
 
ВІДОМОСТІ

про самооцінювання освітньої програми
 

Заклад вищої освіти Львівський національний університет імені Івана 
Франка

Освітня програма 25570 Середня освіта (Музичне мистецтво)

Рівень вищої освіти Бакалавр

Спеціальність 014 Середня освіта
 
 
Відомості про самооцінювання є частиною акредитаційної справи, поданої до Національного 
агентства із забезпечення якості вищої освіти для акредитації зазначеної вище освітньої програми. 
Відповідальність за підготовку і зміст відомостей несе заклад вищої освіти, який подає програму на 
акредитацію.
Детальніше про мету і порядок проведення акредитації можна дізнатися на вебсайті Національного 
агентства – https://naqa.gov.ua/
 
Використані скорочення:

ID  ідентифікатор

ВСП відокремлений структурний підрозділ

ЄДЕБО Єдина державна електронна база з питань освіти

ЄКТС Європейська кредитна трансферно-накопичувальна система

ЗВО заклад вищої освіти

ОП освітня програма
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Загальні відомості

 
1. Інформація про ЗВО (ВСП ЗВО)
 
Реєстраційний номер ЗВО у 
ЄДЕБО

282

Повна назва ЗВО Львівський національний університет імені Івана 
Франка

Ідентифікаційний код ЗВО 02070987

ПІБ керівника ЗВО Мельник Володимир Петрович

Посилання на офіційний 
веб-сайт ЗВО

www.lnu.edu.ua

 
2. Посилання на інформацію про ЗВО (ВСП ЗВО) у Реєстрі суб’єктів освітньої діяльності 
ЄДЕБО
 
https://registry.edbo.gov.ua/university/282

 
3.  Загальна інформація про ОП, яка подається на акредитацію
 
ID освітньої програми в 
ЄДЕБО

25570

Назва ОП Середня освіта (Музичне мистецтво)

Галузь знань 01 Освіта/Педагогіка

Спеціальність 014 Середня освіта

Спеціалізація (за наявності) 014.13 Музичне мистецтво

Рівень вищої освіти Бакалавр

Вид освітньої програми Освітньо-професійна

Вступ на освітню програму 
здійснюється на основі 
ступеня (рівня)

Повна загальна середня освіта, ОКР «молодший 
спеціаліст»
 

Термін навчання на освітній 
програмі

4 р. 

Форми здобуття освіти на 
ОП

очна денна, заочна

Структурний підрозділ 
(кафедра або інший 
підрозділ), відповідальний 
за реалізацію ОП

Факультет культури і мистецтв

Інші навчальні структурні 
підрозділи (кафедра або 
інші підрозділи), залучені 
до реалізації ОП

кафедра педагогіка, кафедра психології, 
кафедра фізичного виховання і спорту, кафедра 
українського прикладного мовознавства, 
кафедра безпеки життєдіяльності, кафедра 
іноземних мов для гуманітарних факультетів, 
кафедра теорії та історії політичної науки

Місце (адреса) 
провадження освітньої 
діяльності за ОП

м. Львів, вул. Університетська, 1, вул. Валова, 18, 
вул. Дорошенка, 41

Освітня програма 
передбачає присвоєння 
професійної кваліфікації

не передбачає

Професійна кваліфікація, 
яка присвоюється за ОП (за 
наявності)

Мова (мови) викладання Українська

ID   гаранта ОП у ЄДЕБО 69167
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ПІБ гаранта ОП Жигаль Зоряна Михайлівна

Посада гаранта ОП Доцент

Корпоративна електронна 
адреса гаранта ОП

zoryana.zhyhal@lnu.edu.ua

Контактний телефон 
гаранта ОП

+38(097)-949-52-44

Додатковий телефон 
гаранта ОП

відсутній

 
4. Загальні відомості про ОП, історію її розроблення та впровадження 
 
Освітньо-професійна програма заснована на компетентністному підході підготовки спеціаліста у 
галузі 01 Освіта спеціальності 014 Середня освіта спеціалізації Музичне мистецтво.
Освітньо-професійна програма розроблена робочою групою кафедри музичного мистецтва 
Львівського національного університету імені Івана Франка у складі:
    Кандидат педагогічних наук, доцент Жигаль З. М. (гарант освітньої програми)
    Доктор мистецтвознавства, професор Кияновська Л. О.    
    Кандидат мистецтвознавства, доцент Пасічник В. П.
    Кандидат педагогічних наук, професор Тайнель Е. З.
    Кандидат мистецтвознавства, доцент Король О. М.
    Кандидат мистецтвознавства, доцент Дубровний Т. М.
Програма погоджена з вченою радою факультету, схвалена науково-методичною радою та 
затверджена Вченою радою Львівського національного університету імені Івана Франка.
 
5. Інформація про контингент здобувачів вищої освіти на ОП станом на 1 жовтня поточного 
навчального року та набір на ОП

 
Рік 

навчання
Навчальний 
рік, у якому 

відбувся 
набір 

здобувачів 
відповідного 

року 
навчання

Обсяг набору 
на ОП у 

відповідному 
навчальному 

році

Контингент студентів на 
відповідному році навчання 

станом на 1 жовтня 
поточного навчального року

У тому числі іноземців

ОД З ОД З

1 курс 2019 - 2020 12 12 0 0 0

2 курс 2018 - 2019 11 7 0 0 0

3 курс 2017 - 2018 13 25 20 0 0

4 курс 2016 - 2017 15 14 20 0 0
 

Умовні позначення:  ОД – очна денна; ОВ – очна вечірня; З – заочна; Дс – дистанційна; М – мережева; Дл – 
дуальна.

 
6. Інформація про інші ОП ЗВО за відповідною спеціальністю

 
Рівень вищої 

освіти
Інформація про освітні програми

початковий рівень 
(короткий цикл)

програми відсутні

перший 
(бакалаврський) 
рівень

9348 Музичне мистецтво
10928 Географія
10965 Історія
11740 Інформатика
12164 Українська мова і література
25376 Середня освіта (Хімія)
25566 Середня освіта (Географія)
25567 Середня освіта (Математика)
25568 Середня освіта (Інформатика)
25569 Середня освіта (Українська мова і література)
25570 Середня освіта (Музичне мистецтво)
25571 Середня освіта (Історія)
25572 Середня освіта (Фізика)
25573 Середня освіта (Біологія та здоров'я людини)
33557 Середня освіта (Біологія)
9125 Математика
20445 Фізика
22896 Біологія та здоров'я людини
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23094 Хімія
11862 Біологія

другий 
(магістерський) 
рівень

9836 Музичне мистецтво
9351 Історія
10929 українська мова і література
11742 географія
12280 мова і література (англійська)
16994 Біологія
17628 Математика
17707 Німецька і англійська мови та літератури
17710 Англійська мова та література
22897 Біологія та здоров'я людини
25291 Середня освіта (Біологія)
25574 Середня освіта (Музичне мистецтво)
25575 Середня освіта (Англійська мова та література)
25576 Середня освіта (Українська мова і література)
25577 Середня освіта (Математика)
25578 Середня освіта (Географія)
25579 Середня освіта (Історія)
25580 Середня освіта (Біологія та здоров'я людини)
25739 Середня освіта (Німецька та англійська мови і 
літератури)
27690 Середня освіта (Мова і література (англійська))
30424 Середня освіта (Інформатика)
17708 Німецька і англійська мови та літератури

третій (освітньо-
науковий/освітньо-
творчий) рівень

програми відсутні

 
7. Інформація про площі приміщень ЗВО станом на момент подання відомостей про 
самооцінювання, кв. м.
 
 Загальна площа Навчальна площа

Усі приміщення ЗВО 163345 64243

Власні приміщення ЗВО 
(на праві власності, 
господарського відання 
або оперативного 
управління)

162647 64243

Приміщення, які 
використовуються на 
іншому праві, аніж право 
власності, господарського 
відання або оперативного 
управління (оренда, 
безоплатне користування 
тощо)

698 0

Приміщення, здані в 
оренду 

1071 0

 
Примітка.  Для ЗВО із ВСП інформація зазначається:

�  щодо ОП, яка реалізується у базовому ЗВО – без урахування приміщень ВСП;
�  щодо ОП, яка реалізується у ВСП – лише щодо приміщень даного ВСП.

 
8. Документи щодо ОП

 
Документ Назва файла Хеш файла

Освітня 
програма

25570_osvitn`o_profesiyna_prohrama.pdf DAUQrolbCtyaPRR9TrICBMPpEa821J3TiXr5KpsPLos=

Навчальний 
план за ОП

25570_navchalʹni_plany.pdf WrrqiPij0acOe7aBa8Hlj9Owpmg0oaAfrwJ2kljlA/0=

Рецензії та 
відгуки 
роботодавців

25570_retsenziyi.pdf XLr19/HiwQ2sugsvsZdZyxln87kHfntqv63nYL0+JsM=

 
 

1. Проектування та цілі освітньої програми
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Якими є цілі ОП? У чому полягають особливості (унікальність) цієї програми?
Ціллю освітньої програми є забезпечення студентам умов формування і розвитку професійних 
компетентностей бакалавра для здобуття знань та вмінь, необхідних для здійснення фахової 
діяльності у сфері освітньо-виховного процесу в закладах (базової) середньої освіти; підготовка 
висококваліфікованих фахівців з музичної педагогіки, які мають фундаментальні фахові знання, 
демонструють сучасне соціологічне мислення та володіють фаховими навичками, необхідними для 
вирішення музично-педагогічних проблем. 
 
Продемонструйте, із посиланням на конкретні документи ЗВО, що цілі ОП відповідають місії 
та стратегії ЗВО
Освітня програма «Середня освіта (музичне мистецтво)» допомагає утвердити у свідомості і почуттях 
особистості національно-патріотичних цінностей, переконань і поваги до культурного та історичного 
минулого України.(с. 15 Стратегії університету, http://www.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2016/07/2016-
strategy.pdf). Якість навчання і підготовки висококваліфікованих та конкурентноздатних фахівців ОП 
спрямована на підготовку конкурентноспроможних фахівців у сфері підготовки Середня освіта 
(музичне мистецтво).
 
Опишіть, яким чином інтереси та пропозиції таких груп заінтересованих сторін 
(стейкхолдерів) були враховані під час формулювання цілей та програмних результатів 
навчання ОП: 
 - здобувачі вищої освіти та випускники програми
Вплив здобувачів на якість освітніх програм здійснюється через роботу в факультетських об’єднаннях 
і надання пропозицій до Вченої ради факультету щодо удосконалення освітніх компонентів 
(навчальних дисциплін).
Загально-університетські структури, такі як студентський уряд (http://students.lnu.edu.ua/self-
government/), профком студентів (http://ppos.lnu.edu.ua/) у своїй діяльності долучаються до 
обговорення проблем імплементації своїх побажань до якості ОП, розуміння майбутніх 
компетентностей. 
Одним з головних структурних підрозділів ЛНУ, де здійснюється опитування та аналіз зацікавлених 
сторін є центр моніторингу (http://www.lnu.edu.ua/research/research-centres-and-laboratories/monitoring-
centre/). Основними завданнями Центру моніторингу є проведення за дорученням Ректорату і Вченої 
ради Університету моніторингу думки викладачів, співробітників та студентів щодо складників та 
форм навчального процесу, науково-дослідної роботи, принципів організації та адміністрування 
діяльності Університету.

- роботодавці
Зовнішні стейкхолдери залучаються до обговорення як ОП в цілому, так і до наповненості освітніх 
компонентів, шляхом спільних зустрічей. Кафедра веде постійний діалог з роботодавцями та 
місцевою владою, щодо врахування сучасних тенденцій розвитку галузі та внесення відповідних змін 
у навчальний процес на спільних 

- академічна спільнота
На засіданнях кафедри регулярно обговорюються побажання зацікавлених осіб до вдосконалення 
програм курсів, ця інформація міститься і у індивідуальних планах викладачів у відповідних графах. 
Представники академічної спільноти також висловлюють свої побажання при розгляді ОП на 
Методичній та Вченій радах факультету, на Вченій раді Університету

- інші стейкхолдери
                                  

Продемонструйте, яким чином цілі та програмні результати навчання ОП відбивають 
тенденції розвитку спеціальності та ринку праці
Метою ОП є забезпечити студентам умови формування і розвитку професійних компетентностей 
бакалавра для здобуття знань та вмінь, необхідних для здійснення фахової діяльності у сфері 
освітньо-виховного процесу в закладах (базової) середньої освіти. Ціллю - підготовка 
висококваліфікованих фахівців з музичної педагогіки, які мають фундаментальні фахові знання, 
демонструють сучасне соціологічне мислення та володіють фаховими навичками, необхідними для 
дослідження та вирішення музично-педагогічних проблем. 

Продемонструйте, яким чином під час формулювання цілей та програмних результатів 
навчання ОП було враховано галузевий та регіональний контекст
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для формування цілей та програмних результатів навчання вивчено передовий досвід шкіл з 
дисципліни «Музичне мистецтво» (Ужгородська загальноосвітня школа № 2, Дрогобицька 
загальноосвітня школа №14, Ліцей «Сихівський», Ліцей № 8, СЗШ №50 та №34 м. Львова) та внесок 
регіональних педагогів-музикантів у розвиток музичної педагогіки; удосконалення методики 
викладання предмету адаптуючи методи на основі національного регіонального фольклору

Продемонструйте, яким чином під час формулювання цілей та програмних результатів 
навчання ОП було враховано досвід аналогічних вітчизняних та іноземних програм
Тісні творчі та наукові зв`язки з іноземними університетами – Жешівський (Польща) та Печський 
університет (Угорщина) дали змогу ознайомитись з навчальними планами схожих спеціальностей, 
запозичено досвід що потребує значної уваги на викладання спеціальних дисциплін та передбачає 
збільшення кредитів ЄКТС та годин на їх поглиблене вивчення.

Продемонструйте, яким чином ОП дозволяє досягти результатів навчання, визначених 
стандартом вищої освіти за відповідною спеціальністю та рівнем вищої освіти
Затвердженого стандарту вищої освіти за спеціальністю 014 Середня освіта (014.13 Музичне 
мистецтво) не має. Таким чином освітня програма розроблена за стандартом старого зразка та 
урахуванням НРК.

Якщо стандарт вищої освіти за відповідною спеціальністю та рівнем вищої освіти відсутній, 
поясніть, яким чином визначені ОП програмні результати навчання відповідають вимогам 
Національної рамки кваліфікацій для відповідного кваліфікаційного рівня?
Сьогодні затверджений стандарт спеціальності «Середня освіта (музичне мистецтво)» ОР «Бакалавр» 
відстутній, проте, при розробці освітньої програми нами використано рекомендації Національної 
рамки кваліфікацій. 
Відповідно НРК студенти здатні розв’язувати складні задачі і проблеми у галузі музичної педагогіки, 
що передбачає проведення досліджень та застосування інновацій. Здатність розуміти і застосовувати 
на практиці теорії та методологію музичної педагогіки, які всебічно формують майбутнього педагога-
музиканта. 
Освітня програма демонструє володіння комплексом знань музично-педагогічної діяльності вчителя 
музичного мистецтва, методами активізації мистецько-творчого розвитку учнів, виховання художньо-
обдарованої особистості; розуміння специфіки теоретичного та експерементального дослідження в 
музично-педагогічній діяльності вчителя; вміння сприймати інформацію, творчо її переосмислювати 
та застосовувати в процесі виробничої діяльності.

2. Структура та зміст освітньої програми

Яким є обсяг ОП (у кредитах ЄКТС)?
240

Яким є обсяг освітніх компонентів (у кредитах ЄКТС), спрямованих на формування 
компетентностей, визначених стандартом вищої освіти за відповідною спеціальністю та 
рівнем вищої освіти (за наявності)?
180

Який обсяг (у кредитах ЄКТС) відводиться на дисципліни за вибором здобувачів вищої 
освіти?
60

Продемонструйте, що зміст ОП відповідає предметній області заявленої для неї 
спеціальності (спеціальностям, якщо освітня програма є міждисциплінарною)?
На сьогодні відсутній стандарт ОР бакалавра за спеціальністю 014 Середня освіта (музичне 
мистецтво). 
Щодо відповідності змісту ОП теоретичному змісту предметної області то всі освітні компоненти ОП 
рівня бакалавр спеціальності 014 Середня освіта (музичне мистецтво) побудовані на донесенні до 
студента певних понять. 
В процесі викладання освітніх компонентів професорсько-викладацький склад кафедри використовує 
різноманітні методи, методики та технології, якими в результаті повинен оволодіти студент. У 
робочих програмах вище зазначених дисциплін, що містяться у додатку окреслено мета кожної 
дисципліни і що здобувачі вищої освіти повинні знати та вміти в результаті прослуховування курсу, з 
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цього ще раз підтверджується  відповідність освітніх компонентів ОП об’єкту, теоретичному змісту 
предметної області, методам, методикам та технології.

Яким чином здобувачам вищої освіти забезпечена можливість формування індивідуальної 
освітньої траєкторії?
Індивідуальна освітня траєкторія забезпечується шляхом: вільного вибору дисциплін, академічною 
мобільністю, обранням тем курсових робіт. Відповідно до нормативних документів формування 
індивідуальної освітньої траєкторії висвітлено в «Положенні про організацію освітнього процесу» 
(http://www.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2018/06/S22C-6e18062115060-1.pdf), «Тимчасовому 
положенні про порядок організації академічної мобільності здобувачів вищої освіти у Львівському 
національному університеті імені Івана Франка» http://www.lnu.edu.ua/wp-
content/uploads/2016/01/ifnul_academic_mobility.pdf, «Положенні про визнання та перезарахування 
результатів навчання учасників академічної мобільності у Львівському національному університеті 
імені Івана Франка» http://www.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2019/09/reg-academic-mobility.pdf
Для студента бакалавра спеціальності 014 Середня освіта (музичне мистецтво) існує можливість 
формування індивідуальної освітньої траєкторії, що проявляється через можливості використання 
процедури академічної мобільності, вибору дисциплін, напрямків досліджень для курсових проєктів.
Загалом згідно Тимчасового положення «Про порядок забезпечення вільного вибору студентами 
навчальних дисциплін у Львівському національному університеті імені Івана Франка» 
(http://www.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2016/01/2015-12-31-polozhennia.pdf) вибіркові дисципліни 
становлять 25 % з поміж усіх кредитів ЄКТС передбачених для ОП. 

Яким чином здобувачі вищої освіти можуть реалізувати своє право на вибір навчальних 
дисциплін?
У «Положенні про організацію освітнього процесу у Львівському національному університеті імені 
Івана Франка» затвердженого вченою радою університету протокол №50 від 31.05. 2018 р. зазначено, 
що вибіркові навчальні дисципліни запроваджуються, як правило у формі спеціальних навчальних 
курсів для поглиблення загальноосвітньої, фундаментальної та фахової (теоретичної та практичної) 
підготовки. Вибіркові навчальні дисципліни затверджує Вчена рада факультету. Запис на вибіркові 
навчальні дисципліни організовує деканат факультету (http://www.lnu.edu.ua/wp-
content/uploads/2016/01/2015-12-31-polozhennia.pdf). 
Дисципліни вільного вибору студента орієнтовані на забезпечення його освітніх та культурних 
потреб. Вибір цих дисциплін студент здійснює індивідуально, з урахуванням власних потреб та 
інтересів щодо майбутньої фахової діяльності. Мінімальна кількість студентів для дисципліни вільного 
вибору – 25 осіб ( крім випадків, що на спеціальності ( спеціалізації) навчається менша кількість осіб), 
максимальна кількість студентів 100 осіб.
Здобувач рівня бакалавр спеціальності 014 Середня освіта (музичне мистецтво) має право обирати 
дисципліни обсягом 60 кредитів. Попередньо на факультеті організовуються обговорення та 
інформаційні кампанії для студентів: у заздалегідь узгоджений зі студентами час професорсько-
викладацький склад висвітлює основні положення кожного курсу з дисциплін вільного вибору 
студента. Основна мета таких зустрічей надати чим більше доступної та зрозумілої інформації про 
вибірковий курс, щоб зорієнтувати студента для найбільш правильного вибору. На сайті факультету  
публікуються анотації кожної дисципліни.Студенти з метою зробити правильний вибір дисципліни 
мають можливість консультуватися з випускниками, відвідувати заняття викладачів, до яких 
планують записатися, щоб оцінити їх рівень викладання, проаналізувати методичне забезпечення 
дисциплін.
У визначений час студенти роблять свій вибір шляхом електронного запису в діапазоні термінів 
встановлених загально університетським графіком. Вибір відбувається в такому порядку: 1 хвиля 
вибору ВНД - у випадку, якщо ВНД обирає 25 студентів і більше – така ВНД переходить до другої 
хвилі, а перелік студентів та студенток, які обрали таку навчальну дисципліну фіксується; у випадку, 
якщо ВНД обирає менше 25 студентів– така ВНД не переходить до другої хвилі, а студенти, які 
обрали такі ВНД мають право в рамках другої хвилі обрати з тих дисциплін, які перейшли до другої 
хвилі. 2 хвиля вибору ВНД – в рамках другої хвилі ВНД обирають студенти, які з різних причин не 
обрали ВНД у рамках першої хвилі, а також студенти, які обрали в рамках першої хвилі ВНД, на які 
зголосилось менше 25 студентів і такі ВНД не перейшли до другої хвилі; у випадку, якщо студент не 
обрали ВНД станом на останню хвилину останнього дня другої хвилі – буде здійснено автоматичний 
пропорційний (відповідно до того, в якій кількості такі дисципліни обрали студенти в рамках другої 
хвилі) розподіл студентів по ВНД, з числа ВНД другої хвилі

Опишіть, яким чином ОП та навчальний план передбачають практичну підготовку здобувачів 
вищої освіти, яка дозволяє здобути компетентності, необхідні для подальшої професійної 
діяльності
Освітня програма та навчальний план передбачають практичну підготовку під час проходження 
навчальної (3 кредити у 6 семестрі, триває 2 тижні з відривом від навчання) та педагогічної 
практики(6 кредитів у 8 семестрі, триває 4 тижні з відривом від навчання), відвідування 
індивідуальних практичних занять з основного та додаткового музичного інструменту, постановки 
голосу, диригування, хорового класу та практичної роботи з хору  та під час прослуховування лекцій 
з дисципліни «Теорія та методика музичного виховання». Метою навчальної та педагогічної практики 
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є  формування у студентів системи педагогічних умінь і навичок, що забезпечують належний рівень 
самоорганізації професійної діяльності у типових і нестандартних ситуаціях, ефективне вирішення 
різноманітних педагогічних завдань.

Продемонструйте, що ОП дозволяє забезпечити набуття здобувачами вищої освіти 
соціальних навичок (soft skills) упродовж періоду навчання, які відповідають цілям та 
результатам навчання ОП результатам навчання ОП
Особлива увага у навчальному процесі надається саме розвитку у студентів-бакалаврів таких 
соціальних навичок. 
Так навчальна дисципліна «Аналіз музичних форм» передбачає написання курсового проєкту. Такі 
практичні заняття дають змогу студентам здобути навички управління проєктами, командної роботи, 
міжособистісного спілкування, покращити вміння самоорганізації, розвинути креативний, 
нестандартний та творчий підходи до вирішення проблем. 
Навчальні дисципліни «Філософія» та «Психологія» дають змогу освоїти такі навички як креативність, 
вміння нестандартно мислити, прагнення до вдосконалення і готовність навчатись, вміння працювати 
в команді. В процесі вивчення цих курсів студенти мають виконати індивідуальні навчально-дослідні 
завдання (ІНДЗ). 
Всі результати дослідження подаються у формі презентації і захищаються на семінарському занятті. 
Такі форми та методи навчання дають змогу вдосконалювати комунікативні якості студентів, 
набувати лідерських якостей та менеджменту інформації, брати на себе відповідальність, навчають 
працювати в команді та розвивають вміння вирішувати конфлікти, що часто є результатом командної 
роботи.

Яким чином зміст ОП ураховує вимоги відповідного професійного стандарту?
Відсутній професійний стандарт спеціальності 014 Середня освіта (014.13 Музичне мистецтво).

Який підхід використовує ЗВО для співвіднесення обсягу окремих освітніх компонентів ОП (у 
кредитах ЄКТС) із фактичним навантаженням здобувачів вищої освіти (включно із 
самостійною роботою)?
Задля співвіднесення обсягу окремих освітніх компонентів ОП «Середня освіта (музичне мистецтво)» 
використовується підхід рівномірного розподілу навантаження протягом навчального періоду та 
виділення окремого часу для проходження практики та написання курсових робіт. 
Згідно ОП аудиторне навантаження студентів денної форми навчання складає 3032 годин на 
самостійну роботу студентів – 3448 год, а заочної 414 аудиторних годин та 3186 години на самостійну 
роботу.
Загалом, навантаження по навчальних дисциплінах розподілено рівномірно, 3-5 кредити ЄКТС. В 
середньому аудиторні години становлять 1/3, а самостійна робота 2/3 дисциплін. Загалом протягом 
тижня є 26 аудиторних годин, що унеможливлює перевантаження здобувачів та дозволяє більше 
уваги приділити самостійній роботі на яку приділяється приблизно 37 год. в тиждень. Що стосується 
часу на самостійну роботу, то студенти мають право на прийняття самостійного рішення стосовно 
виконання самостійної роботи. 
Відмітимо, що 9 кредитів ЄКТС (270 год.) виділено на навчальну та педагогічну практики на ці види 
робіт передбачено виділення часу не пов’язаного із аудиторними заняттями. 
Самостійна робота враховується в процесі підготовки до семінарських занять при детальному 
висвітлені питань освітніх компонентів.

Якщо за ОП здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти за дуальною формою освіти, 
продемонструйте, яким чином структура освітньої програми та навчальний план 
зумовлюються завданнями та особливостями цієї форми здобуття освіти
На даний момент не здійснюється підготовка ЗВО за дуальною формою освіти, але планується така 
форма освіти та розробляється відповідно до освітньої програми.

3. Доступ до освітньої програми та визнання результатів навчання

Наведіть посилання на веб-сторінку, яка містить інформацію про правила прийому на 
навчання та вимоги до вступників ОП
https://admission.lnu.edu.ua/guide/guidelines-for-admission/

Поясніть, як правила прийому на навчання та вимоги до вступників ураховують особливості 
ОП?
Конкурсний відбір у 2016 році для здобуття ступенів вищої освіти здійснювався за результатами 
зовнішнього незалежного оцінювання (з української мови та літератури та історії України) для 
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здобуття ступеня бакалавра на основі здобутоі повної середньої освіти для вступу за спеціальністю 
014 Середня освіта (музичне мистецтво) у формі  творчого конкурсу з музики для вступників на 
проводиться у формі прослуховування, яке складається з виконання програми з основного музичного 
інструменту (фортепіано, баян, акордеон, скрипка, бандура, духові інструменти - на вибір 
абітурієнта), постановки голосу (сольного співу) та співбесіди з музично-теоретичних дисциплін. 
Мінімальний конкурсний бал становив 130.

Яким документом ЗВО регулюється питання визнання результатів навчання, отриманих в 
інших ЗВО? Яким чином забезпечується його доступність для учасників освітнього процесу?
27.01.2016 року було ухвалено Вченою Радою Університету «Тимчасове положення про порядок 
організації академічної мобільності здобувачів вищої освіти у Львівському національному університеті 
імені Івана Франка». (http://www.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2016/01/ifnul_academic_mobility.pdf)
30.12.2016 року було розглянуто та затверджено Вченою Радою Університету «Положення про 
порядок визнання здобутих в іноземних вищих навчальних закладах документів про вищу освіту 
Львівським національним університетом імені Івана Франка» (http://www.lnu.edu.ua/wp-
content/uploads/2017/05/reg_others_docs.pdf).
Львівським національним університетом імені Івана Франка визнаються дипломи державного зразка 
України та результати навчання. В установленому порядку надається можливість зарахування на 
різні роки навчання. Для цього визначаються предмети, з яких слід додатково скласти іспит чи залік. 
При успішній здачі академічної різниці студент може зараховуватись на навчання за відповідною 
спеціальністю на здобуття ступенів бакалавр чи магістр.

Опишіть на конкретних прикладах практику застосування вказаних правил на відповідній ОП 
(якщо такі були)?
Таких прикладів на даній освітній програмі не було.

Яким документом ЗВО регулюється питання визнання результатів навчання, отриманих у 
неформальній освіті? Яким чином забезпечується його доступність для учасників освітнього 
процесу?
«Порядок визнання у Львівському національному університеті імені Івана Франка результатів 
навчання, здобутих у неформальній та інформальній освіті» https://www.lnu.edu.ua/wp-
content/uploads/2020/01/reg_inf-educations-results.pdf 

Опишіть на конкретних прикладах практику застосування вказаних правил на відповідній ОП 
(якщо такі були)
Таких прикладів на даній освітній програмі не було.

4. Навчання і викладання за освітньою програмою

Продемонструйте, яким чином форми та методи навчання і викладання на ОП сприяють 
досягненню програмних результатів навчання? Наведіть посилання на відповідні документи
Найбільш поширеними формами навчання є лекції, практичні (індивідуальні), семінарські, 
консультації. Індивідуальні дисципліни: основний та додатковий музичний інструмент, диригування, 
постановка голосу відбувається з участю викладача та концертмейстера, що забезпечує музичну 
підготовку майбутнього вчителя музичного мистецтва та спонукає до творчого розвитку особистості 
на основі засвоєння особливо підібраного музичного репертуару, який є посильним та забезпечує 
подальший розвиток кожного студента. Загалом, комплексне використання цих форм дозволяє 
досягнути програмних результатів. Окремою формою навчання є практики, що дозволяють проявити 
студенту індивідуальний підхід, а також забезпечують програмні результати пов’язані із вивченням 
передових методик музичної діяльності, особливостей викладання музичного мистецтва, 
особливостей концертної та позакласної діяльності. Важливе значення приділяється самостійній 
роботі, що дозволяє саморозвиватись та самовдосконалюватись здобувачам освіти.
В методологічному апараті досягнення програмних результатів використовуються типові методи 
навчання такі як мотивація навчально-пізнавальної діяльності, аудіовізуальні, діалог, аналіз і 
діагностика ситуації, проблемний та інші методи, вказані у закріплених робочих програмах та 
силабусах.

Продемонструйте, яким чином форми і методи навчання і викладання відповідають вимогам 
студентоцентрованого підходу? Яким є рівень задоволеності здобувачів вищої освіти 
методами навчання і викладання відповідно до результатів опитувань?
Студентоцентрований підхід встановлений в «Положенні про Студентське самоврядування» 
(http://students.lnu.edu.ua/self-government/regulation/). Що дозволяє на паритетних умовах включення 
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студентського середовища в процес функціонування ЗВО.
Загалом в процесі навчання викладачі надають можливість студентам впливати на освітній матеріал, 
дискутувати на обрані теми, готувати індивідуальні завдання по досліджуваній тематиці. Також 
дається можливість вибору місць та тематики практик, а також реалізації власних інтересів в процесі 
підготовки курсової роботи. Також можливе проходження навчальних курсів в системі Moodle, а 
також організація численних курсів в Інституті післядипломної освіти.
Періодично проводиться опитування студентів, щодо якості навчання та кваліфікації викладачів, що 
регламентується «Положенням про організацію опитувань студентів, викладачів, випускників та 
роботодавців щодо якості освітнього процесу» (http://www.lnu.edu.ua/wp-
content/uploads/2019/01/reg_survey_quality.pdf).

Продемонструйте, яким чином забезпечується відповідність методів навчання і викладання 
на ОП принципам академічної свободи
Принципи академічної свободи в Університеті включають: особистісний підхід;  поширення знань і 
використання результатів наукових досліджень та участь студентів в наукових конференціях; вибір 
навчальних дисциплін з врахування думки студентів (представлений перелік вибіркових дисциплін); 
використання сучасних методів навчання та досліджень – ситуативні завдання; підлаштування до 
студентів з обмеженими можливостями.
В навчальному процесі спостерігається толерантне ставлення і розуміння між всіма його учасниками, 
що прописане в посадових інструкціях та інших документах.
Структури освітніх компонентів наповнюються із врахуванням можливостей варіювання 
інформаційного матеріалу з врахуванням потреб здобувачів та можливості вирішування проблемних 
практичних ситуацій.

Опишіть, яким чином і у які строки учасникам освітнього процесу надається інформація 
щодо цілей, змісту та очікуваних результатів навчання, порядку та критеріїв оцінювання у 
межах окремих освітніх компонентів *
Інформація щодо цілей, змісту та очікуваних результатів знаходиться на сайті факультету, у 
силабусах, робочих навчальних програмах, та надається на початку викладання певної дисципліни 
(консультаціях), доводиться до відома форма звітності, вимоги до атестації, критерії оцінювання в 
межах певного курсу. У випадку написання курсових робіт на першому етапі розглядається з кожним 
студентом: тема роботи, її актуальність і структура, а також терміни виконання кожного з розділів. 
Студенти мають можливість отримати консультації з науковим керівником в режимі он-лайн (Viber, 
Skype), чи попередньо узгодивши час консультації на кафедрі. 

Опишіть, яким чином відбувається поєднання навчання і досліджень під час реалізації ОП
Поєднання навчання і досліджень відбувається під час вивчення дисциплін «Аналіз музичних форм», 
«Теорія та методика музичного виховання» та «Музична психологія». Після обрання студентами тем 
для курсових робіт та розподілу керівників досліджень розпочинається робота над їх створенням. Всі 
теми, що пропонуються пов`язані із специфікою роботи вчителя музичного мистецтва, а також з 
педагогічним напрямом та підготовкою. Навчально-дослідна робота виконується у навчальний час, а 
також в процесі самостійної роботи згідноз навчальним завданням в обов’язковому порядку кожним 
студентом під керівництвом викладача-наукового керівника. Основними елементами навчально-
дослідної роботи виступають: науково-дослідна робота на семінарських заняттях; дослідна робота під 
час практик; участь в наукових проектах і конференціях. На факультеті культури і мистецтв 
проводиться щорічна наукова студентська конференція постійними учасниками якої студенти 
спеціальності 014 Середня освіта (музичне мистецтво). Результатом конференції є ознайомлення із 
науково-дослідною діяльністю студентів. Із змістом збірників конференцій можна ознайомитись в 
бібліотеці та деканаті факультету.

Продемонструйте, із посиланням на конкретні приклади, яким чином викладачі оновлюють 
зміст навчальних дисциплін на основі наукових досягнень і сучасних практик у відповідній 
галузі
Перегляд змісту дисциплін відбувається кожного семестру. Розроблена робоча програма навчальної 
дисципліни розглядається і рекомендується до затвердження на засіданні кафедри музичного 
мистецтва
Оновлення змісту освітніх компонентів відбувається на основі власних наукових пошуків та досягнень 
в процесі викладання наступних дисциплін: музична педагогіка, вступ до спеціальності, музична 
психологія, теорія та методика музичного виховання, методика вокального виховання дітей, світові 
музично-педагогічні концепції, майстерність педагогічної діяльності, психологія музичних здібностей.

Опишіть, яким чином навчання, викладання та наукові дослідження у межах ОП пов’язані із 
інтернаціоналізацією діяльності ЗВО
Питання інтернаціоналізації діяльності ЗВО висвітлено у «Положенні про порядок реалізації 
міжнародних проектів, грантів та договорів» (http://www.lnu.edu.ua/about/university-today-and-
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tomorrow/documents/internationa-cooperation/) та "Стратегії міжнародної діяльності Львівського 
національного університету імені Івана Франка" [http://international.lnu.edu.ua/wp-
content/uploads/2019/06/IFNUL_Internationalisation_Strategy_ 2019 _Ukr.pdf]
Відповідними договорами передбачено участь бакалаврів у програмах мобільності (Еразмус +, 
Версальський університет, Франція) та міждержавних вузівських обмінах (Слупський університет, 
Польща). 

5. Контрольні заходи, оцінювання здобувачів вищої освіти та академічна доброчесність

Опишіть, яким чином форми контрольних заходів у межах навчальних дисциплін ОП 
дозволяють перевірити досягнення програмних результатів навчання?
Інформація щодо форм контрольних заходів та критеріїв оцінювання навчальних досягнень 
здобувачів вищої освіти міститься в «Положенні про організацію освітнього процесу», робочих 
навчальних програмах дисциплін.
Для оцінювання навчальних досягнень здобувачів вищої освіти в межах навчальних дисциплін 
здійснюється поточний та підсумковий контроль. Поточний контроль здійснюється протягом 
семестру. Він включає: усне та письмове опитування, експрес-тестування, тестування, захист 
індивідуальних завдань, підготовка рефератів з окремих питань, модульний контроль.
Для перевірки досягнень програмних результатів навчання пропонуються різнорівневі види завдань. 
Перевірка таких робіт дозволяє оцінити здатність володіти базовими поняттями, основами теорії і 
практики у системі фахової підготовки, вміння їх застосовувати. 
Модульний контроль проводиться у формі тестів, відповідей на теоретичні питання або розв’язання 
практичних завдань під час проведення контрольних робіт, виконання індивідуальних завдань тощо. 
Проведення модулю дозволяє з’ясувати проблемні питання розглянуті попередньо, що сприяє 
подальшому акцентуванні на мало висвітлених питаннях. 
Можливість проведення самоконтролю з боку студента передбачена методичними матеріалами для 
самостійної роботи: підручниками, навчальними та методичними посібниками, конспектами лекцій 
викладача. 
Підсумковий контроль включає екзамени та заліки з урахуванням накопичених балів поточного 
контролю. Семестровий контроль проводять з усіх навчальних дисциплін, які внесені в навчальний 
план.
Екзаменаційні білети зазвичай містять різнорівневі види завдань: вибір правильних відповідей із 
запропонованих, тестові запитання відкритого типу, описові завдання.
Порядок оцінювання навчальних досягнень студентів відповідно до ЄКТС визначає Положення про 
контроль та оцінювання навчальних досягнень студентів Університету.
Заміри залишкових знань студентів проводяться у системі MOODLE згідно наказу ректора.
Отже, навчальні досягнення студентів оцінюються регулярно і об’єктивно, з використанням чітких й 
оприлюднених критеріїв виставлення оцінок та здійсненням адміністративних перевірок.

Яким чином забезпечуються чіткість та зрозумілість форм контрольних заходів та критеріїв 
оцінювання навчальних досягнень здобувачів вищої освіти?
Чіткість та зрозумілість форм контрольних заходів забезпечується завдяки визначенню чіткого 
розподілу балів оцінювання у різних форм контролю. Розподіл балів визначений у робочій програмі 
дисципліни. Структура питань, які виносяться на підсумковий контроль оприлюднюються 
заздалегідь, контрольні питання обговорюються, всі неточності усуваються на заняттях або 
консультаціях. Розподіл балів за формами навчання доноситься до студентів лектором на перших 
заняттях.
Систему оцінювання рівня знань при поточному контролі визначає кафедра. Форма проведення 
контролю та критерії оцінювання визначаються рішенням кафедри музичного мистецтва і є 
обов’язковою частиною навчально-методичного комплексу дисциплін. Інформація про форми 
контрольних заходів та критерії оцінювання здобувачів вищої освіти регламентується нормативною 
базою Львівського національного університету імені І.Франка.

Яким чином і у які строки інформація про форми контрольних заходів та критерії оцінювання 
доводяться до здобувачів вищої освіти?
Інформація про форми контрольних заходів та критерії оцінювання доводиться до здобувачів вищої 
освіти на початку семестру впродовж перших двох тижнів на лекціях і практичних заняттях, при 
ознайомленні з програмами навчальних дисциплін.
Для забезпечення організації освітнього процесу і проведення підсумкового контролю факультети за 
погодженням з кафедрами, складають на кожний семестр відповідно до робочих навчальних планів 
розклад занять та екзаменів. Розклад екзаменів доводять до відома викладачів та студентів не 
пізніше, ніж за місяць до початку екзаменаційної сесії (пунккт 3.10 Положення про організацію 
освітнього процесу в Львівському національному університеті і. І. Франка).
Графік навчального процесу на навчальний рік для студентів факультету культури і мистецтв як 
денної, так і заочної форми навчання по курсах і спеціальностях розміщено на дошці оголошень біля 
деканату та на електронній сторінці факультету. У графіку міститься детальна інформація про 

Сторінка 11



тривалість семестрів, форми та кількість контрольних заходів, терміни проведення екзаменаційних 
сесій, практик та захист курсових робіт.
Терміни проведення атестаційних сесій визначаються наказом ректора. Розклад атестаційних сесій 
розміщено на сайті факультету культури і мистецтв і дошці оголошень.

Яким чином форми атестації здобувачів вищої освіти відповідають вимогам стандарту вищої 
освіти (за наявності)?
Стандарту вищої освіти для спеціальності 014 Середня освіта (014.13 Музичне мистецтво) немає.

Яким документом ЗВО регулюється процедура проведення контрольних заходів? Яким 
чином забезпечується його доступність для учасників освітнього процесу?
Процедура проведення контрольних заходів регулюється розкладом залікової та екзаменаційної сесії, 
які складає заступник декана з навчально-методичної роботи у співпраці з кожною кафедрою. Такий 
розклад затверджується проректором університету з науково-педагогічної роботи та є беззаперечним 
щодо виконання. Розклад розміщується на дошці оголошень факультету за місяць до першого заліку 
та іспиту. Ці та інші поняття описані у «Положення про організацію освітнього процесу у Львівському 
національному університеті імені Івана Франка» (http://www.lnu.edu.ua/wp-
content/uploads/2018/06/S22C-6e18062115060-1.pdf) та «Положення про екзаменаційну комісію у 
Львівському національному університеті імені Івана Франка» (http://www.lnu.edu.ua/wp-
content/uploads/2016/01/reg_exam-comission.pdf)

Яким чином ці процедури забезпечують об’єктивність екзаменаторів? Якими є процедури 
запобігання та врегулювання конфлікту інтересів? Наведіть приклади застосування 
відповідних процедур на ОП
Об’єктивність екзаменаторів забезпечується вільним вибором екзаменаційних питань (студенти 
тягнуть білети) та присутністю на заліках та іспитах кількох викладачів, завідувача кафедри та 
студентів групи. Іспити з музичних дисциплін є відкритими для всіх бажаючих почути виступи на 
сцені.  У ЗВО діє «Положення про комісію з питань етики та професійної діяльності» 
(http://www.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2016/01/reg_standing-commission.pdf)

Яким чином процедури ЗВО урегульовують порядок повторного проходження контрольних 
заходів? Наведіть приклади застосування відповідних правил на ОП
Якщо за результатами підсумкового семестрового контролю студент одержав незадовільну оцінку, у 
нього виникає академічна заборгованість з даної дисципліни, яку можна ліквідувати повторно 
склавши семестрову атестацію.
Повторне складання екзаменів допускається не більше двох разів з кожної дисципліни: перший раз 
викладачу, другий – комісії, яка створюється за розпорядженням декана факультету у складі: 
завідувача кафедри, викладача, який проводив заняття з даної дисципліни та викладача дисципліни, 
який не проводив заняття в цій групі.
Якщо студент (за І навчальний семестр) не ліквідував академічну заборгованість не більше ніж з 
трьох дисциплін впродовж семестрового контролю за погодженням із кафедрою студент пройти 
повторне навчання дисципліни. Порядок повторного навчання вказано в «Положенні про порядок 
проходження повторного навчання (організацію освітнього процесу)»  (http://www.lnu.edu.ua/wp-
content/uploads/2019/02/reg_repeated_cources.pdf) 

Яким чином процедури ЗВО урегульовують порядок оскарження процедури та результатів 
проведення контрольних заходів? Наведіть приклади застосування відповідних правил на 
ОП
У разі, якщо студент не погоджується з оцінкою, яку отримав під час семестрової підсумкової 
атестації, він має право в день оголошення результатів підсумкового оцінювання звернутися в 
деканат факультету з відповідною апеляційною заявою.
Процедура апеляції проводиться за вмотивованою заявою студента на ім'я декана факультету, який 
скликає апеляційну комісію.
До складу апеляційної комісії входять: голова – декан факультету, заступник декана, завідувач 
кафедри, за якою закріплена дисципліна, викладач кафедри, який читає відповідну дисципліну, але 
не брав участь в проведенні цього семестрового контролю, та представник ради студентського 
самоврядування. 
Апеляція має бути розглянута на засіданні апеляційної комісії не пізніше наступного дня після її 
подання. Студент, який подав апеляцію, має право бути присутнім при розгляді своєї заяви. 
По завершенні розгляду апеляційної справи комісія на закритому засіданні проводить обговорення 
його результатів та приймає відповідне рішення. 

Які документи ЗВО містять політику, стандарти і процедури дотримання академічної 
доброчесності?
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Стандарти і процедури дотримання академічної доброчесності регулюється «Кодексом академічної 
доброчесності Львівського національного університету імені Івана Франка» 
Положення про забезпечення академічної доброчесності у Львівському національному університеті 
імені Івана Франка є складовою частиною внутрішньої нормативної бази системи забезпечення якості 
вищої освіти та якості освітньої, наукової, науково-технічної, мистецької та інноваційної діяльності та 
розроблено з метою підвищення рівня освіти, наукових досліджень, дотримання вимог наукової етики 
та запобігання академічного плагіату у Львівському національному університеті імені Івана Франка.
Дія Положення поширюється на наукових, науково-педагогічних і педагогічних працівників, 
студентів, аспірантів, докторантів та інших учасників освітнього процесу та наукової діяльності 
Університету, а також здобувачів наукового ступеня з інших установ, які представляють свої 
дисертаційні роботи на спеціалізованих вчених радах Університету, публікують свої праці у виданнях 
Університету, є стейкхолдерами Університету.

Які технологічні рішення використовуються на ОП як інструменти протидії порушенням 
академічної доброчесності?
З метою перевірки робіт (монографій, підручників, посібників, статей, дисертацій, магістерських, 
курсових робіт, звітів з практик, рефератів тощо) учасників освітнього процесу на наявність плагіату 
Університет забезпечує доступ до платформ з наданням відповідних сервісів (зокрема платформа 
Unicheck – https://unicheck.com/uk-ua). Для технічного забезпечення діяльності вищезгаданої 
платформи призначають відповідальну особу в Університеті, яка безпосередньо взаємодіє з 
надавачем вищезазначених послуг, створює відповідні профілі для відповідальних осіб на 
факультетах, проводить консультації, навчання тощо. 
За поданням декана призначають відповідальну особу, яка забезпечує технічну перевірку робіт на 
наявність плагіату у відповідних підрозділах. Організацію перевірки робіт щодо наявності плагіату 
здійснює завідувач кафедри.

Яким чином ЗВО популяризує академічну доброчесність серед здобувачів вищої освіти ОП?
Для дотримання культури академічної доброчесності структурні підрозділи Університету проводять 
комплекс профілактичних заходів, а саме:
- проведення для студентів перших курсів днів (тижнів) академічної доброчесності, читання 
спеціальних курсів;
- впровадження в освітні програми компонентів, які забезпечують набуття учасниками освітнього 
процесу відповідних компетентностей;
- розробка структурними підрозділами, які забезпечують освітній процес, методичних матеріалів з 
визначенням вимог щодо належного оформлення письмових робіт (кваліфікаційні роботи, курсові 
роботи, звіти з проходження практик тощо);
- формування завдань для навчальних робіт з використанням педагогічних інновацій, що сприяють 
розвитку творчого підходу здобувачів вищої освіти до їхнього виконання;
- ознайомлення учасників освітнього процесу та наукової діяльності з Положенням;
- Підписання декларації про дотримання академічної доброчесності.

Яким чином ЗВО реагує на порушення академічної доброчесності? Наведіть приклади 
відповідних ситуацій щодо здобувачів вищої освіти відповідної ОП
Вчені ради факультетів відповідальні за перевірку магістерських, курсових робіт, звітів з практик, 
статей до видань Університету, монографій, підручників, навчальних посібників.
У разі незгоди з результатами перевірки на плагіат автор роботи, що проходила процес перевірки, 
має право на апеляцію. Апеляцію подає особисто автор роботи на ім’я Ректора Університету впродовж 
трьох робочих днів після оголошення результатів перевірки.
За дорученням Ректора Комісія з питань етики та професійної діяльності Вченої ради Університету 
розглядає справи щодо порушення академічної доброчесності учасником освітнього процесу а також 
протягом 10 робочих днів розглядає апеляційну справу.
Якщо розглядаються студентські порушення, то до її складу долучають представників студентства, 
яких має бути не менше, ніж половина складу комісії.
До основних видів академічної відповідальності здобувачів вищої освіти належать:
- повторне проходження оцінювання (контрольна робота, іспит, залік);
- повторне проходження відповідного освітнього компонента освітньої програми;
- відрахування із закладу вищої освіти;
- позбавлення академічної стипендії;
- позбавлення наданих закладом вищої освіти пільг з оплати за навчання;
- призначення додаткових контрольних заходів (додаткові індивідуальні завдання, додаткові 
контрольні роботи, тести тощо);
- повідомлення батькам чи іншим особам (фізичним або юридичним), які здійснюють оплату за 
навчання;
- внесення до реєстру порушників академічної доброчесності.

6. Людські ресурси
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Яким чином під час конкурсного добору викладачів ОП забезпечується необхідний рівень їх 
професіоналізму?
З метою забезпечення необхідного рівня професіоналізму під час проведення конкурсного відбору 
науково-педагогічних працівників ЛНУ діє «Порядок проведення конкурсного відбору на заміщення 
вакантних посад науково-педагогічних працівників Львівського національного університету імені 
Івана Франка» згідно якого створюються конкурсні комісії, головне завдання яких – перевірка 
відповідності поданих претендентами документів до вимог, встановлених до науково-педагогічних 
працівників законами України, зокрема вимог конкурсу. (http://www.lnu.edu.ua/about/university-today-
and-tomorrow/documents/personnel/)
Процедура конкурсного добору зосереджена на відборі професійних кадрів, що особливо 
забезпечується пунктами 4.6, 4.7 та 4.8. Так, згідно пункту 4.6. претендентами на посади доцента, 
старшого викладача кафедри проводяться відкриті лекції в присутності науково-педагогічних 
працівників кафедри. Згідно пункту 4.7. здійснюється обговорення професійної кваліфікації та 
педагогічної підготовки претендентів. Згідно пункту 4.8., підсумовуються всі докази професіоналізму 
та відповідної кваліфікації претендентів і висновки передаються на розгляд конкурсної комісії 
факультету. 
Подальші заходи при розподілі навчального навантаження на кафедрі музичного мистецтва для 
залучення кращих викладачів на ОП передбачають наявність відповідного наукового рівня, 
навчально-методичної літератури та сертифікатів тренінгів та стажування з метою підвищення 
кваліфікації претендентами на викладання ОП. 

Опишіть, із посиланням на конкретні приклади, яким чином ЗВО залучає роботодавців до 
організації та реалізації освітнього процесу
Важливі події та заходи, які організовує відділ розвитку кар’єри та співпраці з бізнесом Центру 
маркетингу та розвитку ЛНУ ім. І. Франка на яких зустрічаються працедавці, студенти та викладачі 
це - «Дні кар’єри ЄС».  Подія має на меті ознайомлення та поширення інформації про шляхи 
професійного зростання та кар’єрні можливості для молоді в європейському вимірі. Під час заходу 
студенти та випускники отримують знання, що знадобляться у професійній діяльності, можуть 
дізнатися про ситуацію на ринку праці, можливості навчання та стажування за кордоном, а також 
отримують консультації зі сторони представників комерційних компаній. Укладення договорів про 
співпрацю, про проходження практик та стажування.

Опишіть, із посиланням на конкретні приклади, яким чином ЗВО залучає до аудиторних 
занять на ОП професіоналів-практиків, експертів галузі, представників роботодавців
Аудиторні, практичні (індивідуальні) заняття проводять високо кваліфіковані викладачі з почесними 
званнями (Народні артисти України – Богдан Базиликут, Людмила Божко-Лацанич, Заслужені артисти 
України – Василь Дудар), Заслужені діячі мистецтв України – Любов Кияновська, Богдан Косопуд, 
Ельвіра Тайнель. Методистами (вчителями гімназій, шкіл та ліцеїв) в час педагогічної та навчальної 
практики, які є майбутні роботодавці.

Опишіть, яким чином ЗВО сприяє професійному розвиткові викладачів ОП? Наведіть 
конкретні приклади такого сприяння
Львівський національний університет ім. І. Франка сприяє професійному розвитку науково-
педагогічних працівників системою професійної та фінансової мотивації. Професійний розвиток кадрів 
забезпечується програмою стажування, зокрема закордонного, на яке щорічно оголошується конкурс 
у ЗВО, проведенням міжнародних наукових конференцій.
У структурному підрозділі Університету – Інституті післядипломної та доуніверситетської освіти 
забезпечується підготовка та перепідготовка фахівців з вищою освітою на сертифікованих курсах, 
курсах підвищення кваліфікації, стажуванні. Оволодіння комп’ютерною грамотністю, основами 
програмування, зокрема в освіті, забезпечують комп’ютерні курси (http://ipodp.lnu.edu.ua/kompyuterni-
kursy). Ці курси формують вміння роботи в системі LMS Moodle, Google Forms, Prezi 
(http://ipodp.lnu.edu.ua/it-v-osviti).
Мовні курси з вивчення іноземних мов в Інституті створені на базі Центру неперервної освіти та 
Лабораторії інформаційних технологій (http://ipodp.lnu.edu.ua/about/centres/tsentr-neperervnoji-
osvity/language-cources).

Продемонструйте, що ЗВО стимулює розвиток викладацької майстерності
Система заохочення викладачів вказана у «Положенні щодо системи матеріального і морального 
заохочення викладачів або інших форм стимулювання» (http://www.lnu.edu.ua/about/university-today-
and-tomorrow/documents/awards/).
Система професійної мотивації охоплює відзнаки Університетом кращих науково-педагогічних 
працівників подякою, грамотою ректора, декана факультету.
Працівники фінансово стимулюються згідно розроблених в Університеті положень (Положення про 
мотиваційний фонд, Положення про преміювання працівників, докторантів, аспірантів і студентів 
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університету за наукові здобутки, Положення про Відзнаку Львівського національного університету 
імені Івана Франка «Медаль Івана Франка» (http://www.lnu.edu.ua/wp-
content/uploads/2019/04/reg_motivation.pdf).
Відділ міжнародних зв’язків Університету організовує для викладачів та адміністративних працівників 
Університету навчання і стажування з можливістю отримати стипендію по програмі «Еразмус +». 
Сьогодні діють угоди Університету з університетами 59 країн (http://international.lnu.edu.ua/european-
programmes-and-projects/erasmus/key-action-1/).
Внутрішнє стажування в Університеті у формі тренінгів забезпечується Інститутом післядипломної 
освіти та до університетської підготовки (http://ipodp.lnu.edu.ua/academics/stazhuvannya). Кожен 
викладач зобов’язаний не рідше одного разу в п’ять років проходити підвищення кваліфікації у формі 
стажування. 

7. Освітнє середовище та матеріальні ресурси

Продемонструйте, яким чином фінансові та матеріально-технічні ресурси (бібліотека, інша 
інфраструктура, обладнання тощо), а також навчально-методичне забезпечення ОП 
забезпечують досягнення визначених ОП цілей та програмних результатів навчання?
Фінансування освітньої програми здійснюється з загального та спеціального фондів з урахування 
осіб, що навчаються на бюджетній та платній формі навчання. Значна сума цього фінансування йде 
на заробітню плату та обслуговування матеріально-технічного забезпечення. Студенти спеціальності 
014 Середня освіта (музичне мистецтво) забезпечені гуртожитками. кафедральною бібліотекою, 
мають можливість користуватися фондами бібліотеки Львівського національного університету імені 
Івана Франка, на факультеті культури і мистецтв є один концертний зал, один репетиційний зал, 
кабінет музичних інструментів, один комп’ютерний клас та ряд аудиторій для самостійної 
репетиційної індивідуальної підготовки (кожна з яких забезпечена музичним інструментом для 
удосконалення виконавських можливостей). Навчання у ЗВО здійснюється у 2 зміни. Дотримується 
вимога щодо мультимедійного забезпечення (не менше 40% аудиторій повинні бути забезпечені 
мультимедійним обладнанням). Є стаціонарні та переносні обладнання.

Продемонструйте, яким чином освітнє середовище, створене у ЗВО, дозволяє задовольнити 
потреби та інтереси здобувачів вищої освіти ОП? Які заходи вживаються ЗВО задля 
виявлення і врахування цих потреб та інтересів?
Для студентів створена сприятливе середовище як навчання, так і організації дозвілля. Зокрема 
функціонують студентські їдальні, для проживання є гуртожитки, організовані гуртки за інтересами, 
функціонує «Студентський клуб» студентське самоврядування та студентський профком. Для 
відпочинку та оздоровленні студентів діє спортивно-оздоровчий табір «Карпати». У спортивному 
комплексів ЛНУ організовано низку спортивних секцій. 
Питанням стипендій та соціального забезпечення займається Студентський відділ університету. 
Проведення практик відбувається на базі гімназій, ліцеїв та шкіл з якими є укладені договори про 
співпрацю.
На факультеті є «Студентський простір» де студенти мають можливість комунікувати, обговорювати 
проблеми студентського життя, проявляючи студентську активність.
Викладачами кафедри розроблені і видані підручники, навчальні посібники і навчально-методичні 
рекомендації, які забезпечують студентам можливість формування загальних і професійних 
компетентностей необхідних для проведення наукових і виробничих досліджень з теорії і методології 
музичного мистецтва.
ЗВО забезпечує безоплатний доступ викладачів і здобувачів вищої освіти до бібліотеки університету, 
навчальних лабораторій, комп’ютерних класів (в межах спеціально виділених годин) відповідно до 
потреб навчання, викладацької або наукової діяльності в межах освітньої програми.

Опишіть, яким чином ЗВО забезпечує безпечність освітнього середовища для життя та 
здоров’я здобувачів вищої освіти (включаючи психічне здоров’я)?
Факультет культури і мистецтв створює безпечні умови навчання та праці, у кожному структурному 
підрозділі знаходиться аптечка для надання медичної допомоги. У всіх приміщеннях дотримано 
санітарно-епідеміологічні норми. Студенти регулярно проходять медичний огляд в університетській 
поліклініці.
В головному корпусі університету працює медичний пункт для студентів та працівників Університету. 
В медичному пункті можна отримати консультацію фахівців щодо стану здоров’я та першу медичну 
допомогу. 
В університеті працює психологічна служба, яка пропонує здобути навички ефективної комунікації, 
самопрезентації, роботи в команді та багато іншого.
Проводиться співпраця з відділом охорони праці Львівського національного університету імені Івана 
Франка, здобувачі вищої освіти проходять інструктажі з основ безпеки життя. Інструктаж з охорони 
праці є обов’язковою умовою проходження практик.
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Опишіть механізми освітньої, організаційної, інформаційної, консультативної та соціальної 
підтримки здобувачів вищої освіти? Яким є рівень задоволеності здобувачів вищої освіти 
цією підтримкою відповідно до результатів опитувань?
Координаторами надання освітньої, організаційної, консультативної та соціальної підтримки і 
інформації виступають деканати факультетів, які забезпечують централізоване надання довідок (у 
тому числі з інших служб, відділів університету), що реалізовують методисти деканату.
Інформація до студентів може доноситися також через старостати, з використанням інформаційної 
дошки, сайту факультету, соціальних мереж.
Соціальна підтримка здобувачам вищої освіти надається також студентським
відділом Університету, який координує процедури призначення та позбавлення академічних і 
соціальних стипендій. Проводить інформаційно-роз’яснювальну діяльність щодо стипендіального 
забезпечення студентів (https://studviddil.lnu.edu.ua/pro-nas/) та здійснює інші повноваження 
передбачені положенням про студентський відділ Львівського національного університету імені Івана 
Франка (https://studviddil.lnu.edu.ua/wp-
content/uploads/2018/04/reg_studviddil.pdf)
Здобувачі вищої освіти мають можливість комунікувати із студентським самоврядуванням 
(https://students.lnu.edu.ua/self-government/) яке діє відповідно до положення 
(https://students.lnu.edu.ua/self-government/regulation/), приймати участь у їх засіданнях, тим самим 
висувати свої пропозиції та ідеї на розгляд. В Університеті діє також Наукове товариство студентів, 
аспірантів, докторантів і молодих вчених, що є складовою громадського самоврядування. Вказане 
товариство сприяє розвитку науки, зростанню зацікавленості до наукової роботи у молодіжному 
середовищі, забезпечує захист прав та інтересів осіб, які навчаються та/або працюють у питаннях 
наукової діяльності, сприяє підтримці наукових ідей, інновацій та обміну знаннями і у своїй діяльності 
керується положенням (https://www.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2016/01/reg_research_society.pdf)
Велику підтримку для здобувачів надає Первинна профспілкова організація
студентів, метою діяльності якої є захист прав та інтересів здобувачів (http://ppos.lnu.edu.ua/).
Особливу соціальну підтримку отримують здобувачі вищої освіти діти-сироти і діти, позбавлені 
батьківського піклування, особи з їх числа, а також студенти, які в період навчання у віці від 18 до 23 
років залишилися без батьків, здобувачі з інвалідністю І, ІІ групи.
Університет звільняє від оплати за проживання в гуртожитках здобувачів, які належать до цієї 
категорії. http://studviddil.lnu.edu.ua/

Яким чином ЗВО створює достатні умови для реалізації права на освіту особами з 
особливими освітніми потребами? Наведіть посилання на конкретні приклади створення 
таких умов на ОП (якщо такі були)

Достатні умови для реалізації права на освіту особами з особливими освітніми
потребами в університеті регламентуються Статутом ЛНУ та положенням про організацію освітнього 
процесу.Інформація про доступність приміщень для маломобільних груп населення.З метою 
забезпечення доступності будівель Львівського національного університету імені Івана Франка для 
осіб з особливи потребами приміщення обладнані відповідно до державних будівельних норм, правил 
і стандартів – ДБН В.2.2-17:2006«Будинки і споруди. Доступність будинків і споруд для маломобільних 
груп населення»є основоположними нормами, зокрема, пандусами обладнані: головний корпус 
Університету за адресою:м.Львів, вул.Університетська,1, навчальні корпуси; гуртожитки, спеціально 
обладнані ліфтами: навчальні корпуси за адресою: м.Львів, вул.Університетська,1,вул.Січових 
Стрільців,14,вул.Коперника,3, гуртожитки за адресою: вул.Пасічна,62, вул.Плужника,2, вул.Герцена,7, 
вказані корпуси та гуртожитки обладнані спеціальними сходовими клітками, дверними прорізами. На 
офіційному сайті Університету, розміщена інформація про умови доступності осіб з інвалідністю та 
інших маломобільних груп населення до приміщень(https://www.lnu.edu.ua/informatsiia-pro-umovy-
dostupnosti-osib-z-invalidnistiu-ta-inshykh-malomobil-nykh-hrup-naselennia-do-prymishchen/).
Питання забезпечення освіти осіб з особливими потребами координує Ресурсний центр з інклюзивної 
освіти(http://centres.lnu.edu.ua/inclusive-education/ ).Для доступу до аудиторного фонду закуплено 
мобільний сходовий підйомник PTR-130.

Яким чином у ЗВО визначено політику та процедури врегулювання конфліктних ситуацій 
(включаючи пов’язаних із сексуальними домаганнями, дискримінацією та корупцією)? Яким 
чином забезпечується їх доступність політики та процедур врегулювання для учасників 
освітнього процесу? Якою є практика їх застосування під час реалізації ОП?
СТАТУТ ЛНУ
10.19. Особи, які навчаються в Університеті, мають право на:
10.19.23 захист від будь-яких форм експлуатації, фізичного та психічного насильства;
ПРАВИЛА ВНУТРІШНЬОГО РОЗПОРЯДКУ ЛЬВІВСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ІМЕНІ ІВАНА 
ФРАНКА
5. Права та обов'язки осіб, які навчаються Університеті 
5.1. Особи, які навчаються в Університеті, мають право на: 
- захист від будь-яких форм експлуатації, фізичного та психічного насильства.
Усі конфліктні ситуації на кафедрі вирішуються на рівні кафедри, у разі потреби – в деканаті із 
залученням декана чи заступника декана із виховної роботи та на Вченій раді факультету культури і 
мистецтв. У разі не вирішення конфліктної ситуації в межах факультету, справа передається у 
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Комісію з питань етики ЛНУ.
В університеті діє гаряча лінія з питань запобігання та протидії корупції. А також працює 
Уповноважена особа з питань запобігання та протидії корупції.
Конфліктних ситуацій на кафедрі, пов’язаних з сексуальним домаганням та корупцією, не було.

8. Внутрішнє забезпечення якості освітньої програми

Яким документом ЗВО регулюються процедури розроблення, затвердження, моніторингу та 
періодичного перегляду ОП? Наведіть посилання на цей документ, оприлюднений у 
відкритому доступі в мережі Інтернет
Питання процедури розроблення, затвердження ,моніторингу та періодичності перегляду розкрито в 
«Положенні про забезпечення якості освіти» (http://www.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2018/03/Proekt-
Polozhennya-pro-zabezpechennya-yakosti.pdf) та в «Положенні про Центр забезпечення якості освіти 
Львівського національного університету імені Івана Франка»  http://www.lnu.edu.ua/wp-
content/uploads/2019/03/reg-education-quality.pdf

Опишіть, яким чином та з якою періодичністю відбувається перегляд ОП? Які зміни були 
внесені до ОП за результатами останнього перегляду, чим вони були обґрунтовані?
Перегляд ОП проводиться кафедрою музичного мистецтва не частіше ніж один раз в рік та 
розглядається на засіданні кафедри. Рекомендації кафедри подаються на науково-методичну раду 
факультету для розгляду. В випадку позитивного рішення науково-методичної ради питання зміни ОП 
розглядається на Вченій раді факультету культури і мистецтв, а згодом на Вченій раді Університету. 
Протягом 2016-2019 рр. зміни в ОП «Середня освіта (музичне мистецтво)» не вносились. 

Продемонструйте, із посиланням на конкретні приклади, як здобувачі вищої освіти залучені 
до процесу періодичного перегляду ОП та інших процедур забезпечення її якості, а їх 
позиція береться до уваги під час перегляду ОП
Студенти кафедри музичного мистецтва беруть активну участь у впровадженні освітніх програм, 
через висловлення рекомендацій щодо вдосконалення освітніх компонентів, а також шляхом вибору 
дисциплін. 
На першому етапі порадники академічних груп на зібрані групи пояснюють важливість студента у 
виборі предметів та їх вагомий вплив на подальше навчання та його якість. Розказує про усі переваги 
та недоліки такої системи. Наступним етапом лектори (кандидати наук, доктори) проводять усні 
опитування у групах та з’ясовують предмети які студенти хотіли б вивчати і чи є доцільність їх 
викладання на даній спеціальності. Третій етап: дослухавшись до думки студентів, викладачі 
розробляють навчальні плани предметів, які на думку студентів і членів кафедри можна б було 
впроваджувати у навчальний процес. На п’ятому етапі складається анкета, із зазначеними у ході 
попередньої роботи предметами, та затверджується на кафедрі. Опісля цього роздається студентам 
для визначення тих предметів, які кожен студент вважає за потрібне. Отримані дані опрацьовуються 
відтак формуються  групи.
Також студенти представлені в керівних органах факультету та університету, зокрема, Вченій раді, 
яка розглядає та затверджує ОП.

Яким чином студентське самоврядування бере участь у процедурах внутрішнього 
забезпечення якості ОП
Спілкування з представниками студентського самоврядування дає можливість виявити їх інтереси, 
побажання та пропозиції щодо завантаженості в процесі навчання, можливості самостійної 
підготовки, роботи над курсовими дослідженнями. У склад Вченої ради факультету та Вченої ради 
Університету входять внутрішні стейкхолдери (студенти), що беруть активну участь у обговоренні 
цієї та інших ОП.

Продемонструйте, із посиланням на конкретні приклади, як роботодавці безпосередньо або 
через свої об’єднання залучені до процесу періодичного перегляду ОП та інших процедур 
забезпечення її якості
Кафедра музичного мистецтва має укладені договори про співпрацю з гімназіями, ліцеями та 
школами. В процесі методичних семінарів, наукових конференцій, обговорень результатів звітностей, 
державних та семестрових виступів беруть участь викладачі цих організацій. Ці пропозиції беруться 
за основу необхідних змін у освітній програмі. Відділ розвитку кар’єри та співпраці з бізнесом  Центру 
маркетингу та розвитку ЛНУ ім. І. Франка щорічно організовує «Дні кар’єри ЄС», «Майстерня кар'єри»,  
Форуми кар’єри, Кар’єрні марафони та інші заходи та тренінги до яких долучаються працедавці. Чим 
важливі та цінні такі заходи:  для студентів - нагода отримати безкоштовні практичні поради щодо 
вибору місця праці, здобути необхідні для подальшого працевлаштування навички, отримати 
інформацію про програми практики, стажування та вакансії для студентів від провідних компаній і 
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подати своє резюме; для роботодавців - можливість представити свою компанію та сформувати до неї 
лояльність серед університетської спільноти, поспілкуватися із студентами та викладачами 
безпосередньо, отримати резюме потенційних кандидатів на вакантну посаду; для викладачів - 
знайти цінні контакти у бізнесі, зрозуміти сучасні вимоги ринку праці і адаптувати навчальний 
матеріал до цих вимог, отримати готові кейси для навчання.

Опишіть практику збирання та врахування інформації щодо кар’єрного шляху та траєкторій 
працевлаштування випускників ОП
За результатами моніторингу працевлаштування випускників, який що року проводить відділ 
працевлаштування маємо такі результати:
89 % - працевлаштовані випускники, з них 51,1 % випускників працюють за спеціальністю, 15 % - 
приватні підприємці. 72,5 %  випускників зазначили, що мають перспективу кар’єрного зростання на 
даній роботі. Також варто зазначити, що 45% випускників почали працювати ще під час навчання, а 
32 % випускників працевлаштувалися на роботу протягом трьох місяців після закінчення 
Університету. За результатами опитування роботодавців, «Чи у Вашій організації працюють 
випускники ЛНУ ім. І. Франка?» роботодавці зазначили, що 21,7% випускників прийшли в організацію 
в рамках співпраці з Університетом після проходження практик, стажування або відбору, а 65,2% – 
влаштувалися на роботу з власної ініціативи. На запитання «Чи порекомендуєте ви випускника ЛНУ 
ім. І. Франка своїм хорошим партнерам для працевлаштування?» - 90% роботодавців відповіли, що 
«Так!».

Які недоліки в ОП та/або освітній діяльності з реалізації ОП були виявлені у ході здійснення 
процедур внутрішнього забезпечення якості за час її реалізації? Яким чином система 
забезпечення якості ЗВО відреагувала на ці недоліки?
Внутрішнє забезпечення якості ОП у Львівському національному університеті імені І. Франка 
забезпечується «Положенням про систему внутрішнього забезпечення якості у Львівському 
національному університеті імені Івана Франка» (http://www.lnu.edu.ua/wp-
content/uploads/2018/03/Proekt-Polozhennya-pro-zabezpechennya-yakosti.pdf ). 
Система забезпечення якості закладу освіти забезпечує реагування на виявлені недоліки в освітній 
програмі та освітній діяльності.
На засіданнях кафедри музичного мистецтва заслуховувались і затверджувались кожного року  
програми базових дисциплін і дисциплін вільного вибору. За необхідності викладачами вносились 
зміни до програм курсів.
На факультеті з 2018 року створена методична рада, яка здійснює моніторинг щодо затвердження та 
періодичного перегляду навчальних програм курсів та освітньої програми загалом.
Основною формою внутрішнього забезпечення якості під час реалізації освітньої програми 
виступають ректорські заміри знань з певних курсів. Вони здійснюються у тестовій формі для 
дисциплін, обраних за результатами екзаменаційної сесії. При отриманні значних розходжень у бік 
пониження середнього балу оцінювання під час ректорського зрізу і отриманого під час сесії 
здійснюються такі заходи:
1) розгляд на засіданні кафедри причин низької успішності з розробкою відповідних рекомендацій;
2) в окремих випадках розгляд здійснюється на засіданнях методичної ради факультету.
Здійснювані на кафедрі і факультеті заходи дозволяють внести корективи в освітню програму, у 
підходах до оцінювання знань бакалаврів, а також удосконалення методів викладання. 
Щодо покращення ОП і освітньої діяльності з реалізації ОП важливим є покращення ефективності 
діяльності науково-методичних рад на факультеті з розширення її повноважень та оперативності 
діяльності.
Значна роль у реагуванні на недоліки в освітніх бакалаврських програмах належить Вченим радам 
факультету та університету. 

Продемонструйте, що результати зовнішнього забезпечення якості вищої освіти беруться до 
уваги під час удосконалення ОП. Яким чином зауваження та пропозиції з останньої 
акредитації та акредитацій інших ОП були ураховані під час удосконалення цієї ОП?
Серед основних побажань і зауважень, висловлених під час попередньої акредитації було вказано на 
вдосконалення навчально-методичного забезпечення дисципліни, на необхідність впровадження 
програми комп’ютеризації з ширшим впровадженням навчальних комп’ютерних програм, телевізійних 
інформаційних програм.
Розширення співпраці з стейкхолдерами відбулось шляхом організації і забезпечення навчальних та 
педагогічних практик.
Студенти беруть активну участь і публікуються у матеріалах щорічної університетської студентської 
конференції. 

Опишіть, яким чином учасники академічної спільноти змістовно залучені до процедур 
внутрішнього забезпечення якості ОП?
Учасники академічної спільноти залучені до перегляду ОП на таких етапах:
- Затвердження ОП на засіданні кафедри. Кафедра повинна перевірити, чи розроблена програма є 
збалансованою, чи кредити присвоєно раціонально, чи студенти здатні завершити окремі дисципліни 
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та всю освітню програму. Крім того, кафедра повинна перевірити відповідність даної ОП стандартам 
вищої освіти. Позитивне рішення кафедри є підставою для передачі матеріалів методичній комісії 
факультету.
- Затвердження ОП науково-методичною радою. До складу науково-методичної ради входить 
професорсько-викладацький склад факультету. Висновок науково-методичної ради є 
рекомендаційним для Вченої ради факультету.
- Затвердження ОП Вченою радою факультету. До складу Вченої ради факультету входить 
професорсько-викладацький склад факультету, представники студентського уряду. Вчена рада 
факультету здійснює перевірку відповідності ОП усім вимогам факультету. Позитивне рішення Вченої 
ради є підставою для передачі матеріалів на розгляд Вченої ради Університету. 
- Затвердження ОП Вченою радою Університету.  
При коригуванні ОП враховується також опитування студентів, викладачів, випускників та 
роботодавців стосовно якості освітнього процесу, що регламентується «Положенням про організацію 
опитування студентів, викладачів, випускників та роботодавців стосовно якості освітнього процесу» 
(http://www.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2019/01/reg_survey_quality.pdf ).

Опишіть розподіл відповідальності між різними структурними підрозділами ЗВО у контексті 
здійснення процесів і процедур внутрішнього забезпечення якості освіти
Втілення політики із забезпечення якості ОП у моделі системи забезпечення якості освітньої 
діяльності та якості вищої освіти http://projects.lnu.edu.ua/quaere/wp-content/uploads/sites/6/2018/03/qa-
model.pdf, де визначено п’ять основних інституційних рівнів системи забезпечення якості. 
Структурними підрозділами, що відповідають за внутрішню систему забезпечення якості є навчально-
методичний відділ, центр забезпечення якості освіти, відділ ліцензування та акредитації, 
менеджменту організації освітнього процесу. Структурними підрозділами, що залучені до реалізації 
внутрішньої системи забезпечення якості є студентський відділ, інформаційно-аналітичний і 
профорієнтаційний центр, Відділ по роботі з ЄДЕБО, первинна профспілкова організація працівників, 
відділ інформаційного забезпечення, а також інші університетські служби.Дорадчими та робочими 
органами є: Ректорат http://www.lnu.edu.ua/about/administration/rectors-council/; Вчена рада 
Університету http://council.lnu.edu.ua/; Науково-технічна рада 
http://www.lnu.edu.ua/about/administration/research-and-development-board/; Громадська рада 
http://www.lnu.edu.ua/about/public-council/; Студентський уряд http://students.lnu.edu.ua/self-
government/; Приймальна комісія http://admission.lnu.edu.ua/admission-board/contacts/.Структуру та 
організацію внутрішнього забезпечення якості освіти уточнено у положенні «Внутрішня система 
забезпечення якості освіти в університеті» http://projects.lnu.edu.ua/quaere/wp-
content/uploads/sites/6draft-v1.pdf

9. Прозорість і публічність

Якими документами ЗВО регулюється права та обов’язки усіх учасників освітнього процесу? 
Яким чином забезпечується їх доступність для учасників освітнього процесу?
Права та обов’язки усіх учасників освітнього процесу у Львівському національному університеті імені 
І. Франка регулюються «Положенням про організацію освітнього процесу» (http://www.lnu.edu.ua/wp-
content/uploads/2018/06/S22C-6e18062115060-1.pdf) «Правилами внутрішнього розпорядку ЛНУ імені 
Івана Франка» (http://www.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2015/08/office_regulations.pdf ).
Оцінювання роботи викладачів регулюється «Положенням про оцінювання роботи та визначення 
рейтингів наукових, науково-педагогічних та педагогічних працівників» (http://www.lnu.edu.ua/wp-
content/uploads/2017/05/reg_rating.pdf ). 
Опитування студентів, викладачів, аспірантів, випускників та роботодавців проводиться згідно 
«Положення про організацію опитувань студентів, викладачів, випускників та роботодавців щодо 
якості освітнього процесу» (http://www.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2019/01/reg_survey_quality.pdf ). 
Рівні моніторингу:
- Викладач – кафедра – факультет – Університет;
- Студент – група – курс – факультет;
- Навчальна дисципліна – цикл підготовки – навчальний план;
- Випускник – роботодавець. 
Всі документи розміщені на сайті університету у розділі «Документи про організацію та забезпечення 
якості навчального процесу» (http://www.lnu.edu.ua/about/university-today-and-
tomorrow/documents/education-process/ ).
Діяльність Студентського уряду ЛНУ регламентується «Положенням про студентське 
самоврядування Львівського національного університету імені Івана Франка».

Наведіть посилання на веб-сторінку, яка містить інформацію про оприлюднення на 
офіційному веб-сайті ЗВО відповідного проекту з метою отримання зауважень та пропозиції 
заінтересованих сторін (стейкхолдерів). Адреса веб-сторінки
https://kultart.lnu.edu.ua/academics/bakalavr
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Наведіть посилання на оприлюднену у відкритому доступі в мережі Інтернет інформацію про 
освітню програму (включаючи її цілі, очікувані результати навчання та компоненти)
https://kultart.lnu.edu.ua/academics/bakalavr

11. Перспективи подальшого розвитку ОП

Якими загалом є сильні та слабкі сторони ОП?
Сильні сторони:
- Врахування регіональних особливостей та потреб роботодавців і органів влади;
- Наявність практичної підготовки студентів;
- Широкий перелік вибіркової компоненти (25 % становлять вибіркові дисципліни);
- Залучення практиків музичної галузі до читання дисциплін;
- Створення Центру маркетингу та розвитку відділу, що активізував співпрацю з роботодавцями, 
випускниками та студентами;
- Використання різноманітних методів навчання (інформаційно-комп’ютерних, дискусії із фахівцями, 
індивідуальні заняття)
- Консультування та врахування побажань стейкхолдерів при формуванні навчального контенту 
(компонентів ОП);
- удосконалено матеріально-технічне забезпечення.
Слабкі сторони: 
- Недостатнє залучення роботодавців до викладання дисциплін (зокрема, викладачі які працюють у 
різних інструментальних напрямках не мають наукового ступеня, що дозволяє їм читати лекції на ОС 
«Бакалавр»);
- Недостатнє використання внутрішньої системи підвищення кваліфікації викладачів (у межах 
спеціальності);
- Недостатнє використання іноземної мови в навчальному процесі;
- У зв'язку з порушенням хронології заповнення таблиць, МТЗ заповнене не повністю. Надамо усі дані 
на час приїзду експертів.

Якими є перспективи розвитку ОП упродовж найближчих 3 років? Які конкретні заходи ЗВО 
планує здійснити задля реалізації цих перспектив?
Загалом задля забезпечення функціонування ОП плануються наступні заходи:
Вдосконалення програми шляхом залучення до лекцій провідних українських та іноземних фахівців 
галузі (в тому числі за рахунок захисту дисертацій працівниками кафедри);
Створення внутрішньої системи підвищення кваліфікації, в тому числі, за рахунок тренінгів для 
викладачів, щодо сучасних методів навчання;
Покращення матеріально-технічної бази для забезпечення дисциплін;
Проведення регулярного опитування студентів, щодо якості навчання. Опитування студентів, щодо 
якості навчання проводилось центром моніторингу вибірково. Сьогодні ці опитування проводяться 
загалом та регулярно;
Залучення інноваційних методів навчання. Кожен викладач в рамках навчальних дисциплін які 
забезпечує розглядає можливості використання нових методів викладання.
Кафедра враховує побажання органів місцевої влади та роботодавців. Та сьогодні зосереджує увагу 
на можливості ширшого ознайомлення з результатами роботодавців та органами освіти.
Кафедра музичного мистецтва вважає за доцільне удосконалити практичну підготовку здобувачів 
вищої освіти, тому на 2020-2025 навчальні роки передбачено збільшення кредитів на проведення 
практик, а саме – навчально-ознайомчої на 1 курсі, організаційно виховної на 2 курсі, педагогічної на 3 
курсі та виробничої на 4 курсі. Такі зміни покращать умови засвоєння майбутніми вчителями музики 
педагогічних вмінь та навичок та максимально наблизять до виконання фахових завдань майбутньої 
професії.

 
 
          
  

Запевнення
 
Запевняємо, що уся інформація, наведена у відомостях та доданих до них матеріалах, є достовірною.
Гарантуємо, що ЗВО за запитом експертної групи надасть будь-які документи та додаткову 
інформацію, яка стосується освітньої програми та/або освітньої діяльності за цією освітньою 
програмою.
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Надаємо згоду на опрацювання та оприлюднення цих відомостей про самооцінювання та усіх доданих 
до них матеріалів у повному обсязі у відкритому доступі.
 
Додатки:
Таблиця 1.  Інформація про обов’язкові освітні компоненти ОП
Таблиця 2.  Зведена інформація про викладачів ОП
Таблиця 3.  Матриця відповідності програмних результатів навчання, освітніх компонентів, методів 
навчання та оцінювання
 

***
Шляхом підписання цього документа запевняю, що я належним чином уповноважений на здійснення 
такої дії від імені закладу вищої освіти та за потреби надам документ, який посвідчує ці 
повноваження.
 
Документ підписаний кваліфікованим електронним підписом/кваліфікованою електронною печаткою.
 
Інформація про КЕП
ПІБ: Мельник Володимир Петрович
Дата: 13.03.2020 р.
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Таблиця 1. Інформація про обов’язкові освітні компоненти ОП
 

Назва освітнього 
компонента

Вид 
компонента                          

Силабус або інші навчально-методичні матеріали Якщо освітній 
компонент 
потребує 

спеціального 
матеріально-

технічного 
та/або 

інформаційного 
забезпечення, 

наведіть 
відомості щодо 

нього*

Назва файла Хеш файла

Музичний фольклор 
України

навчальна 
дисципліна

25570_muzychnyy_folʹklor_Ukrayiny.pdf 94uCwjzEPuQOlrm7Opbg8cPVaQLIQ/Q3/LzW2YqCoE4=

Практикум 
шкільного 
репертуару

навчальна 
дисципліна

25570_praktykum_shkilʹnoho_repertuaru.pdf c9g8WiIhdir7n7aFNJk0FNfxhybF/gxAW7bVpbKOIjg=

Методика 
вокального 
виховання дітей

навчальна 
дисципліна

25570_metodyka_vokalʹnoho_vykhovannya_ditey.pdf 0YJsiESmrMbFTMpnZvCcWBrpKUq/yKozdgxRAMKmFG8=

Культура усного 
мовлення

навчальна 
дисципліна

25570_kulʹtura_usnoho_movlennya.pdf 2Ida2nxWGem4sxukbWiR7sdsLw7jT2uhL2nD6rl1Fvo=

Аранжування навчальна 
дисципліна

25570_aranzhuvannya.pdf 6uHgQi5l6TSC4C12XUdQJ0pTivhcoM2jMyPDfkc7baA=

Робота на радіо і 
телебаченні

навчальна 
дисципліна

25570_robota_na_radio_i_telebachenni.pdf +kXJbZD6Ri4A7AU6tX4NOswEQcdE4ysQMDCuR05LreI=

Хорознавство навчальна 
дисципліна

25570_khoroznavstvo.pdf AaD6CreZahmdmHGv6E4cBbLYGE8BImw2+5gVDdYh4gY=

Педагогічна 
практика

практика 25570_pedahohichna_praktyka.pdf KwBeaUobzDtNUj3eRXlAr5zULdWpq5z7jaqSRu4WxMM=

Інструментознавство навчальна 
дисципліна

25570_instrumentoznavstvo.pdf 9oJQmlDk+uPVjmgm138CCQlP3y2paKiHA0IPImojCWQ=

Курсова робота курсова 
робота 
(проект)

25570_kursova_robota.pdf waJBosl7D07I0Bw2gig4otwMf1hg0A6hC2BOuHsh8R8=

Світові музично-
педагогічні 
концепції

навчальна 
дисципліна

25570_svitovi_muzychno-pedahohichni_kontseptsiyi.pdf 8lMAyoFn8rTb+bWPmL/E7XDntGyWZgVjH1X3AWHbqoM=

Майстерність 
педагогічної 
діяльності 

навчальна 
дисципліна

25570_maysternistʹ_pedahohichnoyi_diyalʹnosti.pdf 4ehTfLjgnHO9CMgpm0ZgjLPauP2lbyIpJ/tgI9L7QHs=

Психологія музичних 
здібностей

навчальна 
дисципліна

25570_psykholohiya_muzychnykh_zdibnostey.pdf BVtTci/X8EjoT1V/ScZl4VTt4vdyYzSkhtvBWEQ5SFI=

Державний екзамен 
(Теорія і методика 
музичного 
виховання)

підсумкова 
атестація

25570_kompleksnyy_ekzamen.pdf P+48y4v9C8wmGM3MQRAmML+QNFgv++96jfNkZ6Qi/fQ=

Комплексний 
державний іспит 
(основний музичний 
інструмент, 
диригування)

підсумкова 
атестація

25570_derzhavnyy_ekzamen.pdf 0O/+3w4tvU6T4uPWwXXobbpzr8WzCGhr0VTIsNV4fGA=

Навчальна практика практика 25570_navchalʹna_praktyka.pdf TjynEdJ29hmR3EBQ7ExjTBs7DrIXma7aOg6eEqq1S1c=

Основний та 
додатковий 
музичний інструмент

навчальна 
дисципліна

25570_osnovnyy_ta_dodatkovyy_muzychnyy_instrument.pdf sr0Rrk5e5+nKQg7w5GOLt0KpQXsrMNLazQrXTfvQs8E= Аудиторії, 
концертна зала, 
роялі, акордеони, 
бандури, скрипки          

Хоровий клас та 
практична робота з 
хором

навчальна 
дисципліна

25570_khorovyy_klas_ta_praktychna_robota_z_khorom.pdf 490Uwt4R5D5b99a9F+cmEgu5jS3uM4x4S9kQ/rzl17g= Аудиторії, 
концертна зала,  
хоровий клас, 
станки для хору

Оркестр народних 
інструментів, 
Ансамбль скрипалів, 
Ансамбль 
бандуристів, 
Ансамбль духових
інструментів

навчальна 
дисципліна

25570_orkestr_narodnykh_instrumentiv-ansamblʹ_skrypaliv-
ansamblʹ_bandurystiv-ansamblʹ_dukhovykh_instrumentiv.pdf

PNWXYRC804+0/1sIFXTAtWqVBxvQ5tnrepw4X2Nl+B8= Аудиторії, 
концертна зала, 
роялі, акордеони, 
бандури, 
скрипки, духові 
інструменти

Історія зарубіжної 
музики

навчальна 
дисципліна

25570_istoriya_zarubizhnoyi_muzyky.pdf B2SYt1eSAb/A95cNHA3qCH45VS9HERexhgbv7OzHyIw= Опорні 
конспекти 
лекцій, 
методичні 
розробки, 
першоджерельні 
та ілюстративні 
матеріали, нотні 
збірники, клавіри 
опер, технічні 
засоби навчання 
(програвач, 
платівки, CD, 
DVD, магнітофон, 
аудіокасети, 
відеокасети), 
нормативні 
документи, 
комплекс 
навчально-
методичного 
забезпечення 
навчальної 
дисципліни.

Історія української 
музики

навчальна 
дисципліна

25570_istoriya_ukrayinsʹkoyi_muzyky.pdf 4IdLJ15VWq7MdMPxtE45vBokWeo0eyyO0HDVN6bjTXs= Опорні 
конспекти 
лекцій, 
методичні 
розробки, 
першоджерельні 
та ілюстративні 
матеріали, нотні 
збірники, клавіри 
опер, технічні 
засоби навчання 



(програвач, 
платівки, CD, 
DVD, магнітофон, 
аудіокасети, 
відеокасети), 
нормативні 
документи, 
комплекс 
навчально-
методичного 
забезпечення 
навчальної 
дисципліни.

Сольфеджіо навчальна 
дисципліна

25570_solʹfedzhio.pdf 1rx1UtIo01QXPoVGqfMLq92L2My2tVQEKoD3P3G16CU= Навчальні 
посібники та 
підручники з 
сольфеджіо, 
(одно-, дво- та 
триголосся), 
нотні збірки; 
збірники 
музичних 
диктантів; 
ілюстративні 
матеріали, 
комплекс 
навчально-
методичного 
забезпечення 
навчальної 
дисципліни. 

Основи музичної 
комп'ютерної 
грамоти

навчальна 
дисципліна

25570_osnovy_muzychnoyi_komp'yuternoyi_hramoty.pdf 8lUU8/tdiKDMwc4OVCZ9HcD7jhULnftVNF5i5bbqFuw= Інтерактивний 
комплекс 
навчально-
методичного 
забезпечення 
дисципліни; 
нормативні 
документи. 
Аудиторія, 
ноутбук, 
проектор, доступ 
до інтернету, 
програма Finale.

Аналіз музичних 
форм

навчальна 
дисципліна

25570_analiz_muzychnykh_form.pdf KbcMDVbhK8PZ/t9/vv+6cmWMkgzp7WAKRECw0Ol8kpM= Опорні 
конспекти 
лекцій, 
методичні 
розробки, 
першоджерельні 
та ілюстративні 
матеріали, нотні 
збірники, клавіри 
опер, технічні 
засоби навчання 
(CD, DVD, 
магнітофон, 
ноутбук), 
нормативні 
документи, 
комплекс 
навчально-
методичного 
забезпечення 
навчальної 
дисципліни.

Українська мова (за 
професійним 
спрямуванням)

навчальна 
дисципліна

25570_ukrainska_mova_za_profesiynym_spryamuvannyam.pdf ytegE3M49lyvr8yFumE3Je6tVvF4DtDBWkGVqXYoNXE= Аудиторія, 
ноутбук, 
проектор, доступ 
до інтернету, 
Office 365

Філософія навчальна 
дисципліна

25570_filosofiya.pdf 4gffSTj9ZYQN7CxlSGx4pTdcVXSO5LMBIrXOJYB1H80= Аудиторія, 
ноутбук, 
проектор, доступ 
до інтернету, 
Office 365

Історія України навчальна 
дисципліна

25570_istoriya_Ukrainy.pdf jSvwopdU8TINGaDQw8K92VJBV6YC32EguHaUL83h8oM= Аудиторія, 
ноутбук, 
проектор, доступ 
до інтернету, 
Office 365

Охорона здоров'я 
дітей та шкільна 
гігієна

навчальна 
дисципліна

25570_okhorona_zdorov'ya_ditey_ta_shkilʹna_hihiyena.pdf PipLy76z2NLylkuh3W+JxiHU+WAuGjQFfd+wsOTdvys= Аудиторія, 
ноутбук, доступ 
до 
інтернету,Office 
365

Іноземна мова навчальна 
дисципліна

25570_inozemna_mova.pdf lkQtO/QJFSh5ZyDNoczEMiDOeDq8Zpx33gmpLhpSK+0= Аудиторія, 
доступ до 
інтернету,Office 
365, ПК Intel Core 
i3-4150 / 3.5 ГГц; 
інтерактивна 
дошка SMART 
Board 800 з 
вмонтованою 
акустичною 
системою;
документ-камера  
SMART Document 
SDC-450;
мультимедійний 
проектор NEC 
UM280WG;
LCD телевізор 
Samsung 
UE32FH4003W.

Фізвиховання навчальна 
дисципліна

25570_fizvykhovannya.pdf Q4xqoY+KAl/JSlfN6ecs+slCtVFhWJ5DmG8GczwRM2A= Спотривні зали, 
басейн, 
спортивне 
спорядження 
різних типів

Педагогіка навчальна 
дисципліна

25570_pedahohika.pdf EgqkbM+PdCLdVJS8NNLGWEDwuhNH/UeNp6cmML9eRrk= Аудиторія, 
ноутбук, 
проектор, доступ 
до 
інтернету,Office 
365



Психологія навчальна 
дисципліна

25570_psykholohiya.pdf bPSZw9+5Wwj48CY6iJt8SDykQ4K34tmbkLhULCup8pM= Аудиторія, 
ноутбук, 
проектор, доступ 
до 
інтернету,Office 
365

Поліфонія навчальна 
дисципліна

25570_polifoniya.pdf xTNC79Crjfr6Y7tgKla35tpH56SiQrxejxkDZQ3vQ8o= Методичне 
забезпечення 
навчальної 
дисципліни 
охоплює 
підручники та 
посібники, 
зазначені у 
списку 
літератури, 
ілюстративний 
нотний матеріал, 
роздатковий 
матеріал на 
практичних 
заняттях.

Гармонія навчальна 
дисципліна

25570_harmoniya.pdf 9LGjFbXcA1GvWbVFOd/D4BJXIlAZ1E/HK2CwYniqkzY= Методичне 
забезпечення 
навчальної 
дисципліни 
охоплює 
підручники та 
посібники, 
зазначені у 
списку 
літератури, 
ілюстративний 
нотний матеріал, 
роздатковий 
матеріал на 
практичних 
заняттях.

Вступ до 
спеціальності

навчальна 
дисципліна

25570_vstup_do_spetsialʹnosti.pdf +9WtaGdAcdQIOmfEWQS14zfClDeK9siKYkWszm8WP8E= Аудиторія, 
ноутбук, 
проектор, доступ 
до 
інтернету,Office 
365

Основи теорії музики навчальна 
дисципліна

25570_osnovy_teoriyi_muzyky.pdf MQFuSlzPcyEbX1/iiUxkAehjgYajMMQjn/lhxbZVQ2s= Аудиторія, 
ноутбук, 
проектор, доступ 
до 
інтернету,Office 
365

Музична педагогіка навчальна 
дисципліна

25570_muzychna_pedahohika.pdf GILCbnv0G1RXtzOox/mpPSWT6af+OZRmyUBZa7kHmtU= Аудиторія, 
ноутбук, 
проектор, доступ 
до 
інтернету,Office 
365

Історія української 
культури

навчальна 
дисципліна

25570_istoryya_ukrainskoi_kultury.pdf UaSRw2fg4356CtQg5zptTvxR7tgy17dDqkGe9yu9Jsw= Аудиторія, 
ноутбук, 
проектор, доступ 
до інтернету, 
Office 365

Музична психологія навчальна 
дисципліна

25570_muzychna_psykhologia.pdf oQL8C6msAMaSNYjMdOwHtyq/9p7xjG8i0TrAcYweMD8= Аудиторія, 
ноутбук, 
проектор, доступ 
до 
інтернету,Office 
365

Постановка голосу навчальна 
дисципліна

25570_postanovka_holosu.pdf f0qLtOnjZvmAWZrcO6LQpQB5FQsw5mZoO4j737pWk6c= Аудиторії, 
репетиційні зали, 
рояль, 
фортепіано, 
дзеркала

Вокально-
інстрментальні 
ансамблі (мішаний 
хор)

навчальна 
дисципліна

25570_vokalʹno-instrumentalʹni_ansambli_(mishanyy_khor).pdf m047mgifGC4aE1vFHUftBBbM+Fixi93rPxt2XRwnFB4= Аудиторії, 
концертна зала, 
хоровий клас, 
роялі, станки для 
хору

Вокально-
інструментальні 
ансамблі (мішаний 
хор)1

навчальна 
дисципліна

25570_vokalʹno-
instrumentalʹni_ansambli_(mishanyy_khor)1.pdf

n37jn5hvAwuMI9p4tMqg660Gj0h2v8vKDNU/ICwihx0= Аудиторії, 
концертна зала, 
хоровий клас, 
роялі, акордеон, 
бандура, 
скрипка, духові 
інструменти, 
станки для хору

Теорія і методика 
музичного 
виховання 
(дошкільна та 
шкільна)

навчальна 
дисципліна

25570_teoriya_i_metodyka_muzychnoho_vykhovannya.pdf uY5cSQ84IiAp8zy7PdBB3YaaEsr+6e8nv8T9J1A/5qM= Аудиторія, 
ноутбук, 
проектор, доступ 
до 
інтернету,Office 
365

Безпека 
життєдіяльності 
(безпека 
життєдіяльності, 
цивільний захист та 
сестринська справа)

навчальна 
дисципліна

25570_bezpeka_zhyttyediyalʹnosti.pdf J1fn3CCzfIhlst/QXLIbaL4X6TsIczCO4c8lnQfs+dY= Аудиторія, 
ноутбук, доступ 
до 
інтернету,Office 
365

Охорона праці 
(основи охорони 
праці та охорона 
праці в галузі)

навчальна 
дисципліна

25570_okhorona_zdorov'ya_ditey_ta_shkilʹna_hihiyena.pdf PipLy76z2NLylkuh3W+JxiHU+WAuGjQFfd+wsOTdvys= Аудиторія, 
ноутбук, доступ 
до 
інтернету,Office 
365

Диригування (ЧХП) навчальна 
дисципліна

25570_dyryhuvannya.pdf e21YEVZey2q+dtt0f0BsWYeI7qtDQFj/AHKASs6tqbg= Аудиторії, 
репетиційна 
зала, хоровий 
клас, рояль, 
станки для хору, 
пюпітри

Політологія навчальна 
дисципліна

25570_politolohiya.pdf VxZQ3bmmwOpwhifjDjRAT894Y3yIxAKAXEnhPhc6Q6k= Аудиторія, 
ноутбук, 
проектор, доступ 
до інтернету, 
Office 365

 



* наводяться відомості, як мінімум, щодо наявності відповідного матеріально-технічного забезпечення, його достатності для реалізації ОП; для обладнання/устаткування – 
також кількість, рік введення в експлуатацію, рік останнього ремонту; для програмного забезпечення – також кількість ліцензій та версія програмного забезпечення

 
  
 
Таблиця 2. Зведена інформація про викладачів ОП

 
ID 

викладача
ПІБ Посада Структурний 

підрозділ
Кваліфікація 
викладача

Стаж Навчальні 
дисципліни, що їх 

викладає 
викладач на ОП 

Обґрунтування

63726 Пасічник 
Володимир 
Петрович

Доцент 0 Інструментознавство структурний підрозділ - кафедра музикознавства та хорового мистецтва
факультету культури і мистецтв;
Кваліфікація - композитор, викладач музично-теоретичних дисциплін, кандидат
мистецтвознавства;
Стаж наукової роботи - 2 роки.
Питання музичних діалектів у науковій спадщині Володимира Гошовського /
Пасічник // Вісник Львівського університету. - Львів, 2013. - Вип. 12 : Серія:
мистецтвознавство. - С. 103 -113.
Питання музичного слов’янознавства у науковій спадщині Володимира /
Володимир Пасічник // Вісник Львівського університету. - Львів, 2013. - Вип. 13 :
мистецтвознавство. - С. 72-86.
Наукові контакти Володимира Гошовського // Наукові збірки Львівської академії
ім. М Лисенка -2014. - Чис. 33. -С. 75-85.
Основні тенденції розвитку зарубіжної етномузикології 11 половини XX століття /
Вісник Львівського університету. -Львів, 2014. -С. 211-218.-(Серія 
мистецтвознавство: Вип. 14).
Володимир Гошовський про польову роботу фольклориста // Вісник Львівського
університету. -Львів, 2015. - С. 100-107. - (Серія мистецтвознавство; Вип. 16. - Ч.
1).
Моріс Равель у Львові (1932): реконструкція події за матеріалами польської та
української періодики // Україна XX століття: культура, ідеологія, політика. - Київ,
2015. - Вип. 20. - С. 347-354.
Гармонія. Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів II-IV
рівня акредитації/О. Іваньо, Б. Новак. -Львів: Растр-7, 2015. -136с.

69167 Жигаль 
Зоряна 
Михайлівна

Доцент 0 Майстерність 
педагогічної 
діяльності 

структурний підрозділ - кафедра музичного мистецтва факультету культури і
мистецтв;
кваліфікація - магістр педагогічної освіти, викладач диригування, кандидат
педагогічних наук;
стаж наукової роботи - 11 років;
1. Жигаль З. Ментальні основи української співучості Молодь і ринок. Вип. 12
(119). -  Дрогобич: Коло, 2014. – с. 49-53
2. Жигаль З.  Аналіз інноваційної педагогічної діяльності вчителя музики/
З.Жигаль // Наукові записки Кіровоградського державного педагогічного
університету ім. В. Винниченка. Педагогічні науки. № 12(260). – Кіровоград, 2014.
– С. 109-112.
  3. Жигаль З. Теоретично-методологічні аспекти інноваційних технологій
музичного навчання і виховання / З. Жигаль // Молодь і ринок Вип. 10 (115). -
Дрогобич: Коло, 2016. – С. 49-53.
4. Жигаль З. Проблеми музичного виховання у загальноосвітніх навчальних
закладах на сучасному етапі / З. Жигаль // Актуальні питання мистецької
педагогіки. ‒  Хмельницький: Хмельницька гуманітарно-педагогічна академія,
2018.  № 48 .- С. 56 ‒ 59
5. Жигаль З. Дошкільне музичне виховання: особистісно-орієнтований підхід /
З.Жигаль// Молодь і 5. ринок Вип. 12 (167). -  Дрогобич: Коло, 2018. - С. 59-63
Музично-педагогічні системи та концепції ХХ століття : підручник / [Черкасов В.,
Тайнель Е., Жигаль З. та ін.]; за заг. ред. канд. пед. наук., проф. Тайнель Е.З.
Вид. 2-ге. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка - Харків, 2017. – С. 223 – 313.

79101 Тайнель 
Ельвіра 
Золтанівна

Завідувач 
кафедри

0 Світові музично-
педагогічні 
концепції

структурний підрозділ - кафедра музичного мистецтва факультету культури і
мистецтв;
кваліфікація - вчитель музики і співів, кандидат педагогічних наук;
стаж наукової роботи - 26 років;
1. Тайнель Е. Хоровое сольфеджио – одно из средств повышения музыкальной
грамотности младших школьников. – Школа и педагогика. – СССР, АПН СССР,
Москва,1989.№170-189. – С. 143-149.
2. Тайнель Е. Жанри українського дитячого фольклору в народніцй педагогіці. –
Музика і освіта. – Київ, 2002. №3. С. 31-34.
3. Тайнель Е. Роль музичних товариств та соціальних музичних закладів у
національно-культурному розвитку Галичини кінця 19 – початку 20 ст. – Молодь і
ринок. Дрогобич: Коло, 2002. №3. С. 16-19.
4. Тайнель Е. Виникнення та використання релятивного методу сольмізації у
світових музично-педагогічних системах. - Молодь і ринок. Дрогобич: Коло, 2002.
№ 10. С. 44-48.
5. Тайнель Е. Становлення  музичної освіти в музичних закладах Львова. –
Нуково-педагогічний та економічний журнал ;4 «Молодь і ринок», Дрогобич,
2010. – С. 23-29.
6. Тайнель Е. Особливості диференційованого підходу та інтегрованих процесів
фортепіанного навчання майбутніх педагогів-музикантів. – Вісник ЛНУ ім. Івана
Франка, серія: Мистецтвознавство. Львів, 2011. – С. 15-19.
7. Тайнель Е. Підготовка майбутніх педагогів-музикантів (історичний аспект). –
Журнал «Молодь і ринок». Дрогобич: Коло, 2012, випуск 9(94). – С. 53-57.
8. Тайнель Е. Традиції та сучасні новації мистецької педагогічної освіти. - Вісник
ЛНУ ім. Івана Франка, серія: Мистецтвознавство. Львів, 2011. – С. 75-78.
Теорія та практика загального музичного виховання за методом відносної
сольмізації : [навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів]. –
Видавничий центр ЛНУ ім. Івана Франка: 2007. – 392 с., 8 арк.: іл.
- Музично-педагогічні системи та концепції ХХ століття : підручник. – Львів: ЛНУ
імені Івана Франка, 2015. – 328 с.
- Музично-педагогічні системи та концепції ХХ століття : підручник. Вид. 2-ге. –
Львів : ЛНУ імені Івана Франка – Харків, 2018. – 433с.

205492 Кукул Оксана 
Миколаївна

Асистент 0 Методика 
вокального 
виховання дітей

структурний підрозділ - кафедра музичного мистецтва факультету культури і
мистетв;
кваліфікація - вчитель музики;
науковий стаж - 9 років;
Творчий та науковий доробок:

– Методичні розробки і рекомендації для студентів-практикантів

– «Музичне заняття – основна форма музично виховної роботи в дошкільних
закладах»;  «Значення музично-ритмічних рухів на музичних заняттях»;
«Музично дидактичні ігри – інтерактивний метод музичного розвитку 
дошкільнят»

– Дослідження і узагальнення педагогічного досвіду музичних працівників
Франківського району міста Львова Равлінко Галини Павлівни (дитяча установа
№51), Шевчук Ірина Степанівна (дитяча установа №131), Цар Наталя Євгенівна
(дитяча установа №165)

176414 Король Оксана 
Миколаївна

Доцент 0 Аранжування структурний підрозділ - кафедра музичного мистецтва факультету культури і
мистецтв;
кваліфікація - музикознавець, викладач, магістр педагогічної освіти, викладач
музично-теоретичних дисциплін, кандидат мистецтвознавства;
стаж наукової роботи - 12 років;
1. Король О. Музичний побут Стрийщини від другої половини ХІХ до кінця 30-х
рр. ХХ ст. // Наукові записки Тернопільського державного педагогічного
університету ім. В. Гнатюка. Серія: Мистецтвознавство. – 2002. – № 2 (9). – 120 с.
– С. 60-66.; 
2. Король О. Музичне виховання молоді у спеціальних навчальних закладах
Галичини на початку ХХ ст. (на прикладі філії ЛВМІ ім. М. Лисенка у Стрию) //
Молодь і ринок. – 2004. – № 1 (7). – С. 92-97. 
3. Король (Миронова) О. Концертно-музичне життя Стрия і Стрийщини на
початку ХХ Століття // Молодь і ринок. – 2006.
4. Король (Миронова) О. Стрийський музично-драматичний театр у 1900-1939 рр.



як складова загального розвитку культури Галичини // Культура і сучасність:
Альманах. – К.: ДАКККіМ, 2006. -  №1. – 165 с., С. 127-133.
5. Король (Миронова) О. М. Музичне мистецтво як вагомий чинник порозуміння
між національними групами в поліетнічному середовищі (на прикладі м. Стрия з
кінця ХІХ) // Україна-Світ: від культурної своєрідності до спорідненості культур:
Зб. матеріалів Міжнародної науково-практичної конференції, Київ, 25-26 травня
2006 р. – К.: ДАКККіМ, 2006. - Ч. 1, 296 с., С. 264-266. 
6. Король (Миронова) О. Роль музичної культури м. Стрия та Стрийщини у
розвитку  культурно-мистецьких традицій Галичини першої третини ХХ століття.
// Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету ім.
В. Гнатюка та Національної музичної академії України ім. П. Чайковського. Серія:
Мистецтвознавство. – №1 (18). - 2007.;
7. Король (Миронова) О. М. Музично-культурне життя міста Стрия у 1900-1939
рр. (на прикладі хорового товариства "Боян" та Польського Співочого 
Товариства "Гендзьба"): Наукове видання, рекомендоване до друку Вченою
радою ЛДМА ім. М. В. Лисенка – Львів, 2007. – 48 с.
8. Король (Миронова) О. Музичне життя в полікультурному середовищі м. Стрия
та регіону Стрийщини (друга половина xix століття  - 1939 р.) Автореф. на
здобуття наук. ступеня кандидата митсецтвознавства. - Львів, 2007, - 20 с.
9.  Король О. М. Особливості музичного життя та мистецького виховання молоді
Галичини на початку ХХ століття / О. М. Король // Наукові записки 
Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира
Гнатюка. Серія : Мистецтвознавство. - 2014. - № 1. - С. 104-110.
10.  Король О. М. Збереження, розвиток та пропагування української мистецької
культури серед підростаючого покоління засобами діяльності дитячо-юнацького
театру – традиції та сучасність / О. М. Король // Актуальні питання мистецької
педагогіки. - 2015. - Вип. 4. - С. 53-60.
Музично-педагогічні системи та концепції ХХ століття : підручник / [Салдан С.,
Тайнель Е., Жигаль З. Король О.та ін.] – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2015. –
306 с.

135356 Чабан Юрій 
Васильович

Асистент 0 Робота на радіо і 
телебаченні

структурний підрозділ - кафедра театрозхнавства та акторської майстерності
факультету культури і мистецтв;
кваліфікація - радіоінженер;
стаж наукової роботи - 12 років;

154112 Демцюх 
Степан-Зіновій 
Миколайович

Доцент 0 Хорознавство структурний підрозділ = кафедра музикознавства та хорового мистецтва
кваліфікація - диригент хору, викладач хорових дисциплін;
стаж - 15 років;
Демцюх З. Чародії батути / З. Демцюх // Вісник Львівського університету. Серія
мистецтвознавство. – Вип. 17. – Львів, 2016. – С. 151–158.
Демцюх З. М. Маестро – “Perpetum mobile” / Дзвін. – Львів, 2015. – №10. – С. 190–
192.
Демцюх З.М. Мистецтво високого лету / З. М. Демцюх // Дзвін. – Львів, 2014. – №9.
– С. 156–158.
Демцюх З. Виконавсько-хорові проблеми кантати Лесі Дичко “Червона калина” :
навч.-метод. пос. / З. М. Демцюх.  – Львів : СПОЛОМ, 2013. – 40 с.
Демцюх С.-З. М. Плеяда одержимих. / С.-З. М. Демцюх // Дзвін. – Львів, 2013. – №2
(820). – С. 103–104.
Демцюх С.-З. М. Слово про вчителя / С.-З.М.Демцюх // Чупашко І. П. Михайло
Антків. Присутність. – Львів : “Колір ПРО”, 2013. – С. 148–154.

324560 Кияновська 
Любов 
Олександрівна

професор 0 Психологія музичних 
здібностей

структурний підрозділ - кафедра музичного мистецтва факультету культури і
мистецтв;
кваліфікація - музикознавець, лектор, викладач теоретичних і історичних
дисциплін, доктор мистецтвознавства;
стаж - 40 років;
1.  Кияновська Л.О. Іван Карабиць: мудрість серця // Музика, № 1-2, 2015. – С. 4 –
8.
2. Кияновська Л.О. Стиль Івана Карабиця в сучасному контексті// Часопис НМАУ
ім. П.І.Чайковського. № 2 (27), 2015. – С. 32 – 46.
3. Кияновська Л.О. Євген Цегельський у панорамі українсько-чеських культурно-
музичних зв’язків міжвоєнного двадцятиріччя // Вісник Прикарпатського
університету. Мистецтвознавство. Випуск 32. - Івано-Франківськ, 2015. На
пошану доктора мистецтвознавства, професора Карась Ганни Василівни. - С. 44 –
52. (співавтор О. Паріс).
4. Кияновська Л.О. Який сьогодні стиль надворі? // Наукові діалоги з 
Н.О.Герасимовою-Персидською. Науковий вісник НМАУ ім. П.Чайковського. – Вип.
19. – К.: НМАУ ім. П.Чайковського, 2017. – С. 65 – 91.
5. Кияновська Л.О. Територія Моцартіана: з традиції в майбутнє (хроніка подій) //
Українська музика. Щоквартальник ЛНМА ім. М. В. Лисенка. – Львів, 2017. – Ч.3
(25). – C. 161-173.
1.Кияновська Л.О. Таємні письмена душі… Анатолій Авдієвський: шляхами
творчості. – К.: Вид-во НПУ ім. М. П. Драгоманова, 2017. – 280 с.
2. Кияновська Л.О. Сад пісень Івана Карабиця. – К.: вид-во Дух і Літера, 2017. –
286 с.
3.Кияновська Л.О. Львівська національна музична академія. Монографія. – Львів,
ЛНМА ім. М. Лисенка, 2018. – 100 с.(співавтори Мазепа Т. Л., Пилатюк І.М.)

205492 Кукул Оксана 
Миколаївна

Асистент 0 Практикум 
шкільного 
репертуару

структурний підрозділ - кафедра музичного мистецтва факультету культури і
мистетв;
кваліфікація - вчитель музики;
науковий стаж - 9 років;
Творчий та науковий доробок:

– Методичні розробки і рекомендації для студентів-практикантів

– «Музичне заняття – основна форма музично виховної роботи в дошкільних
закладах»;  «Значення музично-ритмічних рухів на музичних заняттях»;
«Музично дидактичні ігри – інтерактивний метод музичного розвитку 
дошкільнят»

– Дослідження і узагальнення педагогічного досвіду музичних працівників
Франківського району міста Львова Равлінко Галини Павлівни (дитяча установа
№51), Шевчук Ірина Степанівна (дитяча установа №131), Цар Наталя Євгенівна
(дитяча установа №165)

93611 Коломиєць 
Ольга Ігорівна

Доцент 0 Музичний фольклор 
України

структурний підрозділ - кафедра музикознавства тахорового мистецтва;
кваліфікація - етномузикознавець, викладач, кандидат мистецтвознавства;
стаж - 16;
Коломиєць О. Гуцульський похорон як обрядова драма // Музика та дія в
традиційному фольклорі: Збірник наукових праць. — Львів, 2001. — с. 75-86.
Коломиєць О. Дмитро Іванович Яворницький — збирач рідної старовини //
Животоки: Культурно-просвітницький вісник. — Львів, 2001. — №1 (19). — С.14-
15.
Коломиєць О. Сольфеджіо: Навчальна програма для спеціальності «Акторське
мистецтво» денної форми навчання/ Ред. Бічуя Н.Л. – Львів: Видавничий центр
ЛНУ ім. І. Франка, 2002. – 18 с.
Коломиєць О. Народновиконавський практикум в системі виховання 
етномузиколога //Етномузика. — Львів, 2006. — Число 1: Збірка статей та
матеріалів на честь 125-ліття Климента Квітки / Упор. Б. Луканюк. — с. 131-138.
— (Наукові збірки Львівської державної музичної академії імені Миколи Лисенка.
— Вип. 12). http://conservatory.lviv.ua/wp-content/uploads/2016/07/em-1.pdf
Olha Kolomyyets. Folk performance practicum in the system of musicology training: a
problem of transmission of traditional music in Ukraine //Abstracts of the 39th World
conference of the International council for traditional music. — Vienna, 2007. — 205-
206 pp.
Коломиєць О. Проект програми-конспекту спецкурсу “Світова етномузика:
арабська та японська культури” (для студентів факультету культури і мистецтв
спеціальності “Фольклористика” спеціалізації «Етномузикознавство” Львівського
національного університету імені Івана Франка) // Етномузика. — Львів, 2007. —
Число 3: Збірка статей та матеріалів на честь 60-річчя Богдана Луканюка / Упор.
Ю. Рибак. — с. 150-169. — (Наукові збірки Львівської державної музичної академії
імені Миколи Лисенка. — Вип. 15). http://conservatory.lviv.ua/wp-
content/uploads/2016/07/em-3.pdf
Коломиєць О. Інструментальна музика традиційного гуцульського похорону //
Етномузика. — Львів, 2007. — Число 2 : Збірка статей та матеріалів на честь 150-
ліття Івана Франка / Упор. Б. Луканюк. — с. 25-32. — (Наукові збірки Львівської
державної музичної академії імені Миколи Лисенка. — Вип. 14). 
http://conservatory.lviv.ua/wp-content/uploads/2016/07/em-2.pdf



Коломиєць О. Світова конференція ICTM у Відні // Етномузика. — Львів, 2008. —
Число 4: Збірка статей та матеріалів / Упор. І. Довгалюк. — С. 196-205. (Наукові
збірки Львівської державної музичної академії імені Миколи Лисенка. — Вип. 16).
http://conservatory.lviv.ua/wp-content/uploads/2016/07/em-4.pdf
Коломиєць О. До питання про поняття «ґхарана» у традиційній професійній
музичній культурі Гіндустані (на прикладі школи Кірана) // Вісник Львівського
національного університету імені Івана Франка. Серія Мистецтвознавство. –
2009. – Вип.9.–С.151-166. 
http://publications.lnu.edu.ua/bulletins/index.php/artstudies/article/view/2850
Olha Kolomyyets. Little Armenia in Western Ukraine / /Voices of the Weak: Music and
Minorities. – Praha, 2009. – 122- 131.
Коломиец О.И. К вопросу о понятии гхарана в традиционной профессиональной
музікальной культуре Хиндустани (на примере школы Кирана) // Весці 
Беларускай дзяржаунай акадэміі музыкі: Навукова-тэарэтычны часопіс. 2010. №
16. С. 78-84.
 

Коломиєць О. Система “ґуру-шиш’я парампара” в традиційній професійній
музичній культурі Гіндустані: до питання трансмісії музики усної традиції (на
прикладі школи Кірана) // Вісник Львівського національного університету імені
Івана Франка. Серія Мистецтвознавство. – 2010. – Вип. 10. – С. 50-68. 
http://publications.lnu.edu.ua/bulletins/index.php/artstudies/article/view/2898
 

Коломиєць О. Система «ґуру-шиш’я парампара» як критерій пізнання та
збереження традиції у контексті професійної музичної культури Гіндустані (на
прикладі ґхарани Кірана) // Тези доповідей міжнародної наукової конференції
«ХIV сходознавчі читання А. Кримського». – Київ, 2010. – С. 195-198.
Коломиєць О. До питання про ґхарани в традиційній професійній музичній
культурі Північної Індії: зародження, розвиток, трансформація явища (на
прикладі школи Кірана) // Сходознавство. – № 51. – Київ, 2010. – С. 65-80.
Коломиєць О. Світова етномузика: індійська традиційна культура (проект
програми-конспекту для студентів факультету культури і мистецтв 
спеціальності „Фольклористика” спеціалізації „Етномузикологія” Львівського
національного університету імені Івана Франка) // Етномузика – Львів, 2011. –
Наукові збірки Львівської національної музичної академії ім. М.Лисенка. – Вип. 7.
– С. 30-48. http://conservatory.lviv.ua/wp-content/uploads/2016/07/em-7-broshura.pdf
Olha Ukrainian-Indian Ethnomusicologial Dialog: Beginnings // Abstracts ICTM 2011. –
Newfoundland, 2011. – P. 77.
 

Olha Kolomyjec. Muzyka instrumentalna w tradycyjnym pogrzebie huculskim //
Instrumenty muzyczne w tradycji ludowej i folkowej. – Krakow, 2011. – S. 98-111.
 

Ольга Коломиєць. Музичні перехрестя волохів на Закарпатті (перші результати
проекту «Bajeshi in Transcarpatia» Австрійської академії наук) // «Етномузикологія
на зламі тисячоліть: теорія, історія, методологія», присвячена 90-літтю 
Володимира Гошовського: Тези конференції. – Львів, 2012. – С.18-21.
Ольга Коломиєць. Засновники стильової школи ґхарани Кірана у контексті
системи носіїв професійної музичної культури усної традиції гіндустані // Вісник
Львівського національного університету імені Івана Франка. – Львів: Видавничий
центр ЛНУ імені Івана Франка, 2014. – С. 223-238. – (Серія мистецтвознавство;
Вип. 14.). 
http://publications.lnu.edu.ua/bulletins/index.php/artstudies/article/viewFile/3141/3206
Коломиєць О. Тарас Шевченко та Рабіндранат Таґор: музичний код геніїв як
фактор національного визнання / Ольга Коломиєць // Вісник Львівського
університету (Серія Мистецтвознавство). – Випуск 15. – Львів, 2015. – С. 126-136.
Коломиєць О. Музичні перехрестя волохів на Закарпатті (перші результати
проекту «Bajeshi in Transcarpatia» Австрійської академії наук /Коломиєць О //
Musicologica Wratislaviensia 12 (2015). – Вроцлав, 2016. – C. 99-118. 
http://www.wuwr.com.pl/products/category/musicologica-wratislaviensia-71.html
Kolomyyets Olha. Report of a Liaison Officer (Ukraine) // Bulletin of the International
Council for Traditional Music. – No. 132. – October, 2016. – ISSN (Online): 2304-4039. –
http://www.ictmusic.org/sites/default/files/documents/bulletins/132-ICTM-Bulletin-Oct-
2016-better.pdf
Kolomyyets Olha. Olena Murzyna Obituary // Bulletin of the International Council for
Traditional Music. – No. 133. – January, 2017. – ISSN (Online): 2304-4039. – 
http://www.ictmusic.org/sites/default/files/documents/bulletins/133-ICTM-Bulletin-Jan-
2017-better.pdf
Коломиєць О. Основне коло методологічних питань етномузичних студій у
дискурсах американських етномузикологів сучасності (за результатами
дослідження  2015 – 2016 рр. у Чиказькому університеті в рамках наукової
програми імені Фулбрайта) // Х Конференція дослідників народної музики
червоно руських (галицько-володимирських) та суміжних земель (Львів, 21-22
квітня 2017 р.): Статті та матеріали. – Львів, 2017. – С. 72-80. 
http://conservatory.lviv.ua/wp-content/uploads/2017/03/cimp-10_maket_a5.pdf
Olha Kolomyyets. Ukrainian-Indian Ethnomusicologial Dialog: Beginnings (The Author’s
Experience in Kirana Gharana) // Вісник Львівського національного університету
імені Івана Франка. Серія Мистецтвознавство. – Вип. 17. – Львів, 2017. – С. 199-
209.
Коломиєць О. Звукова колористика у стилістиці музичної мови професійних
співців школи (ґхарани) Кірана у Північній Індії: Раґа Яман – спроба аналізу (до
питання про музичну семіотику) // Етномузика. – Львів, 2017. – Наукові збірки
Львівської національної музичної академії ім. М.Лисенка. -Вип. 13, С. 9-30.

67744 Циганик 
Мирослава 
Іванівна

Доцент 0 Культура усного 
мовлення

структурний підрозділ -  кафедра театрознавства та акторської майстерності
факультету культури і мистецтв;
кваліфікація - магістр філології, викладач української мови, літератури та
фольклору, кандидат філологічних наук;
стаж наукової роботи - 6 років.
"Циганик М. І. Постать Дениса Зубрицького в наукових візіях Івана Франка /
Мирослава Циганик // Вісник львівського університету. – Серія філологічна. –
Випуск 62 .– Львів, 2015. – С. 229-236. Циганик М. І. Творчість Тараса Шевченка в
науковій діяльності Якова Головацького / Мирослава Циганик // Вісник 
Львівського університету. Серія Мистецтвознавство. – Випуск 15. – Львів, 2014. –
С. 48–55. Циганик М. Яків Головацький в оцінці Івана Франка / Мирослава
Циганик // Іван Франко: мистецтвознавчі рецепції. Збірник статей. – Львів, ВЦ
ЛНУ ім. І. Франка – 2016. – С. 167-175. Циганик М. «Постать Якова Головацького в
науково-культурному житті Галичини першої половини ХІХ століття / Мирослава
Циганик // Львівсько-Ряшівські наукові зошити = Lwowsko-Rzeszowskie zeszyty
naukowe / Львів. нац. ун-т ім. І. Франка, Ф-т культури і мистецтв; Ряшівський ун-
т, Ф-т педагогіки і мистецтва. – Львів ; Ряшів : ЛНУ імені Івана Франка, 2015. –
№2. Патрон І., Циганик М. Кітч та українське кіно початку ХХІ ст. / І. В. Патрон //
Кітч у мистецтві, етосі та вихованні. – Львів; Ряшів: Растр-7, 2019. – С. 21–28."

63726 Пасічник 
Володимир 
Петрович

Доцент 0 Поліфонія структурний підрозділ - кафедра музикознавства та хорового мистецтва
факультету культури і мистецтв;
Кваліфікація - композитор, викладач музично-теоретичних дисциплін, кандидат
мистецтвознавства;
Стаж наукової роботи - 2 роки.
Питання музичних діалектів у науковій спадщині Володимира Гошовського /
Пасічник // Вісник Львівського університету. - Львів, 2013. - Вип. 12 : Серія:
мистецтвознавство. - С. 103 -113.
Питання музичного слов’янознавства у науковій спадщині Володимира /
Володимир Пасічник // Вісник Львівського університету. - Львів, 2013. - Вип. 13 :
мистецтвознавство. - С. 72-86.
Наукові контакти Володимира Гошовського // Наукові збірки Львівської академії
ім. М Лисенка -2014. - Чис. 33. -С. 75-85.
Основні тенденції розвитку зарубіжної етномузикології 11 половини XX століття /
Вісник Львівського університету. -Львів, 2014. -С. 211-218.-(Серія 
мистецтвознавство: Вип. 14).
Володимир Гошовський про польову роботу фольклориста // Вісник Львівського
університету. -Львів, 2015. - С. 100-107. - (Серія мистецтвознавство; Вип. 16. - Ч.
1).
Моріс Равель у Львові (1932): реконструкція події за матеріалами польської та
української періодики // Україна XX століття: культура, ідеологія, політика. - Київ,
2015. - Вип. 20. - С. 347-354.
Гармонія. Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів II-IV



рівня акредитації/О. Іваньо, Б. Новак. -Львів: Растр-7, 2015. -136с.
138157 Мазурик 

Данута 
Володимирівна

Доцент 0 Українська мова (за 
професійним 
спрямуванням)

структурний підрозділ - кафедра українського прикладного мовознавства
філологічного факультету
кваліфікація - кандидат філологічних наук
стаж - 17 років
1. Державний стандарт з української мови для іноземців як засіб уніфікації
навчальних вимог і результатів // Вісник Львівського університету. Серія
філологічна. –Вип. 46. Ч.І . Львів, 2009. – с. 224–228. 2. Іспит з української мови як
іноземної в контексті співпраці освітніх закладів України та Канади // Теорія і
практика викладання української мови як іноземної. – Львів : ЛНУ ім. І. Франка,
2011. – Вип. 6. – С. 82–91. 3. Державний іспит з української мови як іноземної:
вимоги та результати // Теорія і практика викладання української мови як
іноземної. – Львів, 2015. – Вип.11. С.65–70. 4. Державний стандарт з української
мови як іноземної в термінах // Теорія і практика викладання української мови як
іноземної. – Львів, 2016. – Вип. 12. – С. 121–125. 5. Нові джерела українського
мовотворення // Вісник Львівського університету. Серія філологічна. Вип. 63. –
Львів, 2016. – С. 317–320. 6. Оказіональна деривація як засіб сучасного 
українського новотворення // Вісник Львівського університету. Серія філологічна.
Вип. 64. – Львів : Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2017. – С. 102–108. 7.
Коли іноземна мова перестає бути чужою. [Текст] / Д. Мазурик // Вісник
Львівського університету. Серія філологічна. – 2018. – Вип.68. – С. 343–347.

161128 Дубровний 
Тарас 
Миколайович

Доцент 0 Історія української 
музики

структурний підрозділ - кафедра музикознавства та хорового мистецтва;
кваліфікація - викладач фортепіано, артист камерного ансамблю, 
концертмейстер, кандидат мистецтвознавства;
стаж наукової роботи - 14 років;
Дубровний Т. Педагогічні принципи піаніста Олега Крипггальського / Т.
Дубровний // Львівсько-
ряшівські наукові зошити. - Вип. 1, Львів-Ряшів, 2013. - С. 55-58.
Дубровний Т. М. Традиція домашнього музикування в Галичині першої половини
XX століття/1
Т.М. Дубровний // Вісник Львівського університету. Серія Мистецтвознавство.-
Вип. 14. - Львів, 1
2014.-С. 180-185.
Дубровний Т. Спогад про Вчителя / Олег Криштальський - Homo Ludens (спогади
про Артиста)//1
Українська музика: науковий часопис / [засн. ЛНМА ім. М.Лисенка; гол. ред.. І.
Пилатюк]. -1
Щоквартальник. - Число 3 (17). - Львів. - 2015. - С. 107-110.
Дубровний Т. «Високе» та «низьке» в мистецтві васгитгг, profanum 1Т. 
Дубровний II Львівсько-1 ряшівські наукові зошити. - SacrumiprofanumB культурі.
- Ред. наукова Г. Гжибек, Тарас 1 Дубровний. - Вип. 3, Львів-Ряшів, 2016. - С. 55-
58.
Дубровний Т. М. Кітч у сучасній культурній та побутовій свідомості/ Т. М.
Дубровний II Вісник Львівського університету. Серія Мистецтвознавство.- Вип.
18. - Львів, 2017. - С. 278-283.
Монографії:
Дубровний Т. Фортепіанна творчість Анатоля Кос-Анатольського в проекції
стилю доби: 1 Монографія. - Львів: НТШ, 2007. -184 с.
Анатоль Кос-Анатольський у спогадах сучасників II Ред.-упорядник Т. Дубровний
/1 Художньо-публіцистичне видання. - Вид. «Аз-Арт». - Львів. - 2009. -138 с.
Олег Криштальський. Спогади II Ред.-упорядник Т. Дубровний / Науково-
публіцистичне І видання. - Львів. - 2010. -134 с.

12409 Величко 
Оксана 
Богданівна

Доцент 0 Основний та 
додатковий 
музичний інструмент

структурний підрозділ - кафедра музичного мистецтва факультету культури і
мистецтв;
кваліфікація - викладач фортепіано, артист камерного ансамблю, кандидат
мистецтвознавства;
стаж наукової роботи - 13 років;
Величко О. Б. дописати ( навч.-метод. посібн.) Величко О. Б. Виконавські аспекти
клавірної музики Й. С. Баха/Величко О. Б.//навчально-методичний посібник. Львів
2016.(рекомендований до друку Вченою радою Львівського національного
університету імені Івана Франка).
Величко О. Б.,Голубейко Н. М. Постановка голосу: методика творчої взаємодії
студента і концертмейстера. /Величко О. Б., Голубейко Н. М.//навчально-
методичний посібник. Львів 2018.(рекомендований до друку Вченою радою
Львівського національного університету імені Івана Франка).
СТАТТІ дописати за 2010 рік . Величко О. Б. Навчально-методична праця
Леопольда Моцарта “Versuche grundlische Violinschule’’-Auspurg: gedruk bei Johan
Jacob Lotter,1756 крізь призму просвітницького руху/Величко О. Б.// Актуальні
питання культурології.Альманах наукового товариства “Афіна” Випуск 10.  том
II.- Рівне 2010. 127-130.
Величко О. Б. Виконавський геній Ф. Шопена та Ф. Ліста крізь призму 
романтизму./Величко О. Б.// Музикознавчі студії інституту мистецтв Волинського
національного університету імені Лесі Українки та Національної академії України
імені П. І. Чайковського. Збірник наукових праць. Випуск 8.-Луцьк 2011. 87-94.
Величко О. Б. Музично-виконавська діяльність епохи Просвітництва./Величко О.
Б.// Львівсько-Ряшівські наукові зошити. Львівський національний університет
імені Івана Франка, Uniwersytet Rzeszowski. Номер 1.-Львів-Ряшів.-2013. 213-218.
Публікація статті в іноземному фаховому виданні. ISSN 1997-292X  Величко О. Б.
Методическое обеспечение ведучих центров инструментально-
исполнительского профессионализма восточной Галиции и Буковины в XIX
веке./Величко О. Б. // Исторические, философские, политические и юридические
науки, культурология и искусствоведение. Вопросы теории и практики. Научно-
теоретический и прикладной журнал.№ 2. Ч. 1.-Тамбов 2014.35-39. 
Величко О. Б. Ретроспективний дискурс інструментального виконавства на
Західній  Україні в кінці 19 на початку 20 століття./Величко О. Б.//Українська
культура минуле сучасне шляхи розвитку. Наукові записки. Випуск 20. Том1-
Рівне 2014. 52-56.
Величко О. Б. Просвітництво як виразник новітніх форм публічного 
концертування. /Величко О. Б.// Музикознавчі студії інституту мистецтв
східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки та
Національної музичної академії України імені П. І. Чайковського. Збірник
наукових праць. Випуск 13. Луцьк 2014. 4-13.
Величко О. Б. Досвід ґрунтовної скрипкової школи Леопольда Моцарта у
дзеркалі епохи Просвітництва. /Величко О. Б.// Наукові записки Тернопільського
національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія
мистецтвознавство  випуск №2 .-Тернопіль 2014. 147-153.
Величко О. Б. Риси новаторства педагогічної діяльності Фрідріха Віка./Величко О.
Б.// Вісник Львівського університету. Серія мистецтвознавство. Випуск 16 ч. 1.
Львів 2015. 273-278.
Величко О.Б. Ремінісценції ідей Просвітництва в українському інструментальному
виконавстві./Величко О. Б.//Вісник Прикартатського університету. 
Мистецтвознавство. Випуск 30-31 ч. II. Івано-Франківськ  2015.
34-38.
Величко О. Б. Виконавські вектори старовинної музики./ Величко О. Б.//Наукові
записки Тернопільського національного університету імені Володимира
Гнатюка.Серія мистецтвознавство. Випуск 33 № 1.-Тернопіль 2015. 89-93.
Публікація в іноземному виданні. ISSN 2310-5666 Величко О. Б. Музикальное
исполнительство в контексте социо-культурных процессов  эпохи 
Просвещения./Величко О. Б.// European Jornal of Arts №3. Vienna  2015. 13-16.

207513 Гриб Ольга 
Андріївна

Асистент 0 Оркестр народних 
інструментів, 
Ансамбль скрипалів, 
Ансамбль 
бандуристів, 
Ансамбль духових
інструментів

структурний підрозділ - кафедра музичного мистецтва факультету культури і
мистецтв;
кваліфікація - викладач бандури;
стаж наукової роботи - 11 років;
Хрестоматія Д. Чімароза «Сонати» в перекладенні О. Гриб та О. Герасименко
2011р. рекомендовано до друку Міністерством освіти і науки України
Навчальний посібник «Лілея» (у видавництві). 
Навчальний посібник  Камерно-інструментальні твори. Рекомендовано до друку
Вченою Радою Факультету культури і мистецтв Львівського національного
університету імені Івана Франка 2017.
Хрестоматія з музичного мистецтва з музичного мистецтва для першого класу
загальноосвітньої школи / заг. ред.: Тайнель Е. З. ; авт.: Біляч Ю., Ващишин С.,
Гриб О., Довгаль О., Кайсін В., Кукул О., Кунта О., Скрипченко Є., Швецова М. –
Львів, 2019. – 67 с.

181181 Кайсін Валерій Старший 0 Оркестр народних структурний підрозділ - кафедра музичного мистецтва факультету культури і



Вікторович викладач інструментів, 
Ансамбль скрипалів, 
Ансамбль 
бандуристів, 
Ансамбль духових
інструментів

мистецтв;
кваліфікація - концертний виконавець, викладач баяну;
науковий стаж - 9 років

204827 Довгаль Олег 
Олексійович

Асистент 0 Оркестр народних 
інструментів, 
Ансамбль скрипалів, 
Ансамбль 
бандуристів, 
Ансамбль духових
інструментів

структурний підрозділ - кафедра музичного мистецтва факультету культури і
мистецтв;
кваліфікація - викладач, артист оркестру, диригент оркестру народних
інструментів, концертний виконавець;
стаж - 14 років

164850 Чучман Василь 
Мар`янович

Асистент 0 Хоровий клас та 
практична робота з 
хором

структурний підрозділ - кафедра музикознавства та хорового мистецтва
факультету культури і мистецтв;
кваліфікація - диригент хору, артист хору, викладач, кандидт 
мистецтвознавства;
науковий стаж - 5;
Чучман В. Гуцульська тематика в репертуарі заслуженої хорової капели України
“Боян” ім. Є. Вахняка / Василь Чучман // Українська музика : науковий часопис
Львівської національної музичної академії імені М. В. Лисенка. – Ч. 3 (25). – Львів,
2017. – С. 102–109.

Чучман В. Диригент Євген Вахняк: творчі контакти з сучасниками / Василь
Чучман // Мистецька культура: історія, теорія, методологія : тези доповідей
Міжнародної наукової конференції (Львів, 24 листопада 2017р.). – Львів : Растр-7,
2017. – С. 125–128.

Чучман В. Людина сонячної вдачі (згадуючи Юрія Богдановича Антківа) / Василь
Чучман // Мелодія світлої пам’яті Юрія Антківа [упор.: М. Антків, Х. Антків, Р.
Антонюк]. – Львів : Колір ПРО, 2017. – С. 34–36.

Чучман В. М. Композиторська творчість Євгена Вахняка [Текст] / В. М. Чучман //
Молодий вчений. — 2017. — №7. – С. 99–104.

Чучман В. Cакральне в життєтворчості диригента Євгена Вахняка / Василь
Чучман // Львівсько-Ряшівські наукові зошити (Lwowsko-Rzeszowskie zeszyty
naukowe). – Львів–Ряшів, 2016. – Вип. 3. – С. 53–61. 

Чучман В. Диригентська творчість Євгена Вахняка / Василь Чучман // Мистецька
культура: історія, теорія, методологія : тези доповідей Міжнародної наукової
конференції (Львів, 25 листопада 2016 р.). – Львів : Растр-7, 2016. – С. 100–103.

Чучман В. Євген Вахняк: диригент і педагог / Василь Чучман // Вісник 
Львівського університету. Серія мистецтвознавство. – 2015. – Вип. 16. Ч. 1. – C.
107–117.

Чучман Василь. Гуцульська тематика в творчій діяльності заслуженої хорової
капели України “Боян” імені Євгена Вахняка // Ясіня у гомоні століть : Збірка
наукових праць, краєзнавчих розвідок, рефератів і публіцистичних матеріалів за
результатами І наукової конференції “Ясіня – столиця Гуцульської республіки… і
не тільки” ; Упор. Тимчук В. Ю. – Львів : СПОЛОМ, 2013. – 164 с. ; іл.

В. Чучман. Пасхальна Утреня [аудіозапис]. – Львів, 2013.

Утреня у святу і велику неділю Пасхи : Партитура для однорідного хору /
Львівський мистецький центр “Веселі черевички” ; [укл., аранж. В. Чучман]. –
Львів : Сорока Т.Б., 2012. – 80 с.

Піснеспіви Всенічної [Ноти] : для чоловічого хору / Українська Православна
Церква, Київський Патріархат ; Львівська православна богословська академія ;
[Василь Чучман – упоряд., ред.]. – Партитура. – Львів : ПП Сорока Т. Б., 2012. – 88
с.

Бог Господь, тропарі, кондаки, Богородичні та прокимни восьми гласів :
навчальний посібник з церковного співу : [для чотирьохголосного чоловічого
хору] / УПЦ Київського Патріархату, Православна Богословська Академія і
Семінарія (Львів) ; [Обр., гарм. Василя Чучмана]. – Львів : [Сорока Т. Б.], 2008
(Сорока С. В.) . – 43 с.

144434 Скрипченко-
Карпінська 
Євгенія 
Ігорівна

Асистент 0 Оркестр народних 
інструментів, 
Ансамбль скрипалів, 
Ансамбль 
бандуристів, 
Ансамбль духових
інструментів

структурний підрозділ - кафедра музичного мистецтва факультету культури і
мистецтв;
кваліфікація - викладач скрипки, артист камерного ансамблю;
стаж - 12 років

63726 Пасічник 
Володимир 
Петрович

Доцент 0 Основи музичної 
комп'ютерної 
грамоти

структурний підрозділ - кафедра музикознавства та хорового мистецтва
факультету культури і мистецтв;
Кваліфікація - композитор, викладач музично-теоретичних дисциплін, кандидат
мистецтвознавства;
Стаж наукової роботи - 2 роки.
Питання музичних діалектів у науковій спадщині Володимира Гошовського /
Пасічник // Вісник Львівського університету. - Львів, 2013. - Вип. 12 : Серія:
мистецтвознавство. - С. 103 -113.
Питання музичного слов’янознавства у науковій спадщині Володимира /
Володимир Пасічник // Вісник Львівського університету. - Львів, 2013. - Вип. 13 :
мистецтвознавство. - С. 72-86.
Наукові контакти Володимира Гошовського // Наукові збірки Львівської академії
ім. М Лисенка -2014. - Чис. 33. -С. 75-85.
Основні тенденції розвитку зарубіжної етномузикології 11 половини XX століття /
Вісник Львівського університету. -Львів, 2014. -С. 211-218.-(Серія 
мистецтвознавство: Вип. 14).
Володимир Гошовський про польову роботу фольклориста // Вісник Львівського
університету. -Львів, 2015. - С. 100-107. - (Серія мистецтвознавство; Вип. 16. - Ч.
1).
Моріс Равель у Львові (1932): реконструкція події за матеріалами польської та
української періодики // Україна XX століття: культура, ідеологія, політика. - Київ,
2015. - Вип. 20. - С. 347-354.
Гармонія. Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів II-IV
рівня акредитації/О. Іваньо, Б. Новак. -Львів: Растр-7, 2015. -136с.

184334 Кушніренко 
Ольга 
Андріївна

Старший 
викладач

0 Сольфеджіо структурний підрозділ - кафедра музикознавства та хорового мистецтва
факультету культури і мистецтв;
кваліфікація - музикознавець, викладач музично-історичних дисциплін;
науковий стаж - 13 років;
– “Про потребу поглибленого вивчення української музичної літератури в
педагогічному училищі”. Збірник матеріалів “Втілення ідей національного
відродження в навчально-виховний процес педагогічних училищ України.”,
Чернівці-Дрогобич, 1997 р.
– “У Львові знову весна: історія, імена, художні традиції” (музично-поетична
композиція). Колективна монографія “Духовність педагога – майбутнє України”,
Львів, 2005 р.
– “Співає “Резонанс” (навчальний посібник). Науковий редактор збірника
вокально-хорових творів з репертуару студентського народного хору 
Чернівецького національного університету імені Ю.Федьковича, Чернівці, 2008 р.
(рекомендовано Міністерством освіти і науки України як навчальний посібник
для студентів вищих навчальних закладів ( № 2665 від 15.12.2008)
– Музичний редактор авторського збірника А.Кушніренка “Тобі співаю, Україно!”
(хорові твори, вокальні ансамблі, солоспіви), Чернівці, 2009р. (рекомендовано
Міністерством культури і туризму України як посібник для професійних та
аматорських художніх колективів (№ 216 від 19.11.2009р.)
– «Творча палітра митця» (вступне слово до збірника), Чернівці, 2009р.
– « Значення творчості А.Кушніренка для розвитку професійно-хорового
виконавства Буковини та сучасного українського хорового мистецтва».
Матеріали Другої міжнародної науково-практичної конференції «Музична освіта
ХХІ століття: тенденції, проблеми та інновації», Львів, «Сполом», 2011 р., ст.184-



194.
– музичний редактор авторського збірника «А.Кушніренко. Співаночки мої любі»
(обробки українських народних пісень), Чернівці, ЧНУ «Рута», 2011 р., ст. 180.
(рекомендовано Міністерством освіти і науки України як посібник для студентів
вищих та середніх навчальних музичних закладів).
– «Андрій Кушніренко – дослідник музичної спадщини Сидора Воробкевича»,
«Вісник Львівського університету. Серія мистецтвознавство. Вип.14».С.186-193.

184334 Кушніренко 
Ольга 
Андріївна

Старший 
викладач

0 Історія зарубіжної 
музики

структурний підрозділ - кафедра музикознавства та хорового мистецтва
факультету культури і мистецтв;
кваліфікація - музикознавець, викладач музично-історичних дисциплін;
науковий стаж - 13 років;
– “Про потребу поглибленого вивчення української музичної літератури в
педагогічному училищі”. Збірник матеріалів “Втілення ідей національного
відродження в навчально-виховний процес педагогічних училищ України.”,
Чернівці-Дрогобич, 1997 р.
– “У Львові знову весна: історія, імена, художні традиції” (музично-поетична
композиція). Колективна монографія “Духовність педагога – майбутнє України”,
Львів, 2005 р.
– “Співає “Резонанс” (навчальний посібник). Науковий редактор збірника
вокально-хорових творів з репертуару студентського народного хору 
Чернівецького національного університету імені Ю.Федьковича, Чернівці, 2008 р.
(рекомендовано Міністерством освіти і науки України як навчальний посібник
для студентів вищих навчальних закладів ( № 2665 від 15.12.2008)
– Музичний редактор авторського збірника А.Кушніренка “Тобі співаю, Україно!”
(хорові твори, вокальні ансамблі, солоспіви), Чернівці, 2009р. (рекомендовано
Міністерством культури і туризму України як посібник для професійних та
аматорських художніх колективів (№ 216 від 19.11.2009р.)
– «Творча палітра митця» (вступне слово до збірника), Чернівці, 2009р.
– « Значення творчості А.Кушніренка для розвитку професійно-хорового
виконавства Буковини та сучасного українського хорового мистецтва».
Матеріали Другої міжнародної науково-практичної конференції «Музична освіта
ХХІ століття: тенденції, проблеми та інновації», Львів, «Сполом», 2011 р., ст.184-
194.
– музичний редактор авторського збірника «А.Кушніренко. Співаночки мої любі»
(обробки українських народних пісень), Чернівці, ЧНУ «Рута», 2011 р., ст. 180.
(рекомендовано Міністерством освіти і науки України як посібник для студентів
вищих та середніх навчальних музичних закладів).
– «Андрій Кушніренко – дослідник музичної спадщини Сидора Воробкевича»,
«Вісник Львівського університету. Серія мистецтвознавство. Вип.14».С.186-193.

184334 Кушніренко 
Ольга 
Андріївна

Старший 
викладач

0 Аналіз музичних 
форм

структурний підрозділ - кафедра музикознавства та хорового мистецтва
факультету культури і мистецтв;
кваліфікація - музикознавець, викладач музично-історичних дисциплін;
науковий стаж - 13 років;
– “Про потребу поглибленого вивчення української музичної літератури в
педагогічному училищі”. Збірник матеріалів “Втілення ідей національного
відродження в навчально-виховний процес педагогічних училищ України.”,
Чернівці-Дрогобич, 1997 р.
– “У Львові знову весна: історія, імена, художні традиції” (музично-поетична
композиція). Колективна монографія “Духовність педагога – майбутнє України”,
Львів, 2005 р.
– “Співає “Резонанс” (навчальний посібник). Науковий редактор збірника
вокально-хорових творів з репертуару студентського народного хору 
Чернівецького національного університету імені Ю.Федьковича, Чернівці, 2008 р.
(рекомендовано Міністерством освіти і науки України як навчальний посібник
для студентів вищих навчальних закладів ( № 2665 від 15.12.2008)
– Музичний редактор авторського збірника А.Кушніренка “Тобі співаю, Україно!”
(хорові твори, вокальні ансамблі, солоспіви), Чернівці, 2009р. (рекомендовано
Міністерством культури і туризму України як посібник для професійних та
аматорських художніх колективів (№ 216 від 19.11.2009р.)
– «Творча палітра митця» (вступне слово до збірника), Чернівці, 2009р.
– « Значення творчості А.Кушніренка для розвитку професійно-хорового
виконавства Буковини та сучасного українського хорового мистецтва».
Матеріали Другої міжнародної науково-практичної конференції «Музична освіта
ХХІ століття: тенденції, проблеми та інновації», Львів, «Сполом», 2011 р., ст.184-
194.
– музичний редактор авторського збірника «А.Кушніренко. Співаночки мої любі»
(обробки українських народних пісень), Чернівці, ЧНУ «Рута», 2011 р., ст. 180.
(рекомендовано Міністерством освіти і науки України як посібник для студентів
вищих та середніх навчальних музичних закладів).
– «Андрій Кушніренко – дослідник музичної спадщини Сидора Воробкевича»,
«Вісник Львівського університету. Серія мистецтвознавство. Вип.14».С.186-193.

128534 Бень Галина 
Любомирівна

Асистент 0 Постановка голосу структурний підрозділ - кафедра музичного мистецтва факультету культури і
мистецтв;
кваліфікація - викладач, концертно-камерний співак;
стаж наукової роботи - 13 років;
Бень Г. Вокальна культура актора Драматичного театру / Галина Бень //
Просценіум. – 2012. – № 1/3 (32/34). –  С. 117–121.
Бень Г. Про організацію вокальних занять зі студентом-актором / Галина Бень //
Вісник Львівського університету. – Львів, 2013. – С. 65–71. – (Серія 
мистецтвознавство, Вип. 13). 
Бень Г. Майстер-клас Річарда Берклі, або Рецепти науки співу від британського
професора / Галина Бень // Просценіум. – 2013. – № 1/3 (35/37). – С. 112–117.
Бень Г. Етапи створення  вокально-сценічного образу у процесі навчання зі
студентом-актором. Etapy budowania wokalno-scenicznej postaci w procesie pracy
ze studentem-aktorem / Галина Бень // Львівсько-Ряшівські наукові зошити. 2013.
– 1-й номер.– С. 206–212. – (Lwowsko-Rzeszowski zeszyty naukowe. – 2013. – Numer
1. – S. 206–212).
14. Бень Г. Деякі аспекти роботи педагога над усуненням вокальних недоліків у
студентів-акторів / Галина Бень // Вісник Львівського університету. – Львів, 2015.
– С. 278–286. – (Серія мистецтвознавство, Вип. 16. – Ч. 1.) 
Бень Г. Особливості роботи над вокальним номером у драматичній виставі та
вокальною партією у музичній виставі зі студентом –актором/ Галина Бень //
Вісник Львівського університету. – Львів, 2018. – С.3-11 – (Серія 
мистецтвознавство, Вип. 18)
Бень Г. Методика вокального виховання майбутнього актора драматичного
театру/ Галина Бень // Науково – методичний збірник. – Львів : Видавничий центр
Львівського національного університету Імені Івана Франка, 2016. -200с.

141552 Білоус Орися 
Іванівна

Старший 
викладач

0 Диригування (ЧХП) структурний підрозділ - кафедра музичного мистецтва факультету культури і
мистецтв;
кваліфікація - диригент хору, викладач хорових дисциплін;
науковий стаж - 13 років;
Білоус О. І., Кушніренко О. А., Заячківська З. Р. «Інтерактивні методи навчально-
виховної роботи»//Навчально-методичний посібник.-Львів:ЛНУ ім.. Івана Франка,
2017.-134 ст.+кольорові вставки

Білоус О. І. Особливості соціального функціонування хорової культури в
Україні»//Молодь і ринок: науково-педагогічний журнал дрогобицького
державного педагогічного університету ім. Івана Франка. – Дрогобич,  2017. –
№2. – С. 130 – 133.

99117 Яремко Зіновій 
Михайлович

Завідувач 
кафедри

0 Охорона праці 
(основи охорони 
праці та охорона 
праці в галузі)

структурний підрозділ - кафедра безпеки життєдіяльності;
стаж - 40 років;
1. Bolesta I.M. Oh the mechanism of nanostructure growth on the surface of CdJ2
crystals / I.M. Bolesta, I.M. Rovetskii, Z.M. Yaremko, I.D. Karbovnyk, S.R. Velgosh, M.V.
Partyka, N.V. Gloskovskaya, V.M. Lesivtsiv // Ukrainian Journal of Physics. – 2015. –Vol.
60, № 11. – P. 1143-1149.
2. Yaremko Z.M. Hydration and local viscosity of water around singly charged ions in
aqueous solutions // Z.M. Yaremko, R.L. Bukliv // Journal of applied chemical science
international. – 2016. – Vol. 7, №1. – P. 19-24.
3. Yaremko Z.M. Determination of the degree of ions hydration by the electrical
conductivity of their aqueous solutions / Z.M. Yaremko, R.L. Bukliv. // Voprosy khimii i
khimicheskoi teknologii. – 2018. – N 3. – P. 58-63.
4. Петришин Р.С. Подвійний електричний шар у висококонцентрованих
нанодисперсних системах / Р.С. Петришин, З.М. Яремко, М.М. Солтис // Voprosy
khimii i khimicheskoi teknologii. – 2019. – Iss. 2. – P. 18-24. DOI: 10.32434/0321-4095-
2019-123-2-18-24.2) 



5. Яремко З.М. Статистичне оцінювання рівня усвідомлення небезпек сучасного
урбанізованого середовища / З.М. Яремко, Я.В. Галаджун, І.Р. Муць, Р.С.
Петришин, А.В. Зелінський // Вісник Львівського університету. Серія соціологічна.
– 2016. – Вип. 10. – С. 145-155.
6. Яремко З.М. Ризик-орієнтований підхід до управління безпекою техногенного
середовища / З.М. Яремко, С.В. Писаревська, В.М. Фірман // Управління 
розвитком складних систем. – 2017. – № 31. – С. 177-182.
7. Петришин Р.С. Вплив адсорбції бензетоній хлориду на електроповерхневі
властивості діоксину титану у водних розчинах / Р.С. Петришин, З.М. Яремко //
Хімія, фізика та технологія поверхні. – 2018. - № 3. – С. 301-312.
8. Петришин Р.С. Вплив поверхнево-активних речовин і рН середовища на
електроповерхневі властивості водних суспензій діоксиду титану / Р.С.
Петришин, З.М. Яремко // Праці НТШ. Хімічні науки. – 2018. – Т. LIII. – С. 81-91. 
9. http://znc.com.ua/ukr/pub/periodic/htsh/2018/NTSh_Chemia_2018.pdf.
10. Яремко З.М. Концептуальні засади безпечної життєдіяльності людини / З.М.
Яремко, В.В. Ващук, Я.В. Галаджун // Ефективна економіка. – 2019. – № 2. URL:
http://www.economy.nauka.com.ua/?op=1&z=6877.  DOI: 10.32702/2307-2105.-
2019.2.6.
11. Яремко З.М. Економіко-інтегральні засади безпечної життєдіяльності / З.М.
Яремко, В.В. Ващук, І.Р. Муць // Економіка та держава. – 2019. – № 4. – С. 42-47.
DOI:10.32702/2306-6806-2019.4.42.
12. Яремко З. Деякі питання регулювання властивостей дисперсних систем: від
мікро до нано / З. Яремко, Р. Петришин // Вісник Львівського університету. Серія
хімічна. – 2019. – Вип. 60. Ч. 2. – С. 324-335. DOI: 
http://dx.doi.org/10.30970/vch.6002.324.
13. Pysarevska S.V. Problems of professional self-determination of student’s in higher
education institutions / S.V. Pysarevska, Z.M. Yaremko, V.V. Vashchuk, S.V. Temoshuk
// Zhytomyr Ivan Franko State University Journal. Pedagogical Sciences. – 2019. – Vol.
2(97). – P. 61-70. DOI 10.35433/pedagogy.2(97).2019.61-70.3) 
14. Білінський Б.О. Охорона праці. Засоби захисту від шкідливих факторів
працівників рятувальних служб та будіндустрії / О.Б. Білінський, С.С. Була, О.А.
Гавришко, С.А. Лисюк, А.Б. Пелех, В.М. Фірман, З.М. Яремко. – Львів, 2015. – 240 с.
(особистий внесок – 0,65 друк. арк.).
15. Яремко З.М. Охорона праці / З.М. Яремко, С.В. Тимошук, С.В. Писаревська,
О.Б. Стельмахович // За ред. проф. З.М. Яремка: Навч. посібник. – Львів: ЛНУ
імені Івана Франка, 2018. – 430 с. (особистий внесок – 8,6 друк. арк.)

29376 Тимошук 
Світлана 
Василівна

Доцент 0 Охорона здоров'я 
дітей та шкільна 
гігієна

структурний підрозділ - кафедра безпеки життєдіяльності;
кваліфікація - хімік, викладач;
стаж - 14 років;
1. Фірман І.В.  Помилка людини серед причин виробничого травматизму / І.В.
Фірман, С.В. Тимошук, В.М. Фірман // Вісник Житомирського державного
технологічного університету. – 2018. – Вип. 84, №2. – С.103-108.
2. Тимошук О. Модифікована турбідиметрична методика визначення 
неіоногенних ПАР з реактивом Несслера / О. Тимошук, І. Пацай, С. Тимошук, П.
Ридчук // Вісник Львівського університету. Серія хімічна. – 2018. – Випуск 59. Ч. 1.
– С. 210–215.
3. Фірман Т.В. Статистичний аналіз пожежної ситуації у Львівській області / Т.В.
Фірман, С.В. Тимошук, В.М. Фірман // Збірник наукових праць «Пожежна
безпека» – 2017. – Вип. 30. – С. 168-173.
4. Тимошук С.В. Мотивація у навчально-пізнавальній діяльності студентів:
результати діагностичного дослідження / С.В. Тимошук, З.М. Яремко, С.В.
Писаревська // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного
університету імені Володимира Гнатюка. Серія педагогічна. – 2016. – Вип. 3. –
С.189-196.
5. Писаревська С.В. Деякі особливості формування професійної мотивації молоді
/ С.В. Писаревська,   З.М. Яремко, С.В. Тимошук // Вісник Житомирського
державного університету імені Івана Франка . – 2016. –  Вип. 4. – С. 105-110.
6. Тимошук С.В. Проблеми стресу в студентів педагогічних спеціальностей і
педагогів вищої школи / С.В. Тимошук, О.І. Третяк, В.М. Фірман // Вісник ЛДУ
БЖД –№14 –2016 –С.264-270.
7. Тимошук С.В. Особливості формування навчальної мотивації студентів / С.В.
Тимошук, О.І. Третяк //  Вісник Житомирського державного університету імені
Івана Франка. – 2015. – Випуск 2(80).  –С. 64-68.
8. Михайлович О.В. Соціальні хвороби, поширення та профілактика / О.В.
Михайлович, С.В. Тимошук // Комунальне господарство міст. Серія «Технічні
науки та архітектура» – 2015. – Вип. 120 (1). – С. 126 – 129.
9. Тимошук С.В. Деякі мотиваційні чинники щодо вивчення дисципліни “Безпека
життєдіяльності» / С.В. Тимошук, О.І.Третяк, З.М. Яремко // Проблеми освіти:
наук.-метод. зб. – К.: Фахова освіта, 2014 – Вип.76. – С. 54 – 58.
10. Тимошук С.В. Основи електроаналітичної хімії / О.С. Тимошук, С.В. Тимошук,
Т.Я. Врублевска, І.О. Пацай // Навч. посібник. – Львів: ЛНУ імені Івана Франка,
2017. – 438 с. . (особистий внесок – 8,4 друк. арк.).
11. Тимошук С.В.  Охорона праці / З.М. Яремко, С.В. Тимошук, С.В. Писаревська,
О.Б. Стельмахович // За ред. проф. З.М. Яремка: Навч. посібник. – Львів: ЛНУ
імені Івана Франка, 2018. – 430 с. (особистий внесок – 8,6 друк. арк.).

69167 Жигаль 
Зоряна 
Михайлівна

Доцент 0 Вступ до 
спеціальності

структурний підрозділ - кафедра музичного мистецтва факультету культури і
мистецтв;
кваліфікація - магістр педагогічної освіти, викладач диригування, кандидат
педагогічних наук;
стаж наукової роботи - 11 років;
1. Жигаль З. Ментальні основи української співучості Молодь і ринок. Вип. 12
(119). -  Дрогобич: Коло, 2014. – с. 49-53
2. Жигаль З.  Аналіз інноваційної педагогічної діяльності вчителя музики/
З.Жигаль // Наукові записки Кіровоградського державного педагогічного
університету ім. В. Винниченка. Педагогічні науки. № 12(260). – Кіровоград, 2014.
– С. 109-112.
  3. Жигаль З. Теоретично-методологічні аспекти інноваційних технологій
музичного навчання і виховання / З. Жигаль // Молодь і ринок Вип. 10 (115). -
Дрогобич: Коло, 2016. – С. 49-53.
4. Жигаль З. Проблеми музичного виховання у загальноосвітніх навчальних
закладах на сучасному етапі / З. Жигаль // Актуальні питання мистецької
педагогіки. ‒  Хмельницький: Хмельницька гуманітарно-педагогічна академія,
2018.  № 48 .- С. 56 ‒ 59
5. Жигаль З. Дошкільне музичне виховання: особистісно-орієнтований підхід /
З.Жигаль// Молодь і 5. ринок Вип. 12 (167). -  Дрогобич: Коло, 2018. - С. 59-63
Музично-педагогічні системи та концепції ХХ століття : підручник / [Черкасов В.,
Тайнель Е., Жигаль З. та ін.]; за заг. ред. канд. пед. наук., проф. Тайнель Е.З.
Вид. 2-ге. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка - Харків, 2017. – С. 223 – 313.

176414 Король Оксана 
Миколаївна

Доцент 0 Музична психологія структурний підрозділ - кафедра музичного мистецтва факультету культури і
мистецтв;
кваліфікація - музикознавець, викладач, магістр педагогічної освіти, викладач
музично-теоретичних дисциплін, кандидат мистецтвознавства;
стаж наукової роботи - 12 років;
1. Король О. Музичний побут Стрийщини від другої половини ХІХ до кінця 30-х
рр. ХХ ст. // Наукові записки Тернопільського державного педагогічного
університету ім. В. Гнатюка. Серія: Мистецтвознавство. – 2002. – № 2 (9). – 120 с.
– С. 60-66.; 
2. Король О. Музичне виховання молоді у спеціальних навчальних закладах
Галичини на початку ХХ ст. (на прикладі філії ЛВМІ ім. М. Лисенка у Стрию) //
Молодь і ринок. – 2004. – № 1 (7). – С. 92-97. 
3. Король (Миронова) О. Концертно-музичне життя Стрия і Стрийщини на
початку ХХ Століття // Молодь і ринок. – 2006.
4. Король (Миронова) О. Стрийський музично-драматичний театр у 1900-1939 рр.
як складова загального розвитку культури Галичини // Культура і сучасність:
Альманах. – К.: ДАКККіМ, 2006. -  №1. – 165 с., С. 127-133.
5. Король (Миронова) О. М. Музичне мистецтво як вагомий чинник порозуміння
між національними групами в поліетнічному середовищі (на прикладі м. Стрия з
кінця ХІХ) // Україна-Світ: від культурної своєрідності до спорідненості культур:
Зб. матеріалів Міжнародної науково-практичної конференції, Київ, 25-26 травня
2006 р. – К.: ДАКККіМ, 2006. - Ч. 1, 296 с., С. 264-266. 
6. Король (Миронова) О. Роль музичної культури м. Стрия та Стрийщини у
розвитку  культурно-мистецьких традицій Галичини першої третини ХХ століття.
// Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету ім.
В. Гнатюка та Національної музичної академії України ім. П. Чайковського. Серія:
Мистецтвознавство. – №1 (18). - 2007.;
7. Король (Миронова) О. М. Музично-культурне життя міста Стрия у 1900-1939
рр. (на прикладі хорового товариства "Боян" та Польського Співочого 



Товариства "Гендзьба"): Наукове видання, рекомендоване до друку Вченою
радою ЛДМА ім. М. В. Лисенка – Львів, 2007. – 48 с.
8. Король (Миронова) О. Музичне життя в полікультурному середовищі м. Стрия
та регіону Стрийщини (друга половина xix століття  - 1939 р.) Автореф. на
здобуття наук. ступеня кандидата митсецтвознавства. - Львів, 2007, - 20 с.
9.  Король О. М. Особливості музичного життя та мистецького виховання молоді
Галичини на початку ХХ століття / О. М. Король // Наукові записки 
Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира
Гнатюка. Серія : Мистецтвознавство. - 2014. - № 1. - С. 104-110.
10.  Король О. М. Збереження, розвиток та пропагування української мистецької
культури серед підростаючого покоління засобами діяльності дитячо-юнацького
театру – традиції та сучасність / О. М. Король // Актуальні питання мистецької
педагогіки. - 2015. - Вип. 4. - С. 53-60.
Музично-педагогічні системи та концепції ХХ століття : підручник / [Салдан С.,
Тайнель Е., Жигаль З. Король О.та ін.] – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2015. –
306 с.

69167 Жигаль 
Зоряна 
Михайлівна

Доцент 0 Музична педагогіка структурний підрозділ - кафедра музичного мистецтва факультету культури і
мистецтв;
кваліфікація - магістр педагогічної освіти, викладач диригування, кандидат
педагогічних наук;
стаж наукової роботи - 11 років;
1. Жигаль З. Ментальні основи української співучості Молодь і ринок. Вип. 12
(119). -  Дрогобич: Коло, 2014. – с. 49-53
2. Жигаль З.  Аналіз інноваційної педагогічної діяльності вчителя музики/
З.Жигаль // Наукові записки Кіровоградського державного педагогічного
університету ім. В. Винниченка. Педагогічні науки. № 12(260). – Кіровоград, 2014.
– С. 109-112.
  3. Жигаль З. Теоретично-методологічні аспекти інноваційних технологій
музичного навчання і виховання / З. Жигаль // Молодь і ринок Вип. 10 (115). -
Дрогобич: Коло, 2016. – С. 49-53.
4. Жигаль З. Проблеми музичного виховання у загальноосвітніх навчальних
закладах на сучасному етапі / З. Жигаль // Актуальні питання мистецької
педагогіки. ‒  Хмельницький: Хмельницька гуманітарно-педагогічна академія,
2018.  № 48 .- С. 56 ‒ 59
5. Жигаль З. Дошкільне музичне виховання: особистісно-орієнтований підхід /
З.Жигаль// Молодь і 5. ринок Вип. 12 (167). -  Дрогобич: Коло, 2018. - С. 59-63
Музично-педагогічні системи та концепції ХХ століття : підручник / [Черкасов В.,
Тайнель Е., Жигаль З. та ін.]; за заг. ред. канд. пед. наук., проф. Тайнель Е.З.
Вид. 2-ге. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка - Харків, 2017. – С. 223 – 313.

4114 Камінська 
Марія 
Михайлівна

Доцент 0 Вокально-
інстрментальні 
ансамблі (мішаний 
хор)

структурний підрозділ - кафедра музикознавства та хорового мистецтва
факультету культури і мистецтв;
кваліфікація - диригент хору, викладач хорових дисциплін;
науковий стаж - 14 років;

176414 Король Оксана 
Миколаївна

Доцент 0 Основи теорії музики структурний підрозділ - кафедра музичного мистецтва факультету культури і
мистецтв;
кваліфікація - музикознавець, викладач, магістр педагогічної освіти, викладач
музично-теоретичних дисциплін, кандидат мистецтвознавства;
стаж наукової роботи - 12 років;
1. Король О. Музичний побут Стрийщини від другої половини ХІХ до кінця 30-х
рр. ХХ ст. // Наукові записки Тернопільського державного педагогічного
університету ім. В. Гнатюка. Серія: Мистецтвознавство. – 2002. – № 2 (9). – 120 с.
– С. 60-66.; 
2. Король О. Музичне виховання молоді у спеціальних навчальних закладах
Галичини на початку ХХ ст. (на прикладі філії ЛВМІ ім. М. Лисенка у Стрию) //
Молодь і ринок. – 2004. – № 1 (7). – С. 92-97. 
3. Король (Миронова) О. Концертно-музичне життя Стрия і Стрийщини на
початку ХХ Століття // Молодь і ринок. – 2006.
4. Король (Миронова) О. Стрийський музично-драматичний театр у 1900-1939 рр.
як складова загального розвитку культури Галичини // Культура і сучасність:
Альманах. – К.: ДАКККіМ, 2006. -  №1. – 165 с., С. 127-133.
5. Король (Миронова) О. М. Музичне мистецтво як вагомий чинник порозуміння
між національними групами в поліетнічному середовищі (на прикладі м. Стрия з
кінця ХІХ) // Україна-Світ: від культурної своєрідності до спорідненості культур:
Зб. матеріалів Міжнародної науково-практичної конференції, Київ, 25-26 травня
2006 р. – К.: ДАКККіМ, 2006. - Ч. 1, 296 с., С. 264-266. 
6. Король (Миронова) О. Роль музичної культури м. Стрия та Стрийщини у
розвитку  культурно-мистецьких традицій Галичини першої третини ХХ століття.
// Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету ім.
В. Гнатюка та Національної музичної академії України ім. П. Чайковського. Серія:
Мистецтвознавство. – №1 (18). - 2007.;
7. Король (Миронова) О. М. Музично-культурне життя міста Стрия у 1900-1939
рр. (на прикладі хорового товариства "Боян" та Польського Співочого 
Товариства "Гендзьба"): Наукове видання, рекомендоване до друку Вченою
радою ЛДМА ім. М. В. Лисенка – Львів, 2007. – 48 с.
8. Король (Миронова) О. Музичне життя в полікультурному середовищі м. Стрия
та регіону Стрийщини (друга половина xix століття  - 1939 р.) Автореф. на
здобуття наук. ступеня кандидата митсецтвознавства. - Львів, 2007, - 20 с.
9.  Король О. М. Особливості музичного життя та мистецького виховання молоді
Галичини на початку ХХ століття / О. М. Король // Наукові записки 
Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира
Гнатюка. Серія : Мистецтвознавство. - 2014. - № 1. - С. 104-110.
10.  Король О. М. Збереження, розвиток та пропагування української мистецької
культури серед підростаючого покоління засобами діяльності дитячо-юнацького
театру – традиції та сучасність / О. М. Король // Актуальні питання мистецької
педагогіки. - 2015. - Вип. 4. - С. 53-60.
Музично-педагогічні системи та концепції ХХ століття : підручник / [Салдан С.,
Тайнель Е., Жигаль З. Король О.та ін.] – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2015. –
306 с.

79101 Тайнель 
Ельвіра 
Золтанівна

Завідувач 
кафедри

0 Теорія і методика 
музичного 
виховання 
(дошкільна та 
шкільна)

структурний підрозділ - кафедра музичного мистецтва факультету культури і
мистецтв;
кваліфікація - вчитель музики і співів, кандидат педагогічних наук;
стаж наукової роботи - 26 років;
1. Тайнель Е. Хоровое сольфеджио – одно из средств повышения музыкальной
грамотности младших школьников. – Школа и педагогика. – СССР, АПН СССР,
Москва,1989.№170-189. – С. 143-149.
2. Тайнель Е. Жанри українського дитячого фольклору в народніцй педагогіці. –
Музика і освіта. – Київ, 2002. №3. С. 31-34.
3. Тайнель Е. Роль музичних товариств та соціальних музичних закладів у
національно-культурному розвитку Галичини кінця 19 – початку 20 ст. – Молодь і
ринок. Дрогобич: Коло, 2002. №3. С. 16-19.
4. Тайнель Е. Виникнення та використання релятивного методу сольмізації у
світових музично-педагогічних системах. - Молодь і ринок. Дрогобич: Коло, 2002.
№ 10. С. 44-48.
5. Тайнель Е. Становлення  музичної освіти в музичних закладах Львова. –
Нуково-педагогічний та економічний журнал ;4 «Молодь і ринок», Дрогобич,
2010. – С. 23-29.
6. Тайнель Е. Особливості диференційованого підходу та інтегрованих процесів
фортепіанного навчання майбутніх педагогів-музикантів. – Вісник ЛНУ ім. Івана
Франка, серія: Мистецтвознавство. Львів, 2011. – С. 15-19.
7. Тайнель Е. Підготовка майбутніх педагогів-музикантів (історичний аспект). –
Журнал «Молодь і ринок». Дрогобич: Коло, 2012, випуск 9(94). – С. 53-57.
8. Тайнель Е. Традиції та сучасні новації мистецької педагогічної освіти. - Вісник
ЛНУ ім. Івана Франка, серія: Мистецтвознавство. Львів, 2011. – С. 75-78.
Теорія та практика загального музичного виховання за методом відносної
сольмізації : [навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів]. –
Видавничий центр ЛНУ ім. Івана Франка: 2007. – 392 с., 8 арк.: іл.
- Музично-педагогічні системи та концепції ХХ століття : підручник. – Львів: ЛНУ
імені Івана Франка, 2015. – 328 с.
- Музично-педагогічні системи та концепції ХХ століття : підручник. Вид. 2-ге. –
Львів : ЛНУ імені Івана Франка – Харків, 2018. – 433с.

99117 Яремко Зіновій 
Михайлович

Завідувач 
кафедри

0 Безпека 
життєдіяльності 
(безпека 
життєдіяльності, 

структурний підрозділ - кафедра безпеки життєдіяльності;
стаж - 40 років;
1. Bolesta I.M. Oh the mechanism of nanostructure growth on the surface of CdJ2
crystals / I.M. Bolesta, I.M. Rovetskii, Z.M. Yaremko, I.D. Karbovnyk, S.R. Velgosh, M.V.



цивільний захист та 
сестринська справа)

Partyka, N.V. Gloskovskaya, V.M. Lesivtsiv // Ukrainian Journal of Physics. – 2015. –Vol.
60, № 11. – P. 1143-1149.
2. Yaremko Z.M. Hydration and local viscosity of water around singly charged ions in
aqueous solutions // Z.M. Yaremko, R.L. Bukliv // Journal of applied chemical science
international. – 2016. – Vol. 7, №1. – P. 19-24.
3. Yaremko Z.M. Determination of the degree of ions hydration by the electrical
conductivity of their aqueous solutions / Z.M. Yaremko, R.L. Bukliv. // Voprosy khimii i
khimicheskoi teknologii. – 2018. – N 3. – P. 58-63.
4. Петришин Р.С. Подвійний електричний шар у висококонцентрованих
нанодисперсних системах / Р.С. Петришин, З.М. Яремко, М.М. Солтис // Voprosy
khimii i khimicheskoi teknologii. – 2019. – Iss. 2. – P. 18-24. DOI: 10.32434/0321-4095-
2019-123-2-18-24.2) 
5. Яремко З.М. Статистичне оцінювання рівня усвідомлення небезпек сучасного
урбанізованого середовища / З.М. Яремко, Я.В. Галаджун, І.Р. Муць, Р.С.
Петришин, А.В. Зелінський // Вісник Львівського університету. Серія соціологічна.
– 2016. – Вип. 10. – С. 145-155.
6. Яремко З.М. Ризик-орієнтований підхід до управління безпекою техногенного
середовища / З.М. Яремко, С.В. Писаревська, В.М. Фірман // Управління 
розвитком складних систем. – 2017. – № 31. – С. 177-182.
7. Петришин Р.С. Вплив адсорбції бензетоній хлориду на електроповерхневі
властивості діоксину титану у водних розчинах / Р.С. Петришин, З.М. Яремко //
Хімія, фізика та технологія поверхні. – 2018. - № 3. – С. 301-312.
8. Петришин Р.С. Вплив поверхнево-активних речовин і рН середовища на
електроповерхневі властивості водних суспензій діоксиду титану / Р.С.
Петришин, З.М. Яремко // Праці НТШ. Хімічні науки. – 2018. – Т. LIII. – С. 81-91. 
9. http://znc.com.ua/ukr/pub/periodic/htsh/2018/NTSh_Chemia_2018.pdf.
10. Яремко З.М. Концептуальні засади безпечної життєдіяльності людини / З.М.
Яремко, В.В. Ващук, Я.В. Галаджун // Ефективна економіка. – 2019. – № 2. URL:
http://www.economy.nauka.com.ua/?op=1&z=6877.  DOI: 10.32702/2307-2105.-
2019.2.6.
11. Яремко З.М. Економіко-інтегральні засади безпечної життєдіяльності / З.М.
Яремко, В.В. Ващук, І.Р. Муць // Економіка та держава. – 2019. – № 4. – С. 42-47.
DOI:10.32702/2306-6806-2019.4.42.
12. Яремко З. Деякі питання регулювання властивостей дисперсних систем: від
мікро до нано / З. Яремко, Р. Петришин // Вісник Львівського університету. Серія
хімічна. – 2019. – Вип. 60. Ч. 2. – С. 324-335. DOI: 
http://dx.doi.org/10.30970/vch.6002.324.
13. Pysarevska S.V. Problems of professional self-determination of student’s in higher
education institutions / S.V. Pysarevska, Z.M. Yaremko, V.V. Vashchuk, S.V. Temoshuk
// Zhytomyr Ivan Franko State University Journal. Pedagogical Sciences. – 2019. – Vol.
2(97). – P. 61-70. DOI 10.35433/pedagogy.2(97).2019.61-70.3) 
14. Білінський Б.О. Охорона праці. Засоби захисту від шкідливих факторів
працівників рятувальних служб та будіндустрії / О.Б. Білінський, С.С. Була, О.А.
Гавришко, С.А. Лисюк, А.Б. Пелех, В.М. Фірман, З.М. Яремко. – Львів, 2015. – 240 с.
(особистий внесок – 0,65 друк. арк.).
15. Яремко З.М. Охорона праці / З.М. Яремко, С.В. Тимошук, С.В. Писаревська,
О.Б. Стельмахович // За ред. проф. З.М. Яремка: Навч. посібник. – Львів: ЛНУ
імені Івана Франка, 2018. – 430 с. (особистий внесок – 8,6 друк. арк.)

29376 Тимошук 
Світлана 
Василівна

Доцент 0 Безпека 
життєдіяльності 
(безпека 
життєдіяльності, 
цивільний захист та 
сестринська справа)

структурний підрозділ - кафедра безпеки життєдіяльності;
кваліфікація - хімік, викладач;
стаж - 14 років;
1. Фірман І.В.  Помилка людини серед причин виробничого травматизму / І.В.
Фірман, С.В. Тимошук, В.М. Фірман // Вісник Житомирського державного
технологічного університету. – 2018. – Вип. 84, №2. – С.103-108.
2. Тимошук О. Модифікована турбідиметрична методика визначення 
неіоногенних ПАР з реактивом Несслера / О. Тимошук, І. Пацай, С. Тимошук, П.
Ридчук // Вісник Львівського університету. Серія хімічна. – 2018. – Випуск 59. Ч. 1.
– С. 210–215.
3. Фірман Т.В. Статистичний аналіз пожежної ситуації у Львівській області / Т.В.
Фірман, С.В. Тимошук, В.М. Фірман // Збірник наукових праць «Пожежна
безпека» – 2017. – Вип. 30. – С. 168-173.
4. Тимошук С.В. Мотивація у навчально-пізнавальній діяльності студентів:
результати діагностичного дослідження / С.В. Тимошук, З.М. Яремко, С.В.
Писаревська // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного
університету імені Володимира Гнатюка. Серія педагогічна. – 2016. – Вип. 3. –
С.189-196.
5. Писаревська С.В. Деякі особливості формування професійної мотивації молоді
/ С.В. Писаревська,   З.М. Яремко, С.В. Тимошук // Вісник Житомирського
державного університету імені Івана Франка . – 2016. –  Вип. 4. – С. 105-110.
6. Тимошук С.В. Проблеми стресу в студентів педагогічних спеціальностей і
педагогів вищої школи / С.В. Тимошук, О.І. Третяк, В.М. Фірман // Вісник ЛДУ
БЖД –№14 –2016 –С.264-270.
7. Тимошук С.В. Особливості формування навчальної мотивації студентів / С.В.
Тимошук, О.І. Третяк //  Вісник Житомирського державного університету імені
Івана Франка. – 2015. – Випуск 2(80).  –С. 64-68.
8. Михайлович О.В. Соціальні хвороби, поширення та профілактика / О.В.
Михайлович, С.В. Тимошук // Комунальне господарство міст. Серія «Технічні
науки та архітектура» – 2015. – Вип. 120 (1). – С. 126 – 129.
9. Тимошук С.В. Деякі мотиваційні чинники щодо вивчення дисципліни “Безпека
життєдіяльності» / С.В. Тимошук, О.І.Третяк, З.М. Яремко // Проблеми освіти:
наук.-метод. зб. – К.: Фахова освіта, 2014 – Вип.76. – С. 54 – 58.
10. Тимошук С.В. Основи електроаналітичної хімії / О.С. Тимошук, С.В. Тимошук,
Т.Я. Врублевска, І.О. Пацай // Навч. посібник. – Львів: ЛНУ імені Івана Франка,
2017. – 438 с. . (особистий внесок – 8,4 друк. арк.).
11. Тимошук С.В.  Охорона праці / З.М. Яремко, С.В. Тимошук, С.В. Писаревська,
О.Б. Стельмахович // За ред. проф. З.М. Яремка: Навч. посібник. – Львів: ЛНУ
імені Івана Франка, 2018. – 430 с. (особистий внесок – 8,6 друк. арк.).

4114 Камінська 
Марія 
Михайлівна

Доцент 0 Вокально-
інструментальні 
ансамблі (мішаний 
хор)1

структурний підрозділ - кафедра музикознавства та хорового мистецтва
факультету культури і мистецтв;
кваліфікація - диригент хору, викладач хорових дисциплін;
науковий стаж - 14 років;

141753 Данилиха 
Наталія 
Романівна

Доцент 0 Історія української 
культури

структурний підрозділ - кафедра філософії мистецтв факультету культури і
мистецтв
кваліфікація - історик, викладач, кандидат історичних наук
стаж - 7 років
1.Міжнародні відносини (від початку XVII ст. до завершення Другої світової
війни) : навч. посіб. / Гриньох Н. В., Гулай В. В., Данилиха Н. Р.; М-во культури
України, Київ. нац. ун-т культури і мистецтв. — Львів : Ельґраф, 2011. — 231 с. 2.
Данилиха Н. Спогади про дидаскала. // Вісник Львівського університету. Серія
історична. – Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2015. - Випуск 51: пам’яті професора
Степана Макарчука. - С. 48-52. 3. Данилиха Н., Пуківський Ю. Традиційна
весняна календарна обрядовість українців Волині в контексті соціалізації молоді
: колективна монографія «Менеджмент соціокультурної діяльності–культурний
менеджмент». – Львів: Растр -7, 2018. - С. 25-36. 4. Natalia Danylykha. ETHICAL
VALUES IN GREEC AND LATIN HISTORICAL TRADITION (TOUCHES to the IMAGE OF THE
ROMAN EMPEROR). 2019. Східноєвропейський історичний вісник. Дрогобич.
Рекомендов. МОН Web of Science 5. Збірник тестових завдань для студентів
спеціальності «Менеджмент соціокультурної діяльності». Львів: вид-во ЛНУ і.
Франка, 2019. – 345 с. 6. Народна, елітарна та масова культура : навч. посібник.
Львів: Вид-во ЛНУ і.Франка,2019. – 212 с.

217026 Якимович 
Богдан 
Зіновійович

Професор 0 Історія України структурний підрозділ - кафедра бібліотекознавства і бібліографії факультету
культури і мистецтв
кваліфікація - доктор історичних наук
стаж - 21 рік
Якимович Б. З. Плаґіат не має терміну давності. [Василенко М. «Іван Франко:
Поступ ідеї»] // Український історичний журнал. – 2017. – № 1. – С. 183–197.
Якимович Б. З. Генерал Тарас Чупринка (Роман Шухевич): теорія і практика
повстанської війни // Східноєвропейський Історичний Вісник=East European
Historical Bulletin/ Спец. випуск ІІ=Special issue ІІ. – Дрогобич, 2017. – С. 71 – 84.
Якимович Б. З. “Wielka utrata” : Adam Mickiewycz i kontrowersia Iwana Franki //
Київські Полоністичні Студії. – Т. ХХІХ: Іван Франко і польська культура. – Київ,
2017. – С.110–126. Польською мовою. Якимович Б. З. Генерал Тарас Чупринка
(Роман Шухевич): теорія і практика повстанської війни / Б. З. Якимович //
Східноєвропейський Історичний Вісник=East European Historical Bulletin. Спец.
випуск ІІ=Special issue ІІ. – Дрогобич, 2017. – С. 71 – 84. Світлий образ видатного
українця: до історії пам’ятної медалі Юрія Котермака-Дрогобича та подій



«навколомедальних» // Донецький Вісник Наукового товариства ім. Шевченка.
Історія, музейна справа, літературознавство, портрет сучасного Донбасу. – Т. 43.
– Донецьк, 2017. – С. 127–141. Якимович Б. З. [рецензія] / Б. З. Якимович //
Наукові зошити історичного факультету Львівського університету. Збірник
наукових праць. Вип. 18. – Львів, 2017. – С. 348–354. – Рец на кн.: Музика М. І.,
Пальваль А. М., Потєхін П. Г. Савур-Могила. Військові щоденники / Максим
Музика. Спогади про Савур-Могилу; Андрій Пальваль. Літо 2014 року. Оборона
Савур-Могили. Записки програміста. Відпустка; Петро Потєхін; пер. з рос. С. А.
Заяць. Мої спогади про війну, якої немає / Худ. оформ. Н. В. Величко. – Харків:
Фоліо. – 2017. – 316 с.

2918 Волошок 
Олена 
Вячеславівна

Доцент 0 Психологія структурний підрозділ - кафедра психології філософського факультету;
кваліфікація - психолога дослідника і викладача;
стаж - 18 років

194510 Андрущак 
Оксана 
Всеволодівна

Асистент 0 Іноземна мова структурний підрозділ - кафедра іноземних мов для гуманітарних факультетів;
стаж - 16

59391 Попович 
Святослав 
Ігорович

Старший 
викладач

0 Фізвиховання структурний підрозділ - кафедра фізичного виховання та спорту;
кваліфікація - Магістр фізичного виховання і спорту
стаж - 14 років

132019 Бунь Вікторія 
Вікторівна

Доцент 0 Політологія структурний підрозділ - кафедра теорії та історії політичної науки філософського
факультету;
кваліфікація - магістр політології;
стаж - 8 років

474 Откович 
Катерина 
Вікторівна

Асистент 0 Філософія структурний підрозділ - кафедра філософії філософського факультету;
кваліфікація - філософ, викладач;
стаж - 6 років

181253 Калагурка 
Христина 
Іванівна

Асистент 0 Педагогіка структурний підрозділ - кафедра загальної педагогіки і педагогіки вищої школи
факультету педагогічної освіти;
кваліфікація - магістр історії, історик, викладач історії;
стаж - 7 років

63726 Пасічник 
Володимир 
Петрович

Доцент 0 Гармонія структурний підрозділ - кафедра музикознавства та хорового мистецтва
факультету культури і мистецтв;
Кваліфікація - композитор, викладач музично-теоретичних дисциплін, кандидат
мистецтвознавства;
Стаж наукової роботи - 2 роки.
Питання музичних діалектів у науковій спадщині Володимира Гошовського /
Пасічник // Вісник Львівського університету. - Львів, 2013. - Вип. 12 : Серія:
мистецтвознавство. - С. 103 -113.
Питання музичного слов’янознавства у науковій спадщині Володимира /
Володимир Пасічник // Вісник Львівського університету. - Львів, 2013. - Вип. 13 :
мистецтвознавство. - С. 72-86.
Наукові контакти Володимира Гошовського // Наукові збірки Львівської академії
ім. М Лисенка -2014. - Чис. 33. -С. 75-85.
Основні тенденції розвитку зарубіжної етномузикології 11 половини XX століття /
Вісник Львівського університету. -Львів, 2014. -С. 211-218.-(Серія 
мистецтвознавство: Вип. 14).
Володимир Гошовський про польову роботу фольклориста // Вісник Львівського
університету. -Львів, 2015. - С. 100-107. - (Серія мистецтвознавство; Вип. 16. - Ч.
1).
Моріс Равель у Львові (1932): реконструкція події за матеріалами польської та
української періодики // Україна XX століття: культура, ідеологія, політика. - Київ,
2015. - Вип. 20. - С. 347-354.
Гармонія. Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів II-IV
рівня акредитації/О. Іваньо, Б. Новак. -Львів: Растр-7, 2015. -136с.

 
 

  
 
Таблиця 3. Матриця відповідності програмних результатів навчання, освітніх компонентів, методів навчання та оцінювання
:

Програмні результати навчання ОП Методи навчання Форми оцінювання

Музичний фольклор України

Збирати, аналізувати, синтезувати, 
узагальнювати інформацію про 
регіональні та галузеві відмінності 
галузі освіти та педагогіки України

– пояснювально-ілюстративний;
– репродуктивний;
– проблемний;
– частково-пошуковий (евристичний);
– дослідницький;
–  наочні;
– словесні;
– практичні;

• поточне оцінювання 
• тематичний тест 
• підсумковий тест
• самостійна аудиторна робота
• аналітичні запитання за темою лекції 
• поточний тестовий контроль  
• підсумковий тестовий контроль   
• самостійна позааудиторна робота

Знати та розуміти специфіку 
використання методів, прийомів, форм 
музично-педагогічної та музично-
інформаційної діяльності вчителя

– пояснювально-ілюстративний;
– репродуктивний;
– проблемний;
– частково-пошуковий (евристичний);
– дослідницький;
–  наочні;
– словесні;
– практичні;

• поточне оцінювання 
• тематичний тест 
• підсумковий тест
• самостійна аудиторна робота
• аналітичні запитання за темою лекції 
• поточний тестовий контроль  
• підсумковий тестовий контроль   
• самостійна позааудиторна робота

Володіти знаннями в галузі історії 
мистецтв і використовувати їх з 
науковою та практичною метою

– пояснювально-ілюстративний;
– репродуктивний;
– проблемний;
– частково-пошуковий (евристичний);
– дослідницький;
–  наочні;
– словесні;
– практичні;

• поточне оцінювання 
• тематичний тест 
• підсумковий тест
• самостійна аудиторна робота
• аналітичні запитання за темою лекції 
• поточний тестовий контроль  
• підсумковий тестовий контроль   
• самостійна позааудиторна робота

Практикум шкільного репертуару

Володіти знаннями в галузі історії 
мистецтв і використовувати їх з 
науковою та практичною метою

– пояснювально-ілюстративний;
– репродуктивний;
– проблемний;
– частково-пошуковий (евристичний);
– дослідницький;
–  наочні;
– словесні;
– практичні;

• поточне оцінювання 
• тематичний тест 
• підсумковий тест
• самостійна аудиторна робота
• аналітичні запитання за темою лекції 
• поточний тестовий контроль  
• підсумковий тестовий контроль   
• самостійна позааудиторна робота

Збирати, аналізувати, синтезувати, 
узагальнювати інформацію про 
регіональні та галузеві відмінності 
галузі освіти та педагогіки України

– пояснювально-ілюстративний;
– репродуктивний;
– проблемний;
– частково-пошуковий (евристичний);
– дослідницький;
–  наочні;
– словесні;
– практичні;

• поточне оцінювання 
• тематичний тест 
• підсумковий тест
• самостійна аудиторна робота
• аналітичні запитання за темою лекції 
• поточний тестовий контроль  
• підсумковий тестовий контроль   
• самостійна позааудиторна робота

Знати та розуміти специфіку 
використання методів, прийомів, форм 
музично-педагогічної та музично-
інформаційної діяльності вчителя

– пояснювально-ілюстративний;
– репродуктивний;
– проблемний;
– частково-пошуковий (евристичний);
– дослідницький;
–  наочні;
– словесні;
– практичні;

• поточне оцінювання 
• тематичний тест 
• підсумковий тест
• самостійна аудиторна робота
• аналітичні запитання за темою лекції 
• поточний тестовий контроль  
• підсумковий тестовий контроль   
• самостійна позааудиторна робота



Методика вокального виховання дітей

3. Збирати, аналізувати, синтезувати, 
узагальнювати інформацію про 
регіональні та галузеві відмінності 
галузі освіти та педагогіки України

– пояснювально-ілюстративний;
– репродуктивний;
– проблемний;
– частково-пошуковий (евристичний);
– дослідницький;
–  наочні;
– словесні;
– практичні;

• поточне оцінювання 
• тематичний тест 
• підсумковий тест
• самостійна аудиторна робота
• аналітичні запитання за темою лекції 
• поточний тестовий контроль  
• підсумковий тестовий контроль   
• самостійна позааудиторна робота

Демонструвати неординарні підходи у 
розв’язанні практичних завдань, уміння 
креативно мислити, інтегрувати 
складні професійні вміння гри на 
музичних інструментах, співу, 
диригування музичними колективами, 
музичного сприймання, 
запам’ятовування та інтерпретації 
музичних творів

– пояснювально-ілюстративний;
– репродуктивний;
– проблемний;
– частково-пошуковий (евристичний);
– дослідницький;
–  наочні;
– словесні;
– практичні;

• поточне оцінювання 
• тематичний тест 
• підсумковий тест
• самостійна аудиторна робота
• аналітичні запитання за темою лекції 
• поточний тестовий контроль  
• підсумковий тестовий контроль   
• самостійна позааудиторна робота

Володіти знаннями в галузі історії 
мистецтв і використовувати їх з 
науковою та практичною метою

– пояснювально-ілюстративний;
– репродуктивний;
– проблемний;
– частково-пошуковий (евристичний);
– дослідницький;
–  наочні;
– словесні;
– практичні;

• поточне оцінювання 
• тематичний тест 
• підсумковий тест
• самостійна аудиторна робота
• аналітичні запитання за темою лекції 
• поточний тестовий контроль  
• підсумковий тестовий контроль   
• самостійна позааудиторна робота

Володіти комплексом знань музично-
педагогічної діяльності вчителя 
музичного мистецтва, методами 
активізації мистецько-творчого 
розвитку учнів, виховання художньо-
обдарованої особистості

– пояснювально-ілюстративний;
– репродуктивний;
– проблемний;
– частково-пошуковий (евристичний);
– дослідницький;
–  наочні;
– словесні;
– практичні;

• поточне оцінювання 
• тематичний тест 
• підсумковий тест
• самостійна аудиторна робота
• аналітичні запитання за темою лекції 
• поточний тестовий контроль  
• підсумковий тестовий контроль   
• самостійна позааудиторна робота

Культура усного мовлення

Володіти комплексом знань музично-
педагогічної діяльності вчителя 
музичного мистецтва, методами 
активізації мистецько-творчого 
розвитку учнів, виховання художньо-
обдарованої особистості

– пояснювально-ілюстративний;
– репродуктивний;
– проблемний;
– частково-пошуковий (евристичний);
– дослідницький;
–  наочні;
– словесні;
– практичні;

• поточне оцінювання 
• тематичний тест 
• підсумковий тест
• самостійна аудиторна робота
• аналітичні запитання за темою лекції 
• поточний тестовий контроль  
• підсумковий тестовий контроль   
• самостійна позааудиторна робота

Збирати, аналізувати, синтезувати, 
узагальнювати інформацію про 
регіональні та галузеві відмінності 
галузі освіти та педагогіки України

– пояснювально-ілюстративний;
– репродуктивний;
– проблемний;
– частково-пошуковий (евристичний);
– дослідницький;
–  наочні;
– словесні;
– практичні;

• поточне оцінювання 
• тематичний тест 
• підсумковий тест
• самостійна аудиторна робота
• аналітичні запитання за темою лекції 
• поточний тестовий контроль  
• підсумковий тестовий контроль   
• самостійна позааудиторна робота

Демонструвати неординарні підходи у 
розв’язанні практичних завдань, уміння 
креативно мислити, інтегрувати 
складні професійні вміння гри на 
музичних інструментах, співу, 
диригування музичними колективами, 
музичного сприймання, 
запам’ятовування та інтерпретації 
музичних творів

– пояснювально-ілюстративний;
– репродуктивний;
– проблемний;
– частково-пошуковий (евристичний);
– дослідницький;
–  наочні;
– словесні;
– практичні;

• поточне оцінювання 
• тематичний тест 
• підсумковий тест
• самостійна аудиторна робота
• аналітичні запитання за темою лекції 
• поточний тестовий контроль  
• підсумковий тестовий контроль   
• самостійна позааудиторна робота

Володіти знаннями в галузі історії 
мистецтв і використовувати їх з 
науковою та практичною метою

– пояснювально-ілюстративний;
– репродуктивний;
– проблемний;
– частково-пошуковий (евристичний);
– дослідницький;
–  наочні;
– словесні;
– практичні;

• поточне оцінювання 
• тематичний тест 
• підсумковий тест
• самостійна аудиторна робота
• аналітичні запитання за темою лекції 
• поточний тестовий контроль  
• підсумковий тестовий контроль   
• самостійна позааудиторна робота

Аранжування

Збирати, аналізувати, синтезувати, 
узагальнювати інформацію про 
регіональні та галузеві відмінності 
галузі освіти та педагогіки України

– пояснювально-ілюстративний;
– репродуктивний;
– проблемний;
– частково-пошуковий (евристичний);
– дослідницький;
–  наочні;
– словесні;
– практичні;

• поточне оцінювання 
• тематичний тест 
• підсумковий тест
• самостійна аудиторна робота
• аналітичні запитання за темою лекції 
• поточний тестовий контроль  
• підсумковий тестовий контроль   
• самостійна позааудиторна робота

Знати та розуміти специфіку 
використання методів, прийомів, форм 
музично-педагогічної та музично-
інформаційної діяльності вчителя

– пояснювально-ілюстративний;
– репродуктивний;
– проблемний;
– частково-пошуковий (евристичний);
– дослідницький;
–  наочні;
– словесні;
– практичні;

• поточне оцінювання 
• тематичний тест 
• підсумковий тест
• самостійна аудиторна робота
• аналітичні запитання за темою лекції 
• поточний тестовий контроль  
• підсумковий тестовий контроль   
• самостійна позааудиторна робота

Володіти знаннями в галузі історії 
мистецтв і використовувати їх з 
науковою та практичною метою

– пояснювально-ілюстративний;
– репродуктивний;
– проблемний;
– частково-пошуковий (евристичний);
– дослідницький;
–  наочні;
– словесні;
– практичні;

• поточне оцінювання 
• тематичний тест 
• підсумковий тест
• самостійна аудиторна робота
• аналітичні запитання за темою лекції 
• поточний тестовий контроль  
• підсумковий тестовий контроль   
• самостійна позааудиторна робота

Робота на радіо і телебаченні

Збирати, аналізувати, синтезувати, 
узагальнювати інформацію про 
регіональні та галузеві відмінності 
галузі освіти та педагогіки України

– пояснювально-ілюстративний;
– репродуктивний;
– проблемний;
– частково-пошуковий (евристичний);
– дослідницький;
–  наочні;
– словесні;
– практичні;

• поточне оцінювання 
• тематичний тест 
• підсумковий тест
• самостійна аудиторна робота
• аналітичні запитання за темою лекції 
• поточний тестовий контроль  
• підсумковий тестовий контроль   
• самостійна позааудиторна робота

Володіти знаннями в галузі історії 
мистецтв і використовувати їх з 
науковою та практичною метою

– пояснювально-ілюстративний;
– репродуктивний;
– проблемний;
– частково-пошуковий (евристичний);
– дослідницький;
–  наочні;
– словесні;
– практичні;

• поточне оцінювання 
• тематичний тест 
• підсумковий тест
• самостійна аудиторна робота
• аналітичні запитання за темою лекції 
• поточний тестовий контроль  
• підсумковий тестовий контроль   
• самостійна позааудиторна робота



Знати та розуміти специфіку 
використання методів, прийомів, форм 
музично-педагогічної та музично-
інформаційної діяльності вчителя

– пояснювально-ілюстративний;
– репродуктивний;
– проблемний;
– частково-пошуковий (евристичний);
– дослідницький;
–  наочні;
– словесні;
– практичні;

• поточне оцінювання 
• тематичний тест 
• підсумковий тест
• самостійна аудиторна робота
• аналітичні запитання за темою лекції 
• поточний тестовий контроль  
• підсумковий тестовий контроль   
• самостійна позааудиторна робота

Хорознавство

Володіти комплексом знань музично-
педагогічної діяльності вчителя 
музичного мистецтва, методами 
активізації мистецько-творчого 
розвитку учнів, виховання художньо-
обдарованої особистості

– пояснювально-ілюстративний;
– репродуктивний;
– проблемний;
– частково-пошуковий (евристичний);
– дослідницький;
–  наочні;
– словесні;
– практичні;

• поточне оцінювання 
• тематичний тест 
• підсумковий тест
• самостійна аудиторна робота
• аналітичні запитання за темою лекції 
• поточний тестовий контроль  
• підсумковий тестовий контроль   
• самостійна позааудиторна робота

Демонструвати неординарні підходи у 
розв’язанні практичних завдань, уміння 
креативно мислити, інтегрувати 
складні професійні вміння гри на 
музичних інструментах, співу, 
диригування музичними колективами, 
музичного сприймання, 
запам’ятовування та інтерпретації 
музичних творів

– пояснювально-ілюстративний;
– репродуктивний;
– проблемний;
– частково-пошуковий (евристичний);
– дослідницький;
–  наочні;
– словесні;
– практичні;

• поточне оцінювання 
• тематичний тест 
• підсумковий тест
• самостійна аудиторна робота
• аналітичні запитання за темою лекції 
• поточний тестовий контроль  
• підсумковий тестовий контроль   
• самостійна позааудиторна робота

Аналізувати науково-методичні 
документи, оцінювати мистецьку 
літературу, грамотно використовувати 
методологічні прийоми та довідкові 
матеріали, володіти елементами 
логічного та образного мислення, 
аналізувати, виділяти головне та 
синтезувати навчально-виховні та 
організаційні діяльності вчителя 
музичного мистецтва

– пояснювально-ілюстративний;
– репродуктивний;
– проблемний;
– частково-пошуковий (евристичний);
– дослідницький;
–  наочні;
– словесні;
– практичні;

• поточне оцінювання 
• тематичний тест 
• підсумковий тест
• самостійна аудиторна робота
• аналітичні запитання за темою лекції 
• поточний тестовий контроль  
• підсумковий тестовий контроль   
• самостійна позааудиторна робота

Володіти знаннями в галузі історії 
мистецтв і використовувати їх з 
науковою та практичною метою

– пояснювально-ілюстративний;
– репродуктивний;
– проблемний;
– частково-пошуковий (евристичний);
– дослідницький;
–  наочні;
– словесні;
– практичні;

• поточне оцінювання 
• тематичний тест 
• підсумковий тест
• самостійна аудиторна робота
• аналітичні запитання за темою лекції 
• поточний тестовий контроль  
• підсумковий тестовий контроль   
• самостійна позааудиторна робота

Педагогічна практика

Володіти знаннями в галузі історії 
мистецтв і використовувати їх з 
науковою та практичною метою

– пояснювально-ілюстративний;
– репродуктивний;
– проблемний;
– частково-пошуковий (евристичний);
– дослідницький;
–  наочні;
– словесні;
– практичні;

самостійна позааудиторна робота

Сприймати інформацію, творчо її 
переосмислювати та застосовувати в 
процесі виробничої діяльності

– пояснювально-ілюстративний;
– репродуктивний;
– проблемний;
– частково-пошуковий (евристичний);
– дослідницький;
–  наочні;
– словесні;
– практичні;

самостійна позааудиторна робота

Забезпечувати охорону життя і 
здоров’я учнів у навчально-виховному 
процесі та позаурочній діяльності

– пояснювально-ілюстративний;
– репродуктивний;
– проблемний;
– частково-пошуковий (евристичний);
– дослідницький;
–  наочні;
– словесні;
– практичні;

самостійна позааудиторна робота

Зібрати вихідну інформацію для 
виконання наукового дослідження

– пояснювально-ілюстративний;
– репродуктивний;
– проблемний;
– частково-пошуковий (евристичний);
– дослідницький;
–  наочні;
– словесні;
– практичні;

самостійна позааудиторна робота

Аналізувати науково-методичні 
документи, оцінювати мистецьку 
літературу, грамотно використовувати 
методологічні прийоми та довідкові 
матеріали, володіти елементами 
логічного та образного мислення, 
аналізувати, виділяти головне та 
синтезувати навчально-виховні та 
організаційні діяльності вчителя 
музичного мистецтва

– пояснювально-ілюстративний;
– репродуктивний;
– проблемний;
– частково-пошуковий (евристичний);
– дослідницький;
–  наочні;
– словесні;
– практичні;

самостійна позааудиторна робота

Знати та розуміти специфіку 
використання методів, прийомів, форм 
музично-педагогічної та музично-
інформаційної діяльності вчителя

– пояснювально-ілюстративний;
– репродуктивний;
– проблемний;
– частково-пошуковий (евристичний);
– дослідницький;
–  наочні;
– словесні;
– практичні;

самостійна позааудиторна робота

Знати психолого-педагогічні аспекти 
навчання, виховання, розвитку учнів 
середньої школи, мати критичне 
ставлення до світоглядних теорій в 
процесі розв’язання соціальних та 
мистецько-професійних завдань

– пояснювально-ілюстративний;
– репродуктивний;
– проблемний;
– частково-пошуковий (евристичний);
– дослідницький;
–  наочні;
– словесні;
– практичні;

самостійна позааудиторна робота

Демонструвати знання та навички з 
ділових комунікацій у галузі освіти та 
педагогіки, а також ефективно 
спілкуватися на професійному та 
соціальному рівнях

– пояснювально-ілюстративний;
– репродуктивний;
– проблемний;
– частково-пошуковий (евристичний);
– дослідницький;
–  наочні;
– словесні;
– практичні;

самостійна позааудиторна робота

Демонструвати неординарні підходи у 
розв’язанні практичних завдань, уміння 
креативно мислити, інтегрувати 

– пояснювально-ілюстративний;
– репродуктивний;
– проблемний;

самостійна позааудиторна робота



складні професійні вміння гри на 
музичних інструментах, співу, 
диригування музичними колективами, 
музичного сприймання, 
запам’ятовування та інтерпретації 
музичних творів

– частково-пошуковий (евристичний);
– дослідницький;
–  наочні;
– словесні;
– практичні;

Виявляти здатність до самоактуалізації, 
саморозвитку та самокорекції в процесі 
музично-педагогічної діяльності

– пояснювально-ілюстративний;
– репродуктивний;
– проблемний;
– частково-пошуковий (евристичний);
– дослідницький;
–  наочні;
– словесні;
– практичні;

самостійна позааудиторна робота

Знати особливості розвитку 
європейської та вітчизняної музичної 
культури, педагогічні системи та 
концепції музично-естетичного 
виховання школярів

– пояснювально-ілюстративний;
– репродуктивний;
– проблемний;
– частково-пошуковий (евристичний);
– дослідницький;
–  наочні;
– словесні;
– практичні;

самостійна позааудиторна робота

Володіти комплексом знань музично-
педагогічної діяльності вчителя 
музичного мистецтва, методами 
активізації мистецько-творчого 
розвитку учнів, виховання художньо-
обдарованої особистості

– пояснювально-ілюстративний;
– репродуктивний;
– проблемний;
– частково-пошуковий (евристичний);
– дослідницький;
–  наочні;
– словесні;
– практичні;

самостійна позааудиторна робота

Збирати, аналізувати, синтезувати, 
узагальнювати інформацію про 
регіональні та галузеві відмінності 
галузі освіти та педагогіки України

– пояснювально-ілюстративний;
– репродуктивний;
– проблемний;
– частково-пошуковий (евристичний);
– дослідницький;
–  наочні;
– словесні;
– практичні;

самостійна позааудиторна робота

Інструментознавство

Зібрати вихідну інформацію для 
виконання наукового дослідження

– пояснювально-ілюстративний;
– репродуктивний;
– проблемний;
– частково-пошуковий (евристичний);
– дослідницький;
–  наочні;
– словесні;
– практичні;

• поточне оцінювання 
• тематичний тест 
• підсумковий тест
• самостійна аудиторна робота
• аналітичні запитання за темою лекції 
• поточний тестовий контроль  
• підсумковий тестовий контроль   
• самостійна позааудиторна робота

Демонструвати неординарні підходи у 
розв’язанні практичних завдань, уміння 
креативно мислити, інтегрувати 
складні професійні вміння гри на 
музичних інструментах, співу, 
диригування музичними колективами, 
музичного сприймання, 
запам’ятовування та інтерпретації 
музичних творів

– пояснювально-ілюстративний;
– репродуктивний;
– проблемний;
– частково-пошуковий (евристичний);
– дослідницький;
–  наочні;
– словесні;
– практичні;

• поточне оцінювання 
• тематичний тест 
• підсумковий тест
• самостійна аудиторна робота
• аналітичні запитання за темою лекції 
• поточний тестовий контроль  
• підсумковий тестовий контроль   
• самостійна позааудиторна робота

Аналізувати науково-методичні 
документи, оцінювати мистецьку 
літературу, грамотно використовувати 
методологічні прийоми та довідкові 
матеріали, володіти елементами 
логічного та образного мислення, 
аналізувати, виділяти головне та 
синтезувати навчально-виховні та 
організаційні діяльності вчителя 
музичного мистецтва

– пояснювально-ілюстративний;
– репродуктивний;
– проблемний;
– частково-пошуковий (евристичний);
– дослідницький;
–  наочні;
– словесні;
– практичні;

• поточне оцінювання 
• тематичний тест 
• підсумковий тест
• самостійна аудиторна робота
• аналітичні запитання за темою лекції 
• поточний тестовий контроль  
• підсумковий тестовий контроль   
• самостійна позааудиторна робота

Курсова робота

Володіти навичками наукових 
досліджень

– пояснювально-ілюстративний;
– репродуктивний;
– проблемний;
– частково-пошуковий (евристичний);
– дослідницький;
–  наочні;
– словесні;
– практичні;

самостійна позааудиторна робота, 
захист курсової роботи

8. Знати психолого-педагогічні аспекти 
навчання, виховання, розвитку учнів 
середньої школи, мати критичне 
ставлення до світоглядних теорій в 
процесі розв’язання соціальних та 
мистецько-професійних завдань

– пояснювально-ілюстративний;
– репродуктивний;
– проблемний;
– частково-пошуковий (евристичний);
– дослідницький;
–  наочні;
– словесні;
– практичні;

самостійна позааудиторна робота, 
захист курсової роботи

Виявляти здатність до самоактуалізації, 
саморозвитку та самокорекції в процесі 
музично-педагогічної діяльності

– пояснювально-ілюстративний;
– репродуктивний;
– проблемний;
– частково-пошуковий (евристичний);
– дослідницький;
–  наочні;
– словесні;
– практичні;

самостійна позааудиторна робота, 
захист курсової роботи

Демонструвати дослідницькі навички, 
вміти їх презентувати, знаходити 
засоби розв’язання проблем і 
прогнозувати майбутні наслідки 
прийнятих рішень

– пояснювально-ілюстративний;
– репродуктивний;
– проблемний;
– частково-пошуковий (евристичний);
– дослідницький;
–  наочні;
– словесні;
– практичні;

самостійна позааудиторна робота, 
захист курсової роботи

Зібрати вихідну інформацію для 
виконання наукового дослідження

– пояснювально-ілюстративний;
– репродуктивний;
– проблемний;
– частково-пошуковий (евристичний);
– дослідницький;
–  наочні;
– словесні;
– практичні;

самостійна позааудиторна робота, 
захист курсової роботи

Сприймати інформацію, творчо її 
переосмислювати та застосовувати в 
процесі виробничої діяльності

– пояснювально-ілюстративний;
– репродуктивний;
– проблемний;
– частково-пошуковий (евристичний);
– дослідницький;
–  наочні;

самостійна позааудиторна робота, 
захист курсової роботи



– словесні;
– практичні;

Світові музично-педагогічні концепції

Володіти комплексом знань музично-
педагогічної діяльності вчителя 
музичного мистецтва, методами 
активізації мистецько-творчого 
розвитку учнів, виховання художньо-
обдарованої особистості

– пояснювально-ілюстративний;
– репродуктивний;
– проблемний;
– частково-пошуковий (евристичний);
– дослідницький;
–  наочні;
– словесні;
– практичні;

• поточне оцінювання 
• тематичний тест 
• підсумковий тест
• самостійна аудиторна робота
• аналітичні запитання за темою лекції 
• поточний тестовий контроль  
• підсумковий тестовий контроль   
• самостійна позааудиторна робота

Знати та розуміти специфіку 
використання методів, помів, форм 
музично-педагогічної та музично-
інформаційної діяльності вчителя

– пояснювально-ілюстративний;
– репродуктивний;
– проблемний;
– частково-пошуковий (евристичний);
– дослідницький;
–  наочні;
– словесні;
– практичні;

• поточне оцінювання 
• тематичний тест 
• підсумковий тест
• самостійна аудиторна робота
• аналітичні запитання за темою лекції 
• поточний тестовий контроль  
• підсумковий тестовий контроль   
• самостійна позааудиторна робота

Демонструвати неординарні підходи у 
розв’язанні практичних завдань, уміння 
креативно мислити, інтегрувати 
складні професійні вміння гри на 
музичних інструментах, співу, 
диригування музичними колективами, 
музичного сприймання, 
запам’ятовування та інтерпретації 
музичних творів

– пояснювально-ілюстративний;
– репродуктивний;
– проблемний;
– частково-пошуковий (евристичний);
– дослідницький;
–  наочні;
– словесні;
– практичні;

• поточне оцінювання 
• тематичний тест 
• підсумковий тест
• самостійна аудиторна робота
• аналітичні запитання за темою лекції 
• поточний тестовий контроль  
• підсумковий тестовий контроль   
• самостійна позааудиторна робота

Виявляти здатність до самоактуалізації, 
саморозвитку та самокорекції в процесі 
музично-педагогічної діяльності

– пояснювально-ілюстративний;
– репродуктивний;
– проблемний;
– частково-пошуковий (евристичний);
– дослідницький;
–  наочні;
– словесні;
– практичні;

• поточне оцінювання 
• тематичний тест 
• підсумковий тест
• самостійна аудиторна робота
• аналітичні запитання за темою лекції 
• поточний тестовий контроль  
• підсумковий тестовий контроль   
• самостійна позааудиторна робота

Сприймати інформацію, творчо її 
переосмислювати та застосовувати в 
процесі виробничої діяльності

– пояснювально-ілюстративний;
– репродуктивний;
– проблемний;
– частково-пошуковий (евристичний);
– дослідницький;
–  наочні;
– словесні;
– практичні;

• поточне оцінювання 
• тематичний тест 
• підсумковий тест
• самостійна аудиторна робота
• аналітичні запитання за темою лекції 
• поточний тестовий контроль  
• підсумковий тестовий контроль   
• самостійна позааудиторна робота

Майстерність педагогічної діяльності 

Знати психолого-педагогічні аспекти 
навчання, виховання, розвитку учнів 
середньої школи, мати критичне 
ставлення до світоглядних теорій в 
процесі розв’язання соціальних та 
мистецько-професійних завдань

– пояснювально-ілюстративний;
– репродуктивний;
– проблемний;
– частково-пошуковий (евристичний);
– дослідницький;
–  наочні;
– словесні;
– практичні;

• поточне оцінювання 
• тематичний тест 
• підсумковий тест
• самостійна аудиторна робота
• аналітичні запитання за темою лекції 
• поточний тестовий контроль  
• підсумковий тестовий контроль   
• самостійна позааудиторна робота

Виявляти здатність до самоактуалізації, 
саморозвитку та самокорекції в процесі 
музично-педагогічної діяльності

– пояснювально-ілюстративний;
– репродуктивний;
– проблемний;
– частково-пошуковий (евристичний);
– дослідницький;
–  наочні;
– словесні;
– практичні;

• поточне оцінювання 
• тематичний тест 
• підсумковий тест
• самостійна аудиторна робота
• аналітичні запитання за темою лекції 
• поточний тестовий контроль  
• підсумковий тестовий контроль   
• самостійна позааудиторна робота

Демонструвати дослідницькі навички, 
вміти їх презентувати, знаходити 
засоби розв’язання проблем і 
прогнозувати майбутні наслідки 
прийнятих рішень

– пояснювально-ілюстративний;
– репродуктивний;
– проблемний;
– частково-пошуковий (евристичний);
– дослідницький;
–  наочні;
– словесні;
– практичні;

• поточне оцінювання 
• тематичний тест 
• підсумковий тест
• самостійна аудиторна робота
• аналітичні запитання за темою лекції 
• поточний тестовий контроль  
• підсумковий тестовий контроль   
• самостійна позааудиторна робота

Сприймати інформацію, творчо її 
переосмислювати та застосовувати в 
процесі виробничої діяльності

– пояснювально-ілюстративний;
– репродуктивний;
– проблемний;
– частково-пошуковий (евристичний);
– дослідницький;
–  наочні;
– словесні;
– практичні;

• поточне оцінювання 
• тематичний тест 
• підсумковий тест
• самостійна аудиторна робота
• аналітичні запитання за темою лекції 
• поточний тестовий контроль  
• підсумковий тестовий контроль   
• самостійна позааудиторна робота

Психологія музичних здібностей

Знати психолого-педагогічні аспекти 
навчання, виховання, розвитку учнів 
середньої школи, мати критичне 
ставлення до світоглядних теорій в 
процесі розв’язання соціальних та 
мистецько-професійних завдань

– пояснювально-ілюстративний;
– репродуктивний;
– проблемний;
– частково-пошуковий (евристичний);
– дослідницький;
–  наочні;
– словесні;
– практичні;

• поточне оцінювання 
• тематичний тест 
• підсумковий тест
• самостійна аудиторна робота
• аналітичні запитання за темою лекції 
• поточний тестовий контроль  
• підсумковий тестовий контроль   
• самостійна позааудиторна робота

Виявляти здатність до самоактуалізації, 
саморозвитку та самокорекції в процесі 
музично-педагогічної діяльності

– пояснювально-ілюстративний;
– репродуктивний;
– проблемний;
– частково-пошуковий (евристичний);
– дослідницький;
–  наочні;
– словесні;
– практичні;

• поточне оцінювання 
• тематичний тест 
• підсумковий тест
• самостійна аудиторна робота
• аналітичні запитання за темою лекції 
• поточний тестовий контроль  
• підсумковий тестовий контроль   
• самостійна позааудиторна робота

Демонструвати дослідницькі навички, 
вміти їх презентувати, знаходити 
засоби розв’язання проблем і 
прогнозувати майбутні наслідки 
прийнятих рішень

– пояснювально-ілюстративний;
– репродуктивний;
– проблемний;
– частково-пошуковий (евристичний);
– дослідницький;
–  наочні;
– словесні;
– практичні;

• поточне оцінювання 
• тематичний тест 
• підсумковий тест
• самостійна аудиторна робота
• аналітичні запитання за темою лекції 
• поточний тестовий контроль  
• підсумковий тестовий контроль   
• самостійна позааудиторна робота

Сприймати інформацію, творчо її 
переосмислювати та застосовувати в 
процесі виробничої діяльності

– пояснювально-ілюстративний;
– репродуктивний;
– проблемний;
– частково-пошуковий (евристичний);
– дослідницький;
–  наочні;
– словесні;
– практичні;

• поточне оцінювання 
• тематичний тест 
• підсумковий тест
• самостійна аудиторна робота
• аналітичні запитання за темою лекції 
• поточний тестовий контроль  
• підсумковий тестовий контроль   
• самостійна позааудиторна робота

Державний екзамен (Теорія і методика музичного виховання)

Розуміти специфіку теоретичного та – пояснювально-ілюстративний; самостійна робота, екзамен з ЕК



експерементального дослідження в 
музично-педагогічній діяльності 
вчителя

– репродуктивний;
– проблемний;
– частково-пошуковий (евристичний);
– дослідницький;
–  наочні;
– словесні;
– практичні;

Збирати, аналізувати, синтезувати, 
узагальнювати інформацію про 
регіональні та галузеві відмінності 
галузі освіти та педагогіки України

– пояснювально-ілюстративний;
– репродуктивний;
– проблемний;
– частково-пошуковий (евристичний);
– дослідницький;
–  наочні;
– словесні;
– практичні;

самостійна робота, екзамен з ЕК

Знати особливості розвитку 
європейської та вітчизняної музичної 
культури, педагогічні системи та 
концепції музично-естетичного 
виховання школярів

– пояснювально-ілюстративний;
– репродуктивний;
– проблемний;
– частково-пошуковий (евристичний);
– дослідницький;
–  наочні;
– словесні;
– практичні;

самостійна робота, екзамен з ЕК

Знати та розуміти специфіку 
використання методів, прийомів, форм 
музично-педагогічної та музично-
інформаційної діяльності вчителя

– пояснювально-ілюстративний;
– репродуктивний;
– проблемний;
– частково-пошуковий (евристичний);
– дослідницький;
–  наочні;
– словесні;
– практичні;

самостійна робота, екзамен з ЕК

Знати психолого-педагогічні аспекти 
навчання, виховання, розвитку учнів 
середньої школи, мати критичне 
ставлення до світоглядних теорій в 
процесі розв’язання соціальних та 
мистецько-професійних завдань

– пояснювально-ілюстративний;
– репродуктивний;
– проблемний;
– частково-пошуковий (евристичний);
– дослідницький;
–  наочні;
– словесні;
– практичні;

самостійна робота, екзамен з ЕК

Демонструвати знання та навички з 
ділових комунікацій у галузі освіти та 
педагогіки, а також ефективно 
спілкуватися на професійному та 
соціальному рівнях

– пояснювально-ілюстративний;
– репродуктивний;
– проблемний;
– частково-пошуковий (евристичний);
– дослідницький;
–  наочні;
– словесні;
– практичні;

самостійна робота, екзамен з ЕК

Демонструвати неординарні підходи у 
розв’язанні практичних завдань, уміння 
креативно мислити, інтегрувати 
складні професійні вміння гри на 
музичних інструментах, співу, 
диригування музичними колективами, 
музичного сприймання, 
запам’ятовування та інтерпретації 
музичних творів

– пояснювально-ілюстративний;
– репродуктивний;
– проблемний;
– частково-пошуковий (евристичний);
– дослідницький;
–  наочні;
– словесні;
– практичні;

самостійна робота, екзамен з ЕК

Виявляти здатність до самоактуалізації, 
саморозвитку та самокорекції в процесі 
музично-педагогічної діяльності

– пояснювально-ілюстративний;
– репродуктивний;
– проблемний;
– частково-пошуковий (евристичний);
– дослідницький;
–  наочні;
– словесні;
– практичні;

самостійна робота, екзамен з ЕК

Демонструвати дослідницькі навички, 
вміти їх презентувати, знаходити 
засоби розв’язання проблем і 
прогнозувати майбутні наслідки 
прийнятих рішень

– пояснювально-ілюстративний;
– репродуктивний;
– проблемний;
– частково-пошуковий (евристичний);
– дослідницький;
–  наочні;
– словесні;
– практичні;

самостійна робота, екзамен з ЕК

Аналізувати науково-методичні 
документи, оцінювати мистецьку 
літературу, грамотно використовувати 
методологічні прийоми та довідкові 
матеріали, володіти елементами 
логічного та образного мислення, 
аналізувати, виділяти головне та 
синтезувати навчально-виховні та 
організаційні діяльності вчителя 
музичного мистецтва

– пояснювально-ілюстративний;
– репродуктивний;
– проблемний;
– частково-пошуковий (евристичний);
– дослідницький;
–  наочні;
– словесні;
– практичні;

самостійна робота, екзамен з ЕК

Володіти комплексом знань музично-
педагогічної діяльності вчителя 
музичного мистецтва, методами 
активізації мистецько-творчого 
розвитку учнів, виховання художньо-
обдарованої особистості

– пояснювально-ілюстративний;
– репродуктивний;
– проблемний;
– частково-пошуковий (евристичний);
– дослідницький;
–  наочні;
– словесні;
– практичні;

самостійна робота, екзамен з ЕК

Володіти знаннями в галузі історії 
мистецтв і використовувати їх з 
науковою та практичною метою

– пояснювально-ілюстративний;
– репродуктивний;
– проблемний;
– частково-пошуковий (евристичний);
– дослідницький;
–  наочні;
– словесні;
– практичні;

самостійна робота, екзамен з ЕК

Забезпечувати охорону життя і 
здоров’я учнів у навчально-виховному 
процесі та позаурочній діяльності

– пояснювально-ілюстративний;
– репродуктивний;
– проблемний;
– частково-пошуковий (евристичний);
– дослідницький;
–  наочні;
– словесні;
– практичні;

самостійна робота, екзамен з ЕК

Сприймати інформацію, творчо її 
переосмислювати та застосовувати в 
процесі виробничої діяльності

– пояснювально-ілюстративний;
– репродуктивний;
– проблемний;
– частково-пошуковий (евристичний);
– дослідницький;
–  наочні;
– словесні;
– практичні;

самостійна робота, екзамен з ЕК

Комплексний державний іспит (основний музичний інструмент, диригування)



1. Володіти комплексом знань музично-
педагогічної діяльності вчителя 
музичного мистецтва, методами 
активізації мистецько-творчого 
розвитку учнів, виховання художньо-
обдарованої особистості

– пояснювально-ілюстративний;
– репродуктивний;
– проблемний;
– частково-пошуковий (евристичний);
– дослідницький;
–  наочні;
– словесні;
– практичні;

самостійна робота, екзамен з ЕК

7. Знати та розуміти специфіку 
використання методів, прийомів, форм 
музично-педагогічної та музично-
інформаційної діяльності вчителя

– пояснювально-ілюстративний;
– репродуктивний;
– проблемний;
– частково-пошуковий (евристичний);
– дослідницький;
–  наочні;
– словесні;
– практичні;

самостійна робота, екзамен з ЕК

Демонструвати неординарні підходи у 
розв’язанні практичних завдань, уміння 
креативно мислити, інтегрувати 
складні професійні вміння гри на 
музичних інструментах, співу, 
диригування музичними колективами, 
музичного сприймання, 
запам’ятовування та інтерпретації 
музичних творів

– пояснювально-ілюстративний;
– репродуктивний;
– проблемний;
– частково-пошуковий (евристичний);
– дослідницький;
–  наочні;
– словесні;
– практичні;

самостійна робота, екзамен з ЕК

Виявляти здатність до самоактуалізації, 
саморозвитку та самокорекції в процесі 
музично-педагогічної діяльності

– пояснювально-ілюстративний;
– репродуктивний;
– проблемний;
– частково-пошуковий (евристичний);
– дослідницький;
–  наочні;
– словесні;
– практичні;

самостійна робота, екзамен з ЕК

Володіти знаннями в галузі історії 
мистецтв і використовувати їх з 
науковою та практичною метою

– пояснювально-ілюстративний;
– репродуктивний;
– проблемний;
– частково-пошуковий (евристичний);
– дослідницький;
–  наочні;
– словесні;
– практичні;

самостійна робота, екзамен з ЕК

Навчальна практика

Виявляти здатність до самоактуалізації, 
саморозвитку та самокорекції в процесі 
музично-педагогічної діяльності

– пояснювально-ілюстративний;
– репродуктивний;
– проблемний;
– частково-пошуковий (евристичний);
– дослідницький;
–  наочні;
– словесні;
– практичні;

самостійна позааудиторна робота

Сприймати інформацію, творчо її 
переосмислювати та застосовувати в 
процесі виробничої діяльності

– пояснювально-ілюстративний;
– репродуктивний;
– проблемний;
– частково-пошуковий (евристичний);
– дослідницький;
–  наочні;
– словесні;
– практичні;

самостійна позааудиторна робота

Володіти комплексом знань музично-
педагогічної діяльності вчителя 
музичного мистецтва, методами 
активізації мистецько-творчого 
розвитку учнів, виховання художньо-
обдарованої особистості

– пояснювально-ілюстративний;
– репродуктивний;
– проблемний;
– частково-пошуковий (евристичний);
– дослідницький;
–  наочні;
– словесні;
– практичні;

самостійна позааудиторна робота

Збирати, аналізувати, синтезувати, 
узагальнювати інформацію про 
регіональні та галузеві відмінності 
галузі освіти та педагогіки України

– пояснювально-ілюстративний;
– репродуктивний;
– проблемний;
– частково-пошуковий (евристичний);
– дослідницький;
–  наочні;
– словесні;
– практичні;

самостійна позааудиторна робота

Зібрати вихідну інформацію для 
виконання наукового дослідження

– пояснювально-ілюстративний;
– репродуктивний;
– проблемний;
– частково-пошуковий (евристичний);
– дослідницький;
–  наочні;
– словесні;
– практичні;

самостійна позааудиторна робота

Знати особливості розвитку 
європейської та вітчизняної музичної 
культури, педагогічні системи та 
концепції музично-естетичного 
виховання школярів

– пояснювально-ілюстративний;
– репродуктивний;
– проблемний;
– частково-пошуковий (евристичний);
– дослідницький;
–  наочні;
– словесні;
– практичні;

самостійна позааудиторна робота

Демонструвати знання та навички з 
ділових комунікацій у галузі освіти та 
педагогіки, а також ефективно 
спілкуватися на професійному та 
соціальному рівнях

– пояснювально-ілюстративний;
– репродуктивний;
– проблемний;
– частково-пошуковий (евристичний);
– дослідницький;
–  наочні;
– словесні;
– практичні;

самостійна позааудиторна робота

Демонструвати неординарні підходи у 
розв’язанні практичних завдань, уміння 
креативно мислити, інтегрувати 
складні професійні вміння гри на 
музичних інструментах, співу, 
диригування музичними колективами, 
музичного сприймання, 
запам’ятовування та інтерпретації 
музичних творів

– пояснювально-ілюстративний;
– репродуктивний;
– проблемний;
– частково-пошуковий (евристичний);
– дослідницький;
–  наочні;
– словесні;
– практичні;

самостійна позааудиторна робота

Забезпечувати охорону життя і 
здоров’я учнів у навчально-виховному 
процесі та позаурочній діяльності

– пояснювально-ілюстративний;
– репродуктивний;
– проблемний;
– частково-пошуковий (евристичний);
– дослідницький;
–  наочні;
– словесні;
– практичні;

самостійна позааудиторна робота



Основний та додатковий музичний інструмент

Сприймати інформацію, творчо її 
переосмислювати та застосовувати в 
процесі виробничої діяльності

• пояснювально-ілюстративний, 
• пошуковий, 
• наочний, 
• словесний, 
• практичний, 
• самостійна позааудиторна робота

• поточний, 
• підсумковий

Виявляти здатність до самоактуалізації, 
саморозвитку та самокорекції в процесі 
музично-педагогічної діяльності

• пояснювально-ілюстративний, 
• пошуковий, 
• наочний, 
• словесний, 
• практичний, 
• самостійна позааудиторна робота

• поточний, 
• підсумковий

1. Володіти комплексом знань музично-
педагогічної діяльності вчителя 
музичного мистецтва, методами 
активізації мистецько-творчого 
розвитку учнів, виховання художньо-
обдарованої особистості

• пояснювально-ілюстративний, 
• пошуковий, 
• наочний, 
• словесний, 
• практичний, 
• самостійна позааудиторна робота

• поточний, 
• підсумковий

Демонструвати неординарні підходи у 
розв’язанні практичних завдань, уміння 
креативно мислити, інтегрувати 
складні професійні вміння гри на 
музичних інструментах, співу, 
диригування музичними колективами, 
музичного сприймання, 
запам’ятовування та інтерпретації 
музичних творів

• пояснювально-ілюстративний, 
• пошуковий, 
• наочний, 
• словесний, 
• практичний, 
• самостійна позааудиторна робота

• поточний, 
• підсумковий

Хоровий клас та практична робота з хором

Сприймати інформацію, творчо її 
переосмислювати та застосовувати в 
процесі виробничої діяльності

1. Художній (творчий метод)
2. Метод особистого прикладу.
3. Метод власного (вокального) показу.
4. Імперативний метод.
5. Метод сольмізації. 
6. Метод вокалізації.
7. Порівняльний метод.
8. Метод аудіювання.
9. Ігровий метод.
10. Метод розподілу функцій.
11. Метод делегування повноважень.

Поточний контроль здійснюється під 
час аудиторних практичних занять з 
метою перевірки рівня знань та вмінь 
студента, ефективності його 
самостійної роботи. Форми поточного 
контролю: спів хорових партій творів, 
що вивчаються; проведення 
розспівування хору; робота над 
хоровими творами.
Академконцерт хорового класу 
проводиться в кінці кожного семестру і 
має на меті продемонструвати 
результати практичної роботи 
студентів за семестр. Академконцерт 
відбувається у формі публічного 
концертного виступу, на якому 
студенти диригують творами, над 
якими працювали протягом семестру.
Залік виставляється на основі суми 
результатів поточної успішності.  
Екзамен – сума поточної успішності 
(50%) та підсумкового тесту (50%) у 
формі академконцерту або 
підсумкового заняття.   

Виявляти здатність до самоактуалізації, 
саморозвитку та самокорекції в процесі 
музично-педагогічної діяльності

1. Художній (творчий метод)
2. Метод особистого прикладу.
3. Метод власного (вокального) показу.
4. Імперативний метод.
5. Метод сольмізації. 
6. Метод вокалізації.
7. Порівняльний метод.
8. Метод аудіювання.
9. Ігровий метод.
10. Метод розподілу функцій.
11. Метод делегування повноважень.

Поточний контроль здійснюється під 
час аудиторних практичних занять з 
метою перевірки рівня знань та вмінь 
студента, ефективності його 
самостійної роботи. Форми поточного 
контролю: спів хорових партій творів, 
що вивчаються; проведення 
розспівування хору; робота над 
хоровими творами.
Академконцерт хорового класу 
проводиться в кінці кожного семестру і 
має на меті продемонструвати 
результати практичної роботи 
студентів за семестр. Академконцерт 
відбувається у формі публічного 
концертного виступу, на якому 
студенти диригують творами, над 
якими працювали протягом семестру.
Залік виставляється на основі суми 
результатів поточної успішності.  
Екзамен – сума поточної успішності 
(50%) та підсумкового тесту (50%) у 
формі академконцерту або 
підсумкового заняття.   

Демонструвати неординарні підходи у 
розв’язанні практичних завдань, уміння 
креативно мислити, інтегрувати 
складні професійні вміння гри на 
музичних інструментах, співу, 
диригування музичними колективами, 
музичного сприймання, 
запам’ятовування та інтерпретації 
музичних творів

1. Художній (творчий метод)
2. Метод особистого прикладу.
3. Метод власного (вокального) показу.
4. Імперативний метод.
5. Метод сольмізації. 
6. Метод вокалізації.
7. Порівняльний метод.
8. Метод аудіювання.
9. Ігровий метод.
10. Метод розподілу функцій.
11. Метод делегування повноважень.

Поточний контроль здійснюється під 
час аудиторних практичних занять з 
метою перевірки рівня знань та вмінь 
студента, ефективності його 
самостійної роботи. Форми поточного 
контролю: спів хорових партій творів, 
що вивчаються; проведення 
розспівування хору; робота над 
хоровими творами.
Академконцерт хорового класу 
проводиться в кінці кожного семестру і 
має на меті продемонструвати 
результати практичної роботи 
студентів за семестр. Академконцерт 
відбувається у формі публічного 
концертного виступу, на якому 
студенти диригують творами, над 
якими працювали протягом семестру.
Залік виставляється на основі суми 
результатів поточної успішності.  
Екзамен – сума поточної успішності 
(50%) та підсумкового тесту (50%) у 
формі академконцерту або 
підсумкового заняття.   

7. Знати та розуміти специфіку 
використання методів, прийомів, форм 
музично-педагогічної та музично-
інформаційної діяльності вчителя

1. Художній (творчий метод)
2. Метод особистого прикладу.
3. Метод власного (вокального) показу.
4. Імперативний метод.
5. Метод сольмізації. 
6. Метод вокалізації.
7. Порівняльний метод.
8. Метод аудіювання.
9. Ігровий метод.
10. Метод розподілу функцій.
11. Метод делегування повноважень.

Поточний контроль здійснюється під 
час аудиторних практичних занять з 
метою перевірки рівня знань та вмінь 
студента, ефективності його 
самостійної роботи. Форми поточного 
контролю: спів хорових партій творів, 
що вивчаються; проведення 
розспівування хору; робота над 
хоровими творами.
Академконцерт хорового класу 
проводиться в кінці кожного семестру і 
має на меті продемонструвати 
результати практичної роботи 
студентів за семестр. Академконцерт 
відбувається у формі публічного 
концертного виступу, на якому 
студенти диригують творами, над 
якими працювали протягом семестру.
Залік виставляється на основі суми 



результатів поточної успішності.  
Екзамен – сума поточної успішності 
(50%) та підсумкового тесту (50%) у 
формі академконцерту або 
підсумкового заняття.   

Оркестр народних інструментів, Ансамбль скрипалів, Ансамбль бандуристів, Ансамбль духових
інструментів

Виявляти здатність до самоактуалізації, 
саморозвитку та самокорекції в процесі 
музично-педагогічної діяльності

Наочні, пояснюючо-ілюстративні, 
репродуктивні, інтерактивні: «мозковий 
штурм», імітаційно-рольові ігри, 
проблемні, пошукові, дослідницькі, 
метод самостійного спостереження, 
практичні

поточне та підсумкове оцінювання, 
залік.

Сприймати інформацію, творчо її 
переосмислювати та застосовувати в 
процесі виробничої діяльності

Наочні, пояснюючо-ілюстративні, 
репродуктивні, інтерактивні: «мозковий 
штурм», імітаційно-рольові ігри, 
проблемні, пошукові, дослідницькі, 
метод самостійного спостереження, 
практичні

поточне та підсумкове оцінювання, 
залік.

3. Збирати, аналізувати, синтезувати, 
узагальнювати інформацію про 
регіональні та галузеві відмінності 
галузі освіти та педагогіки України

Наочні, пояснюючо-ілюстративні, 
репродуктивні, інтерактивні: «мозковий 
штурм», імітаційно-рольові ігри, 
проблемні, пошукові, дослідницькі, 
метод самостійного спостереження, 
практичні

поточне та підсумкове оцінювання, 
залік.

1. Володіти комплексом знань музично-
педагогічної діяльності вчителя 
музичного мистецтва, методами 
активізації мистецько-творчого 
розвитку учнів, виховання художньо-
обдарованої особистості

Наочні, пояснюючо-ілюстративні, 
репродуктивні, інтерактивні: «мозковий 
штурм», імітаційно-рольові ігри, 
проблемні, пошукові, дослідницькі, 
метод самостійного спостереження, 
практичні

поточне та підсумкове оцінювання, 
залік.

7. Знати та розуміти специфіку 
використання методів, прийомів, форм 
музично-педагогічної та музично-
інформаційної діяльності вчителя

Наочні, пояснюючо-ілюстративні, 
репродуктивні, інтерактивні: «мозковий 
штурм», імітаційно-рольові ігри, 
проблемні, пошукові, дослідницькі, 
метод самостійного спостереження, 
практичні

поточне та підсумкове оцінювання, 
залік.

Демонструвати неординарні підходи у 
розв’язанні практичних завдань, уміння 
креативно мислити, інтегрувати 
складні професійні вміння гри на 
музичних інструментах, співу, 
диригування музичними колективами, 
музичного сприймання, 
запам’ятовування та інтерпретації 
музичних творів

Наочні, пояснюючо-ілюстративні, 
репродуктивні, інтерактивні: «мозковий 
штурм», імітаційно-рольові ігри, 
проблемні, пошукові, дослідницькі, 
метод самостійного спостереження, 
практичні

поточне та підсумкове оцінювання, 
залік.

Історія зарубіжної музики

Володіти комплексом знань музично-
педагогічної діяльності вчителя 
музичного мистецтва, методами 
активізації мистецько-творчого 
розвитку учнів, виховання художньо-
обдарованої особистості

Лекції з використанням різноманітного 
ілюстративного матеріалу (клавіри 
опер, нотні збірники, фрагменти 
епістолярної спадщини композиторів, 
портрети, фотографії, ілюстрації, 
репродукції картин); використання 
технічних засобів навчання; тренінг 
спілкування; імітаційно-рольові ігри; 
проведення творчого діалогу як 
основної форми активізації 
мислительних здібностей; демонстрація 
музичних фрагментів на фортепіано; 
прослуховування та художньо-
педагогічний аналіз зразків музичних 
творів різних жанрів; порівняльний 
аналіз трактування музичного твору 
різними виконавцями; підготовка до 
сприйняття музичного твору ( 
повідомлення, доповіді, реферати); 
обговорення оперних вистав, концертів; 
використання різних видів вікторин 
(біографічні, тематичні, фонічні), які  
розв’зуються учнями індивідуально або 
групою; застосування тематичних 
тестів, кросвордів, контрольних 
запитань для письмових і усних 
відповідей; рецензування кожної 
відповіді.

Оцінювання знань студентів з 
навчальної дисципліни здійснюється на 
підставі результатів поточного 
модульного контролю та підсумкового 
контролю знань.
Завданнями поточного модульного 
контролю знань є перевірка та оцінка 
систематичності та активності роботи 
студента на аудиторних заняттях; 
виконання модульних контрольних  
завдань; виконання завдань, поданих 
для самостійного опрацювання; вміння 
усно чи письмово подавати матеріал у 
вигляді відповідей на запитання, 
повідомлень, доповідей, рефератів. 
При виконанні модульних 
(контрольних) завдань оцінці 
підлягають теоретичні знання та 
практичні навички, яких набули 
студенти після опанування певного 
модуля. Модульний контроль може 
проводитись у формі: тестування, 
вікторин, письмових і усних відповідей 
на теоретичні питання, які  
виконуються студентами індивідуально 
або групою; розв’язання практичних 
завдань під час проведення 
контрольних робіт 
( ілюстрація на інструменті або голосом 
основних музичних тем, аналіз твору по 
нотах), виконання індивідуальних 
завдань. Результати поточного 
контролю знань студентів входять як 
складові елементи до загальної 
(остаточної ) оцінки знань студентів з 
дисципліни.
Завданнями підсумкового контролю 
(заліку, іспиту) знань студентів є 
перевірка та оцінка розуміння 
програмного матеріалу в цілому, логіки 
та взаємоз’вязків між окремими 
розділами, здатності студентів до 
творчого використання накопичених 
знань, їх уміння сформувати ставлення 
до певної проблеми навчальної 
дисципліни, розуміння дисципліни як 
системи знань.

Знати особливості розвитку 
європейської та вітчизняної музичної 
культури, педагогічні системи та 
концепції музично-естетичного 
виховання школярів

Лекції з використанням різноманітного 
ілюстративного матеріалу (клавіри 
опер, нотні збірники, фрагменти 
епістолярної спадщини композиторів, 
портрети, фотографії, ілюстрації, 
репродукції картин); використання 
технічних засобів навчання; тренінг 
спілкування; імітаційно-рольові ігри; 
проведення творчого діалогу як 
основної форми активізації 
мислительних здібностей; демонстрація 
музичних фрагментів на фортепіано; 
прослуховування та художньо-
педагогічний аналіз зразків музичних 
творів різних жанрів; порівняльний 
аналіз трактування музичного твору 
різними виконавцями; підготовка до 
сприйняття музичного твору ( 
повідомлення, доповіді, реферати); 
обговорення оперних вистав, концертів; 
використання різних видів вікторин 
(біографічні, тематичні, фонічні), які  
розв’зуються учнями індивідуально або 
групою; застосування тематичних 
тестів, кросвордів, контрольних 
запитань для письмових і усних 

Оцінювання знань студентів з 
навчальної дисципліни здійснюється на 
підставі результатів поточного 
модульного контролю та підсумкового 
контролю знань.
Завданнями поточного модульного 
контролю знань є перевірка та оцінка 
систематичності та активності роботи 
студента на аудиторних заняттях; 
виконання модульних контрольних  
завдань; виконання завдань, поданих 
для самостійного опрацювання; вміння 
усно чи письмово подавати матеріал у 
вигляді відповідей на запитання, 
повідомлень, доповідей, рефератів. 
При виконанні модульних 
(контрольних) завдань оцінці 
підлягають теоретичні знання та 
практичні навички, яких набули 
студенти після опанування певного 
модуля. Модульний контроль може 
проводитись у формі: тестування, 
вікторин, письмових і усних відповідей 
на теоретичні питання, які  
виконуються студентами індивідуально 
або групою; розв’язання практичних 



відповідей; рецензування кожної 
відповіді.

завдань під час проведення 
контрольних робіт 
( ілюстрація на інструменті або голосом 
основних музичних тем, аналіз твору по 
нотах), виконання індивідуальних 
завдань. Результати поточного 
контролю знань студентів входять як 
складові елементи до загальної 
(остаточної ) оцінки знань студентів з 
дисципліни.
Завданнями підсумкового контролю 
(заліку, іспиту) знань студентів є 
перевірка та оцінка розуміння 
програмного матеріалу в цілому, логіки 
та взаємоз’вязків між окремими 
розділами, здатності студентів до 
творчого використання накопичених 
знань, їх уміння сформувати ставлення 
до певної проблеми навчальної 
дисципліни, розуміння дисципліни як 
системи знань.

Демонструвати неординарні підходи у 
розв’язанні практичних завдань, уміння 
креативно мислити, інтегрувати 
складні професійні вміння гри на 
музичних інструментах, співу, 
диригування музичними колективами, 
музичного сприймання, 
запам’ятовування та інтерпретації 
музичних творів

Лекції з використанням різноманітного 
ілюстративного матеріалу (клавіри 
опер, нотні збірники, фрагменти 
епістолярної спадщини композиторів, 
портрети, фотографії, ілюстрації, 
репродукції картин); використання 
технічних засобів навчання; тренінг 
спілкування; імітаційно-рольові ігри; 
проведення творчого діалогу як 
основної форми активізації 
мислительних здібностей; демонстрація 
музичних фрагментів на фортепіано; 
прослуховування та художньо-
педагогічний аналіз зразків музичних 
творів різних жанрів; порівняльний 
аналіз трактування музичного твору 
різними виконавцями; підготовка до 
сприйняття музичного твору ( 
повідомлення, доповіді, реферати); 
обговорення оперних вистав, концертів; 
використання різних видів вікторин 
(біографічні, тематичні, фонічні), які  
розв’зуються учнями індивідуально або 
групою; застосування тематичних 
тестів, кросвордів, контрольних 
запитань для письмових і усних 
відповідей; рецензування кожної 
відповіді.

Оцінювання знань студентів з 
навчальної дисципліни здійснюється на 
підставі результатів поточного 
модульного контролю та підсумкового 
контролю знань.
Завданнями поточного модульного 
контролю знань є перевірка та оцінка 
систематичності та активності роботи 
студента на аудиторних заняттях; 
виконання модульних контрольних  
завдань; виконання завдань, поданих 
для самостійного опрацювання; вміння 
усно чи письмово подавати матеріал у 
вигляді відповідей на запитання, 
повідомлень, доповідей, рефератів. 
При виконанні модульних 
(контрольних) завдань оцінці 
підлягають теоретичні знання та 
практичні навички, яких набули 
студенти після опанування певного 
модуля. Модульний контроль може 
проводитись у формі: тестування, 
вікторин, письмових і усних відповідей 
на теоретичні питання, які  
виконуються студентами індивідуально 
або групою; розв’язання практичних 
завдань під час проведення 
контрольних робіт 
( ілюстрація на інструменті або голосом 
основних музичних тем, аналіз твору по 
нотах), виконання індивідуальних 
завдань. Результати поточного 
контролю знань студентів входять як 
складові елементи до загальної 
(остаточної ) оцінки знань студентів з 
дисципліни.
Завданнями підсумкового контролю 
(заліку, іспиту) знань студентів є 
перевірка та оцінка розуміння 
програмного матеріалу в цілому, логіки 
та взаємоз’вязків між окремими 
розділами, здатності студентів до 
творчого використання накопичених 
знань, їх уміння сформувати ставлення 
до певної проблеми навчальної 
дисципліни, розуміння дисципліни як 
системи знань.

Демонструвати дослідницькі навички, 
вміти їх презентувати, знаходити 
засоби розв’язання проблем і 
прогнозувати майбутні наслідки 
прийнятих рішень

Лекції з використанням різноманітного 
ілюстративного матеріалу (клавіри 
опер, нотні збірники, фрагменти 
епістолярної спадщини композиторів, 
портрети, фотографії, ілюстрації, 
репродукції картин); використання 
технічних засобів навчання; тренінг 
спілкування; імітаційно-рольові ігри; 
проведення творчого діалогу як 
основної форми активізації 
мислительних здібностей; демонстрація 
музичних фрагментів на фортепіано; 
прослуховування та художньо-
педагогічний аналіз зразків музичних 
творів різних жанрів; порівняльний 
аналіз трактування музичного твору 
різними виконавцями; підготовка до 
сприйняття музичного твору ( 
повідомлення, доповіді, реферати); 
обговорення оперних вистав, концертів; 
використання різних видів вікторин 
(біографічні, тематичні, фонічні), які  
розв’зуються учнями індивідуально або 
групою; застосування тематичних 
тестів, кросвордів, контрольних 
запитань для письмових і усних 
відповідей; рецензування кожної 
відповіді.

Оцінювання знань студентів з 
навчальної дисципліни здійснюється на 
підставі результатів поточного 
модульного контролю та підсумкового 
контролю знань.
Завданнями поточного модульного 
контролю знань є перевірка та оцінка 
систематичності та активності роботи 
студента на аудиторних заняттях; 
виконання модульних контрольних  
завдань; виконання завдань, поданих 
для самостійного опрацювання; вміння 
усно чи письмово подавати матеріал у 
вигляді відповідей на запитання, 
повідомлень, доповідей, рефератів. 
При виконанні модульних 
(контрольних) завдань оцінці 
підлягають теоретичні знання та 
практичні навички, яких набули 
студенти після опанування певного 
модуля. Модульний контроль може 
проводитись у формі: тестування, 
вікторин, письмових і усних відповідей 
на теоретичні питання, які  
виконуються студентами індивідуально 
або групою; розв’язання практичних 
завдань під час проведення 
контрольних робіт 
( ілюстрація на інструменті або голосом 
основних музичних тем, аналіз твору по 
нотах), виконання індивідуальних 
завдань. Результати поточного 
контролю знань студентів входять як 
складові елементи до загальної 
(остаточної ) оцінки знань студентів з 
дисципліни.
Завданнями підсумкового контролю 
(заліку, іспиту) знань студентів є 
перевірка та оцінка розуміння 
програмного матеріалу в цілому, логіки 
та взаємоз’вязків між окремими 
розділами, здатності студентів до 
творчого використання накопичених 
знань, їх уміння сформувати ставлення 
до певної проблеми навчальної 
дисципліни, розуміння дисципліни як 
системи знань.

Володіти знаннями в галузі історії 
мистецтв і використовувати їх з 
науковою та практичною метою

Лекції з використанням різноманітного 
ілюстративного матеріалу (клавіри 
опер, нотні збірники, фрагменти 
епістолярної спадщини композиторів, 
портрети, фотографії, ілюстрації, 
репродукції картин); використання 
технічних засобів навчання; тренінг 
спілкування; імітаційно-рольові ігри; 
проведення творчого діалогу як 
основної форми активізації 
мислительних здібностей; демонстрація 
музичних фрагментів на фортепіано; 

Оцінювання знань студентів з 
навчальної дисципліни здійснюється на 
підставі результатів поточного 
модульного контролю та підсумкового 
контролю знань.
Завданнями поточного модульного 
контролю знань є перевірка та оцінка 
систематичності та активності роботи 
студента на аудиторних заняттях; 
виконання модульних контрольних  
завдань; виконання завдань, поданих 
для самостійного опрацювання; вміння 



прослуховування та художньо-
педагогічний аналіз зразків музичних 
творів різних жанрів; порівняльний 
аналіз трактування музичного твору 
різними виконавцями; підготовка до 
сприйняття музичного твору ( 
повідомлення, доповіді, реферати); 
обговорення оперних вистав, концертів; 
використання різних видів вікторин 
(біографічні, тематичні, фонічні), які  
розв’зуються учнями індивідуально або 
групою; застосування тематичних 
тестів, кросвордів, контрольних 
запитань для письмових і усних 
відповідей; рецензування кожної 
відповіді.

усно чи письмово подавати матеріал у 
вигляді відповідей на запитання, 
повідомлень, доповідей, рефератів. 
При виконанні модульних 
(контрольних) завдань оцінці 
підлягають теоретичні знання та 
практичні навички, яких набули 
студенти після опанування певного 
модуля. Модульний контроль може 
проводитись у формі: тестування, 
вікторин, письмових і усних відповідей 
на теоретичні питання, які  
виконуються студентами індивідуально 
або групою; розв’язання практичних 
завдань під час проведення 
контрольних робіт 
( ілюстрація на інструменті або голосом 
основних музичних тем, аналіз твору по 
нотах), виконання індивідуальних 
завдань. Результати поточного 
контролю знань студентів входять як 
складові елементи до загальної 
(остаточної ) оцінки знань студентів з 
дисципліни.
Завданнями підсумкового контролю 
(заліку, іспиту) знань студентів є 
перевірка та оцінка розуміння 
програмного матеріалу в цілому, логіки 
та взаємоз’вязків між окремими 
розділами, здатності студентів до 
творчого використання накопичених 
знань, їх уміння сформувати ставлення 
до певної проблеми навчальної 
дисципліни, розуміння дисципліни як 
системи знань.

Сприймати інформацію, творчо її 
переосмислювати та застосовувати в 
процесі виробничої діяльності

Лекції з використанням різноманітного 
ілюстративного матеріалу (клавіри 
опер, нотні збірники, фрагменти 
епістолярної спадщини композиторів, 
портрети, фотографії, ілюстрації, 
репродукції картин); використання 
технічних засобів навчання; тренінг 
спілкування; імітаційно-рольові ігри; 
проведення творчого діалогу як 
основної форми активізації 
мислительних здібностей; демонстрація 
музичних фрагментів на фортепіано; 
прослуховування та художньо-
педагогічний аналіз зразків музичних 
творів різних жанрів; порівняльний 
аналіз трактування музичного твору 
різними виконавцями; підготовка до 
сприйняття музичного твору ( 
повідомлення, доповіді, реферати); 
обговорення оперних вистав, концертів; 
використання різних видів вікторин 
(біографічні, тематичні, фонічні), які  
розв’зуються учнями індивідуально або 
групою; застосування тематичних 
тестів, кросвордів, контрольних 
запитань для письмових і усних 
відповідей; рецензування кожної 
відповіді.

Оцінювання знань студентів з 
навчальної дисципліни здійснюється на 
підставі результатів поточного 
модульного контролю та підсумкового 
контролю знань.
Завданнями поточного модульного 
контролю знань є перевірка та оцінка 
систематичності та активності роботи 
студента на аудиторних заняттях; 
виконання модульних контрольних  
завдань; виконання завдань, поданих 
для самостійного опрацювання; вміння 
усно чи письмово подавати матеріал у 
вигляді відповідей на запитання, 
повідомлень, доповідей, рефератів. 
При виконанні модульних 
(контрольних) завдань оцінці 
підлягають теоретичні знання та 
практичні навички, яких набули 
студенти після опанування певного 
модуля. Модульний контроль може 
проводитись у формі: тестування, 
вікторин, письмових і усних відповідей 
на теоретичні питання, які  
виконуються студентами індивідуально 
або групою; розв’язання практичних 
завдань під час проведення 
контрольних робіт 
( ілюстрація на інструменті або голосом 
основних музичних тем, аналіз твору по 
нотах), виконання індивідуальних 
завдань. Результати поточного 
контролю знань студентів входять як 
складові елементи до загальної 
(остаточної ) оцінки знань студентів з 
дисципліни.
Завданнями підсумкового контролю 
(заліку, іспиту) знань студентів є 
перевірка та оцінка розуміння 
програмного матеріалу в цілому, логіки 
та взаємоз’вязків між окремими 
розділами, здатності студентів до 
творчого використання накопичених 
знань, їх уміння сформувати ставлення 
до певної проблеми навчальної 
дисципліни, розуміння дисципліни як 
системи знань.

Історія української музики

Володіти комплексом знань музично-
педагогічної діяльності вчителя 
музичного мистецтва, методами 
активізації мистецько-творчого 
розвитку учнів, виховання художньо-
обдарованої особистості

Для проведення практичних занять 
використовуються аналітичний, 
творчий і евристичний (пошуковий) 
метод, робота з метою активізації 
навчально-дослідницької діяльності 
студентів при вивченні навчальної 
дисципліни, практичному опануванню 
джерелознавчо-археографічними 
методами дослідження

Засвоєння студентами теоретичного 
матеріалу з дисципліни перевіряється 
усним опитуванням на практичному 
занятті, тестовими завданнями, 
співбесідою з викладачем та іспитом. 
Кількість балів, що виставляється за 
практичне заняття, враховує: усне 
опитування; знання теоретичного 
матеріалу, виконання домашніх 
завдань з теми. 
Пропущене практичне заняття студент 
має відпрацювати у встановлений 
кафедрою термін.

Знати особливості розвитку 
європейської та вітчизняної музичної 
культури, педагогічні системи та 
концепції музично-естетичного 
виховання школярів

Для проведення практичних занять 
використовуються аналітичний, 
творчий і евристичний (пошуковий) 
метод, робота з метою активізації 
навчально-дослідницької діяльності 
студентів при вивченні навчальної 
дисципліни, практичному опануванню 
джерелознавчо-археографічними 
методами дослідження

Засвоєння студентами теоретичного 
матеріалу з дисципліни перевіряється 
усним опитуванням на практичному 
занятті, тестовими завданнями, 
співбесідою з викладачем та іспитом. 
Кількість балів, що виставляється за 
практичне заняття, враховує: усне 
опитування; знання теоретичного 
матеріалу, виконання домашніх 
завдань з теми. 
Пропущене практичне заняття студент 
має відпрацювати у встановлений 
кафедрою термін.

Демонструвати дослідницькі навички, 
вміти їх презентувати, знаходити 
засоби розв’язання проблем і 
прогнозувати майбутні наслідки 
прийнятих рішень

Для проведення практичних занять 
використовуються аналітичний, 
творчий і евристичний (пошуковий) 
метод, робота з метою активізації 
навчально-дослідницької діяльності 
студентів при вивченні навчальної 
дисципліни, практичному опануванню 
джерелознавчо-археографічними 
методами дослідження

Засвоєння студентами теоретичного 
матеріалу з дисципліни перевіряється 
усним опитуванням на практичному 
занятті, тестовими завданнями, 
співбесідою з викладачем та іспитом. 
Кількість балів, що виставляється за 
практичне заняття, враховує: усне 
опитування; знання теоретичного 
матеріалу, виконання домашніх 
завдань з теми. 
Пропущене практичне заняття студент 
має відпрацювати у встановлений 
кафедрою термін.

Володіти знаннями в галузі історії 
мистецтв і використовувати їх з 

Для проведення практичних занять 
використовуються аналітичний, 

Засвоєння студентами теоретичного 
матеріалу з дисципліни перевіряється 



науковою та практичною метою творчий і евристичний (пошуковий) 
метод, робота з метою активізації 
навчально-дослідницької діяльності 
студентів при вивченні навчальної 
дисципліни, практичному опануванню 
джерелознавчо-археографічними 
методами дослідження

усним опитуванням на практичному 
занятті, тестовими завданнями, 
співбесідою з викладачем та іспитом. 
Кількість балів, що виставляється за 
практичне заняття, враховує: усне 
опитування; знання теоретичного 
матеріалу, виконання домашніх 
завдань з теми. 
Пропущене практичне заняття студент 
має відпрацювати у встановлений 
кафедрою термін.

Сприймати інформацію, творчо її 
переосмислювати та застосовувати в 
процесі виробничої діяльності

Для проведення практичних занять 
використовуються аналітичний, 
творчий і евристичний (пошуковий) 
метод, робота з метою активізації 
навчально-дослідницької діяльності 
студентів при вивченні навчальної 
дисципліни, практичному опануванню 
джерелознавчо-археографічними 
методами дослідження

Засвоєння студентами теоретичного 
матеріалу з дисципліни перевіряється 
усним опитуванням на практичному 
занятті, тестовими завданнями, 
співбесідою з викладачем та іспитом. 
Кількість балів, що виставляється за 
практичне заняття, враховує: усне 
опитування; знання теоретичного 
матеріалу, виконання домашніх 
завдань з теми. 
Пропущене практичне заняття студент 
має відпрацювати у встановлений 
кафедрою термін.

Демонструвати неординарні підходи у 
розв’язанні практичних завдань, уміння 
креативно мислити, інтегрувати 
складні професійні вміння гри на 
музичних інструментах, співу, 
диригування музичними колективами, 
музичного сприймання, 
запам’ятовування та інтерпретації 
музичних творів

Для проведення практичних занять 
використовуються аналітичний, 
творчий і евристичний (пошуковий) 
метод, робота з метою активізації 
навчально-дослідницької діяльності 
студентів при вивченні навчальної 
дисципліни, практичному опануванню 
джерелознавчо-археографічними 
методами дослідження

Засвоєння студентами теоретичного 
матеріалу з дисципліни перевіряється 
усним опитуванням на практичному 
занятті, тестовими завданнями, 
співбесідою з викладачем та іспитом. 
Кількість балів, що виставляється за 
практичне заняття, враховує: усне 
опитування; знання теоретичного 
матеріалу, виконання домашніх 
завдань з теми. 
Пропущене практичне заняття студент 
має відпрацювати у встановлений 
кафедрою термін.

Сольфеджіо

Демонструвати дослідницькі навички, 
вміти їх презентувати, знаходити 
засоби розв’язання проблем і 
прогнозувати майбутні наслідки 
прийнятих рішень

На практичних заняттях 
застосовуються різноманітні форми 
роботи: 
інтонаційні вправи; спів гам мажорних 
та мінорних від будь-якого щаблю вгору 
і вниз (натуральні, гармонічні і 
мелодичні); інтонування основних та 
альтерованих щаблів ладу з розв’язкою 
або без розв’язки нестійких ступенів; 
спів діатонічних та хроматичних 
секвенцій; інтервальних та акордових 
послідовностей; читання з листа 
одноголосно та вокальним ансамблем; 
транспозиція; написання різноманітних 
видів музичних диктантів; слуховий 
гармонічний аналіз; гармонізація 
мелодій та підбір акомпанементу.

Оцінювання знань студентів 
здійснюється на підставі результатів 
поточного модульного контролю та 
підсумкового контролю знань.
Завданнями поточного модульного 
контролю знань є перевірка та оцінка 
систематичності та активності роботи 
студента на аудиторних заняттях; 
виконання завдань, поданих для 
самостійного опрацювання. Поточний 
контроль знань студентів складається  
з оцінки самостійної роботи студентів. 
Самостійна робота студентів 
поділяється на обов’язкові  види та 
вибіркові види самостійної роботи 
студентів. 
Завданнями підсумкового контролю 
(заліку, іспиту) знань студентів є 
перевірка та оцінка розуміння 
програмного матеріалу в цілому, логіки 
та взаємоз’вязків між окремими 
розділами, здатності студентів до 
творчого використання накопичених 
знань, їх уміння сформувати ставлення 
до певної проблеми навчальної 
дисципліни, розуміння дисципліни як 
системи знань.

Володіти знаннями в галузі історії 
мистецтв і використовувати їх з 
науковою та практичною метою

На практичних заняттях 
застосовуються різноманітні форми 
роботи: 
інтонаційні вправи; спів гам мажорних 
та мінорних від будь-якого щаблю вгору 
і вниз (натуральні, гармонічні і 
мелодичні); інтонування основних та 
альтерованих щаблів ладу з розв’язкою 
або без розв’язки нестійких ступенів; 
спів діатонічних та хроматичних 
секвенцій; інтервальних та акордових 
послідовностей; читання з листа 
одноголосно та вокальним ансамблем; 
транспозиція; написання різноманітних 
видів музичних диктантів; слуховий 
гармонічний аналіз; гармонізація 
мелодій та підбір акомпанементу.

Оцінювання знань студентів 
здійснюється на підставі результатів 
поточного модульного контролю та 
підсумкового контролю знань.
Завданнями поточного модульного 
контролю знань є перевірка та оцінка 
систематичності та активності роботи 
студента на аудиторних заняттях; 
виконання завдань, поданих для 
самостійного опрацювання. Поточний 
контроль знань студентів складається  
з оцінки самостійної роботи студентів. 
Самостійна робота студентів 
поділяється на обов’язкові  види та 
вибіркові види самостійної роботи 
студентів. 
Завданнями підсумкового контролю 
(заліку, іспиту) знань студентів є 
перевірка та оцінка розуміння 
програмного матеріалу в цілому, логіки 
та взаємоз’вязків між окремими 
розділами, здатності студентів до 
творчого використання накопичених 
знань, їх уміння сформувати ставлення 
до певної проблеми навчальної 
дисципліни, розуміння дисципліни як 
системи знань.

Знати особливості розвитку 
європейської та вітчизняної музичної 
культури, педагогічні системи та 
концепції музично-естетичного 
виховання школярів

На практичних заняттях 
застосовуються різноманітні форми 
роботи: 
інтонаційні вправи; спів гам мажорних 
та мінорних від будь-якого щаблю вгору 
і вниз (натуральні, гармонічні і 
мелодичні); інтонування основних та 
альтерованих щаблів ладу з розв’язкою 
або без розв’язки нестійких ступенів; 
спів діатонічних та хроматичних 
секвенцій; інтервальних та акордових 
послідовностей; читання з листа 
одноголосно та вокальним ансамблем; 
транспозиція; написання різноманітних 
видів музичних диктантів; слуховий 
гармонічний аналіз; гармонізація 
мелодій та підбір акомпанементу.

Оцінювання знань студентів 
здійснюється на підставі результатів 
поточного модульного контролю та 
підсумкового контролю знань.
Завданнями поточного модульного 
контролю знань є перевірка та оцінка 
систематичності та активності роботи 
студента на аудиторних заняттях; 
виконання завдань, поданих для 
самостійного опрацювання. Поточний 
контроль знань студентів складається  
з оцінки самостійної роботи студентів. 
Самостійна робота студентів 
поділяється на обов’язкові  види та 
вибіркові види самостійної роботи 
студентів. 
Завданнями підсумкового контролю 
(заліку, іспиту) знань студентів є 
перевірка та оцінка розуміння 
програмного матеріалу в цілому, логіки 
та взаємоз’вязків між окремими 
розділами, здатності студентів до 
творчого використання накопичених 
знань, їх уміння сформувати ставлення 
до певної проблеми навчальної 
дисципліни, розуміння дисципліни як 
системи знань.

Знати та розуміти специфіку 
використання методів, прийомів, форм 
музично-педагогічної та музично-

На практичних заняттях 
застосовуються різноманітні форми 
роботи: 

Оцінювання знань студентів 
здійснюється на підставі результатів 
поточного модульного контролю та 



інформаційної діяльності вчителя інтонаційні вправи; спів гам мажорних 
та мінорних від будь-якого щаблю вгору 
і вниз (натуральні, гармонічні і 
мелодичні); інтонування основних та 
альтерованих щаблів ладу з розв’язкою 
або без розв’язки нестійких ступенів; 
спів діатонічних та хроматичних 
секвенцій; інтервальних та акордових 
послідовностей; читання з листа 
одноголосно та вокальним ансамблем; 
транспозиція; написання різноманітних 
видів музичних диктантів; слуховий 
гармонічний аналіз; гармонізація 
мелодій та підбір акомпанементу.

підсумкового контролю знань.
Завданнями поточного модульного 
контролю знань є перевірка та оцінка 
систематичності та активності роботи 
студента на аудиторних заняттях; 
виконання завдань, поданих для 
самостійного опрацювання. Поточний 
контроль знань студентів складається  
з оцінки самостійної роботи студентів. 
Самостійна робота студентів 
поділяється на обов’язкові  види та 
вибіркові види самостійної роботи 
студентів. 
Завданнями підсумкового контролю 
(заліку, іспиту) знань студентів є 
перевірка та оцінка розуміння 
програмного матеріалу в цілому, логіки 
та взаємоз’вязків між окремими 
розділами, здатності студентів до 
творчого використання накопичених 
знань, їх уміння сформувати ставлення 
до певної проблеми навчальної 
дисципліни, розуміння дисципліни як 
системи знань.

Демонструвати неординарні підходи у 
розв’язанні практичних завдань, уміння 
креативно мислити, інтегрувати 
складні професійні вміння гри на 
музичних інструментах, співу, 
диригування музичними колективами, 
музичного сприймання, 
запам’ятовування та інтерпретації 
музичних творів

На практичних заняттях 
застосовуються різноманітні форми 
роботи: 
інтонаційні вправи; спів гам мажорних 
та мінорних від будь-якого щаблю вгору 
і вниз (натуральні, гармонічні і 
мелодичні); інтонування основних та 
альтерованих щаблів ладу з розв’язкою 
або без розв’язки нестійких ступенів; 
спів діатонічних та хроматичних 
секвенцій; інтервальних та акордових 
послідовностей; читання з листа 
одноголосно та вокальним ансамблем; 
транспозиція; написання різноманітних 
видів музичних диктантів; слуховий 
гармонічний аналіз; гармонізація 
мелодій та підбір акомпанементу.

Оцінювання знань студентів 
здійснюється на підставі результатів 
поточного модульного контролю та 
підсумкового контролю знань.
Завданнями поточного модульного 
контролю знань є перевірка та оцінка 
систематичності та активності роботи 
студента на аудиторних заняттях; 
виконання завдань, поданих для 
самостійного опрацювання. Поточний 
контроль знань студентів складається  
з оцінки самостійної роботи студентів. 
Самостійна робота студентів 
поділяється на обов’язкові  види та 
вибіркові види самостійної роботи 
студентів. 
Завданнями підсумкового контролю 
(заліку, іспиту) знань студентів є 
перевірка та оцінка розуміння 
програмного матеріалу в цілому, логіки 
та взаємоз’вязків між окремими 
розділами, здатності студентів до 
творчого використання накопичених 
знань, їх уміння сформувати ставлення 
до певної проблеми навчальної 
дисципліни, розуміння дисципліни як 
системи знань.

Основи музичної комп'ютерної грамоти

Аналізувати науково-методичні 
документи, оцінювати мистецьку 
літературу, грамотно використовувати 
методологічні прийоми та довідкові 
матеріали, володіти елементами 
логічного та образного мислення, 
аналізувати, виділяти головне та 
синтезувати навчально-виховні та 
організаційні діяльності вчителя 
музичного мистецтва

Під час викладання курсу 
використовуються такі методи 
навчання: інформаційно-ілюстративний, 
метод проблемного викладу, метод 
бесіди, методи інтерактивного 
навчання.

Для визначення рівня засвоєння 
студентами навчального матеріалу 
використовуються такі методи 
оцінювання знань та умінь:
• Поточний контроль (оцінювання усних 
та письмових відповідей на 
семінарсько-практичних заняттях, 
поточне тестування після вивчення 
змістового модуля);
• Оцінювання самостійної роботи;
• Підсумковий контроль (іспит)

Зібрати вихідну інформацію для 
виконання наукового дослідження

Під час викладання курсу 
використовуються такі методи 
навчання: інформаційно-ілюстративний, 
метод проблемного викладу, метод 
бесіди, методи інтерактивного 
навчання.

Для визначення рівня засвоєння 
студентами навчального матеріалу 
використовуються такі методи 
оