити.   

 

4 % 

ЗК 4. Вміння виявляти, ставити та 
вирішувати проблеми.  

 

Форми: лекції, 
семінарські заняття, 
консультації,  самостійна 
робота. 
Методи: 
інтегровані методи, 
методи 
проблемного, 
проблемно-
пошукового, 
діалогічного, 
інтерактивного 
навчання 

усне та письмове 
опитування, тести, 
диференційовані 
заліки, іспити. 

 

4 % 

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

 

Форми: лекції, 
семінарські, 
консультації,  самостійна 
робота. 
Методи: 
інтегровані методи, 
методи 
проблемного, 
проблемно-
пошукового, 
діалогічного, 
інтерактивного 
навчання 
 

усне та письмове 
опитування, тести, 
диференційовані 
заліки, іспити 

 

4 % 

ЗК 6. Навички міжособистісної 
взаємодії.  

 

Форми: аудиторні, поза 
аудиторні, самостійна 
робота. 
Методи: 
інтегровані методи, 
методи 
проблемного, 
проблемно-
пошукового, 
діалогічного, 
інтерактивного 
навчання 

усне та письмове 
опитування, тести, 
диференційовані 
заліки, іспити.   

 

4 % 

ЗК 7. Здатність бути критичним і 
самокритичним.  

 

Форми:  семінарські,  
самостійна робота. 
Методи: 
інтегровані методи, 
методи 
проблемного, 

 диференційовані 
заліки, іспити,  

3 % 
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проблемно-
пошукового, 
діалогічного, 
інтерактивного 
навчання 

ЗК 8. Здатність застосовувати знання у 
практичних ситуаціях.  

 

Форми: аудиторні, поза 
аудиторні, самостійна 
робота. 
Методи: 
інтегровані методи, 
методи 
проблемного, 
проблемно-
пошукового, 
діалогічного, 
інтерактивного 
навчання 

усне та письмове 
опитування, тести, 
диференційовані 
заліки, іспити   

 

4 % 

ЗК 11. Здатність оцінювати та 
забезпечувати якість виконуваних 
робіт.  

 
  

Форми: лекції, 
семінарські заняття, 
консультації, самостійна 
робота. 
Методи: 
інтегровані методи, 
методи 
проблемного, 
проблемно-
пошукового, 
діалогічного, 
інтерактивного 
навчання 

усне та письмове 
опитування, тести, 
диференційовані 
заліки, іспити 

 

4 % 

ЗК 13. Здатність виявляти ініціативу та 
підприємливість.  
 

Форми: лекції, 
семінарські заняття, 
консультації, самостійна 
робота. 
Методи: 
інтегровані методи, 
методи 
проблемного, 
проблемно-
пошукового, 
діалогічного, 
інтерактивного 
навчання 
 

усне та письмове 
опитування, тести, 
диференційовані 
заліки  

 

4 % 

ЗК 14. Навички використання 
інформаційних і комунікаційних 
технологій.  
 

Форми: семінарські 
заняття, консультації, 
самостійна робота. 
Методи: 
інтегровані методи, 
методи 
проблемного, 
проблемно-
пошукового, 
діалогічного, 
інтерактивного 
навчання 

усне та письмове 
опитування, тести, 
диференційовані 
заліки, іспити.   

 

4 % 

ЗК 15. Здатність генерувати нові ідеї 
(креативність).  
Здатність усвідомлювати 
взаємозв’язки та взаємозалежності 
музичної педагогіки з усіма 
елементами теоретичних та 

Форми:  семінарські 
заняття, самостійна 
робота. 
Методи: 
інтегровані методи, 
методи 

усне та 
письмове 
опитування, 
тести, 
диференційова
ні заліки, 

4 % 
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практичних знань музичного 
мистецтва. 

проблемного, 
проблемно-
пошукового, 
діалогічного, 
інтерактивного 
навчання 

іспити, 
атестація  

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. 

Форми: семінарські,  
самостійна робота. 
Методи: 
інтегровані методи, 
методи 
проблемного, 
проблемно-
пошукового, 
діалогічного, 
інтерактивного 
навчання 

усне та 
письмове 
опитування, 
тести, 
диференційова
ні заліки, 
іспити, 
атестація  

4 % 

СК 5. Здатність використовувати знання 
про основні закономірності й 
сучасні досягнення у теорії, історії 
та методології музичного 
мистецтва.  

 

Форми: аудиторні, поза 
аудиторні, самостійна 
робота. 
Методи: 
інтегровані методи, 
методи 
проблемного, 
проблемно-
пошукового, 
діалогічного, 
інтерактивного 
навчання 

усне та письмове 
опитування, тести, 
диференційовані 
заліки, іспити, 
атестація  

4 % 

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

 
  

Форми: аудиторні, поза 
аудиторні, самостійна 
робота. 
Методи: 
інтегровані методи, 
методи 
проблемного, 
проблемно-
пошукового, 
діалогічного, 
інтерактивного 
навчання 

усне опитування, 
тести, 
диференційовані 
заліки, іспити 

4 % 

СК 8. Здатність здійснювати 
диригентську діяльність у 
вокальному ансамблі.  

 

Форми: семінарські, 
консультації, самостійна 
робота. 
Методи: 
інтегровані методи, 
методи 
проблемного, 
проблемно-
пошукового, 
діалогічного, 
інтерактивного 
навчання 

усне та письмове 
опитування, тести, 
диференційовані 
заліки, іспити 

 

4 % 

СК 9. Здатність розуміти основні шляхи 
інтерпретації художнього образу у 
вокальній музиці.  
 

Форми: лекції, 
семінарські заняття, 
консультації,  самостійна 
робота. 
Методи: інтегровані 
методи, методи 

усне та письмове 
опитування, тести, 
диференційовані 
заліки, іспити 

4 % 
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проблемного, 
проблемно-пошукового, 
діалогічного, 
інтерактивного навчання 

СК 10. Здатність застосовувати базові 
знання провідних музично-
теоретичних систем та концепцій.  

Форми: семінарські, 
консультації, самостійна 
робота. 
Методи: інтегровані 
методи, методи 
проблемного, 
проблемно-пошукового, 
діалогічного, 
інтерактивного навчання 

усне та письмове 
опитування, тести, 
диференційовані 
заліки, іспити, 
атестація  

4 % 

СК 11. Здатність оперувати професійною 
термінологією.  

Форми: семінарські, 
консультації, самостійна 
робота. 
Методи: інтегровані 
методи, методи 
проблемного, 
проблемно-пошукового, 
діалогічного, 
інтерактивного навчання 

усне та письмове 
опитування, тести, 
диференційовані 
заліки, іспити, 
атестація  

4 % 

СК 12. Здатність збирати, аналізувати, 
синтезувати художню інформацію 
та застосовувати її в процесі 
практичної діяльності. 

Форми: семінарські, 
консультації, самостійна 
робота. 
Методи: 
інтегровані методи, 
методи 
проблемного, 
проблемно-
пошукового, 
діалогічного, 
інтерактивного 
навчання 

усне та письмове 
опитування, тести, 
диференційовані 
заліки, іспити, 
атестація  

4 % 

СК 13.  Здатність використовувати 
широкий спектр 
міждисциплінарних зв’язків. 

Форми: семінарські, 
консультації, самостійна 
робота. 
Методи: 
інтегровані методи, 
методи 
проблемного, 
проблемно-
пошукового, 
діалогічного, 
інтерактивного 
навчання 

усне та письмове 
опитування, тести, 
диференційовані 
заліки, іспити, 
атестація  

4 % 

СК 15. Здатність здійснювати 
редакторську / менеджерську / 
продюсерську / аранжувальну 
діяльність в сфері музичного 
мистецтва.  

Форми: семінарські, 
консультації, самостійна 
робота. 
Методи: 
інтегровані методи, 
методи 
проблемного, 
проблемно-
пошукового, 
діалогічного, 
інтерактивного 
навчання 
 

усне та письмове 
опитування, тести, 
диференційовані 
заліки, іспити, 
атестація  

4 % 

СК 16. Здатність використовувати засоби 
масової інформації для 
просвітництва, популяризації та 

Форми: семінарські, 
консультації, самостійна 
робота. 

усне та письмове 
опитування, тести, 
диференційовані 

4 % 
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пропаганди досягнень музичної 
культури.  

Методи: 
інтегровані методи, 
методи 
проблемного, 
проблемно-
пошукового, 
діалогічного, 
інтерактивного 
навчання 

заліки, іспити, 
атестація  

СК 17. Здатність застосовувати традиційні 
і альтернативні інноваційні 
технології вокально-виконавської, 
диригентської та педагогічної 
діяльності.  

Форми: семінарські, 
консультації, самостійна 
робота. 
Методи: 
інтегровані методи, 
методи 
проблемного, 
проблемно-
пошукового, 
діалогічного, 
інтерактивного 
навчання 

усне та письмове 
опитування, тести, 
диференційовані 
заліки, іспити, 
атестація  

4 % 

СК 18.  Здатність свідомо поєднувати 
інновації з усталеними 
вітчизняними та світовими 
традиціями у вокальному 
виконавстві та музичній педагогіці. 

Форми: семінарські, 
консультації, самостійна 
робота. 
Методи: 
інтегровані методи, 
методи 
проблемного, 
проблемно-
пошукового, 
діалогічного, 
інтерактивного 
навчання 

усне та письмове 
опитування, тести, 
диференційовані 
заліки, іспити, 
атестація  

4 % 

 
 
 

6. Співвідношення результатів навчання дисципліни із програмними результатами 
навчання (необов’язково для вибіркових дисциплін які не входять до блоків спеціалізації) (не 
заповнювати) 
 
  

Результати навчання 
дисципліни  (код) 

Програмні результати 
 навчання (назва) ЗК

 1
 

ЗК
 2

 
ЗК

 4
 

ЗК
 5

 
ЗК

 6
 

ЗК
 7

 
ЗК

 8
 

ЗК
 1

1 
ЗК

 1
3 

ЗК
 1

4 
ЗК

 1
5 

ЗК
 1

7 
С

К
 5

   
 

С
К

 7
 

С
К

 8
 

С
К

 9
   

 
С

К
 1

0 
С

К
 1

1 
С

К
 1

2 
   

С
К

 1
3 

С
К

 1
5 

 
С

К
 1

6 
С

К
 1

7 
С

К
 1

8 

3.Демонструвати різні методики 
удосконалення виконавської 
діяльності. 

+ + + + + + +  + + + + + + + + + + + +   +  

6.Демонструвати спроможність 
до самостійного дослідження 
наукової проблеми в галузі 
музичного мистецтва та 
написання роботи відповідно до 
вимог, готовність дискутувати і 
аргументувати власну позицію.  

+ + + + + + +  +  + + + + + +  + + + + + 

  

7.Володіти методами 
опрацювання музикознавчої 
літератури, узагальнення та 

+ + + + + + + + + + + + + +  +  + + +   +  
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аналізу музичного матеріалу, 
принципами формування 
наукової теми та розуміння 
подальших перспектив розвитку 
даної проблематики в різних 
дослідницьких жанрах.  
8.Демонструвати володіння 
музично-аналітичними 
навичками в процесі створення 
виконавських інтерпретацій.  

+ + + +  + + + + + + + + +  +  + + +  
  

+ 

11. Застосовувати теоретичні 
знання та навички в практичній 
виконавській діяльності. 

+ + + + + + +  +  + + + + + + + + + + + + +  

12.Володіти термінологією 
музичного мистецтва, його 
понятійно-категоріальним 
апаратом.  

+ + + + + + + + + + + + + + + +  + + + + + + + 

13.Вміти здійснювати 
педагогічну діяльність.    + + + +   + + + + + + + + + +   + + +    

14.Використовувати на 
професійному рівні методи та 
прийоми викладання вокалу.  

+ + + + + + + + + + + + + +    + + + + + + 
 

15.Демонструвати музично-
теоретичні, культурно-
історичні знання з музичного 
мистецтва.  

+ + + + + + +  + + + + + +   + + + + + + + 

 

    
 
  7. Схема формування оцінки.          
    7.1 Форми оцінювання здобувачів:  

- семестрове оцінювання:  
І семестр 
1. Контрольна робота з тем ЗР1 (тест) — 20 балів/ 12 балів. 
2. Самостійне завдання — 20 балів/ 12 балів. 
3. Індивідуальне завдання  — 20 балів/ 12 балів. 
4. Оцінювання роботи під час семінарських занять: —20 балів/ 12 балів. 
5. Диференційований  залік — 20 балів / 12 балів 

- підсумкове оцінювання: диференційований залік 
ІІ семестр 
1. Контрольна робота з тем ЗР2(тест) — 15 балів/ 10 балів. 
2. Самостійне завдання —15 балів/ 10 балів. 
3. Індивідуальне завдання  —15 балів/ 10 балів. 
4. Оцінювання роботи під час семінарських занять — 15 балів/ 10 балів. 
5. Екзамен — 40 балів / 20 балів 

-    підсумкове оцінювання: екзамен 
 

  
 7.2 Організація оцінювання:  
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Контроль за якістю навчання здобувача здійснюється за 100-бальною системою в 
кожному семестрі. 

 Загальну кількість балів здобувача формують семестрові бали, отримані з усіх тем 
двох змістових розділів (бали, отримані за контрольні роботи (у формі тестування), 
презентації тощо; бали, отримані за виконання  самостійних завдань; бали, отримані за роботу 
на семінарських заняттях, а також бали, які отримані за підсумкову роботу (залік чи екзамен). 
 Зразки тестових завдань для контрольних робіт, перелік самостійних завдань, 
питання та завдання підсумкової контрольної роботи є складовою у навчально-методичному  
комплексі  з даної дисципліни. 
 Зміст курсу поділений на два змістовні розділи. Кожний змістовий розділ включає в 
себе лекції, семінарські заняття, самостійну роботу здобувачів, які завершуються контролем 
рівня засвоєння якості програмного матеріалу відповідної частини курсу.  
 

І семестр 
 

Умовою допуску до заліку є отримання здобувачем під час семестрового оцінювання 
не менше ніж 48 балів (критично-розрахунковий мінімум). При цьому обов’язковим є 
успішне складання контрольних робіт та виконання самостійних  робіт, передбачених 
робочою програмою навчальної дисципліни. 

 
 Семестрова 

кількість балів 
Підсумкова робота / залік Підсумкова 

оцінка 
Мінімум 48 12 60 

Максимум 80 20 100 
 

 У випадку відсутності здобувача вищої освіти з поважних причин відпрацювання та 
перездачі контрольних робіт здійснюються у відповідності до «Положення про організацію 
освітнього процесу у НАКККіМ» від 16 грудня 2015 р. 
  Залік виставляється за результатами роботи  впродовж усього  І-го семестру. Здобувач 
вищої освіти, який набрав суму залікових балів (60) має право,   отримати підсумкову оцінку 
за диференційований залік за результатами контролю. Здобувачі, які  набрали протягом 
семестру менше 60 балів обов’язково складають залік.      

 

IІ семестр 

Диф.залік Змістовий розділ 1 

80 залікових балів  
(максимум)  

Самостійна 
Робота 

Семінарські 
заняття 

Контрольна 
робота 

Виконання 
індивідуального 

завдання 

 
 
 

20 балів 
(максимум) 

20 20 20 20  

(максимум) (максимум) (максимум) (максимум)  
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60 залікових балів 
Змістовий розділ 2 Екзамен 

 
(максимум)  

Самостійна 
Робота 

Семінарські 
заняття 

Контрольна 
робота 

Виконання 
індивідуального 

завдання 

 
 

40 балів 
(максимум) 

 
15 15 15 15  

(максимум) (максимум) (максимум) (максимум)  
 
 Умовою допуску до екзамену є отримання здобувачем під час семестрового оцінювання 
не менше ніж 40 балів (критично-розрахунковий мінімум). При цьому обов’язковим є успішне 
складання контрольних робіт та виконання самостійних  робіт, передбачених робочою 
програмою навчальної дисципліни. 

 
 Семестрова 

кількість балів 
Підсумкова робота / екзамен Підсумкова 

оцінка 
Мінімум 40 20 60 

Максимум 60 40 100 
 
 У випадку відсутності здобувача вищої освіти з поважних причин відпрацювання та 
перездачі контрольних робіт здійснюються у відповідності до «Положення про організацію 
освітнього процесу у НАКККіМ» від 16 грудня 2015 р. 
   Екзамен  виставляється за результатами роботи здобувача впродовж ІІ-го семестру. 
Здобувач вищої освіти, який набрав суму залікових балів (90), має право отримати підсумкову  
оцінку без опитування чи виконання  екзаменаційного  завдання за результатами контролю. 
Здобувачі, які  набрали протягом семестру менше 90 балів обов’язково складають екзамен. 
 Присутність всіх  здобувачів  вищої освіти на диференційному заліку та екзамені є  
обов'язковим. 
 
 

7.2 Шкала відповідності оцінок 
 

Оцінка за шкалою 
НАКККіМ (бали) 

Оцінка за 
чотирибальною 

шкалою 

Оцінка за шкалою  
ЄКТС 

90-100 Відмінно А 
82-89 Добре В 
74-81 С 
64-73 Задовільно Д 
60-63 Е 
35-59 Незадовільно FX 
1-34 F 
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8. Структура  навчальної  дисципліни. Тематичний  план        30       

№ 
п/п 

занять 

Номер і назва  теми 
Кількість годин 

лекції семінари Самостійна 
робота 

І семестр 

Змістовний розділ 1. Теоретичні і методичні основи музичного виховання  

1 Вступ. Предмет музичної педагогіки та її основні 
категорії. 2 2 4 

2 Музична освіта та педагогіка в західноєвропейських 
країнах ХVІІ – ХХ століть. 2 2 4 

3  Етапи розвитку української музичної освіти й 
виховання. 2 2 4 

4 Сутність музичного виховання і його 
закономірності. 2 2 4 

5  Педагогічні умови та форми  організації музичного 
виховання. 2 2 4 

6 Загальні методи організації музичного виховання.  2 2 4 
7  Сучасні системи музичного виховання 4 3 6 
8 Індивідуальна робота І - - 5 
9 Контрольна робота з тем ЗР І (тест) - 1 - 

Разом  14 14 35 
Форма контролю диференційований залік 

ІІ семестр 

Змістовний розділ 2. Теоретичні і методичні основи музичної освіти і навчання 
(дидактика) 

10  Зміст  музичного навчання та його складові. 2 2 5 

11 Дидактичні закономірності і принципи музичного 
навчання. 2 2 5 

12  Музичні методи і прийоми навчання 4 4 5 

13 Форми організації музичного навчання. Урок як 
основна форма музичного навчання. 2 2 5 

14 Дидактичні основи музичного уроку 2 2 5 

15  Оцінювання результатів музичного навчання 2 2 5 

16 Особливості і зміст діяльності музиканта-педагога. 2 1 5 
17 Індивідуальна робота ІІ - - 5 

18 Контрольна робота з тем ЗР ІІ (тест) 
 - 1 - 

 Разом  16 16 40 
 Форма контролю екзамен 

ВСЬОГО  30 30 75 
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Загальний обсяг – 135 год., в тому числі: 
Лекцїі – 30 год. 
Семінарські заняття – 30 год. 
Самостійна робота – 75 год. 
 
 

9. Рекомендовані джерела: 

Основна:  
1. Гончаренко С. Український педагогічний словник.  Київ: Либідь, 1997.  376 с 
2. Крюкова В.В. Музыкальная педагогика.  Ростов на Дону.: Фенікс, 2002. 288 с. 
3. Михайличенко О. В. Основи загальної та музичної педагогіки: навч, посіб. для студ. 

муз. спец. / О.В. Михайличенко.  Суми: Наука, 2004.  210с. 
4. Настольная книга школьного учителя-музыканта.  Москва: ВАЛДОС, 2000.  336 с. 
5. Олексюк О.М. Музична педагогіка. К. 2006. 
6. Фіцула М.М. Педагогіка:  Навчальний посібник.  Київ: Видавничий центр 

"Академія", 2000.  С. 218-241.  
7. Шульгіна В.Д.  Українська музична педагогіка: підручник / В. Д. Шульгіна.  Київ: 

ДАКККіМ, 2008.  262 с. 
 

 
Додаткова:  
1. Анікіна Т.О., Борисова С.В. Музична педагогіка: історія та теорія.  Луганськ., 2008. 
2. Бергер М. А. Современная концепция и методика обучения музыке.  Санкт-

Петербург: Каро, 2004.  368 с. 
3. Из истории музыкального воспитания: Хрестоматия / Сост. О.А.Апраксина.  Москва: 

Просвещение, 1990.  С. 3-147. 
4. Кабалевский Д.Б. Основные принципи и методы экспериментальной программы по 

музыке для общеобразовательной школы. Москва, 1975.  
5. Орф К. Система детского музыкального воспитания. Москва, 1971.  238 с. 
6. Педагогика / Под ред. Ю.К. Бабанского. Москва: Просвещение, 1983.  608с. 
7. Петрушин В.И. Музыкальная психология.  Москва, 2006. 
8. Психология музыкальной деятельности: теория и практика: Уч. пособие для студ. муз. 

фак. высш. пед. учеб. заведений /Д.К. Кирнарская, Н.И. Киященко, К.В. Тарасова и 
др.; под ред. Цыпина Г.М.  Москва: Академия, 2003.  368 с.. 

9. Ростовський О.Я. Лекції з історії західноєвропейської музичної педагогіки: Навч. 
посібник.  Ніжин: вид-во НДПУ ім. М. Гоголя, 2003.  193 с. 

 
 

10. Додаткові інформаційні ресурси: 

 
Інтернет-ресурси: 

http://www.nbuv.gov.ua/ – Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського 
www.nibu.kiev.ua/ – Національна історична бібліотека України 
http://library.nakkkim.edu.ua/ – електронний каталог Національної академії керівних    
кадрів культури і мистецтв 
https://hum.edu-lib.com/ - Онлайн-библиотека: гуманитарные науки 

http://www.nbuv.gov.ua/�
http://www.nibu.kiev.ua/�
http://library.nakkkim.edu.ua/�
https://hum.edu-lib.com/�



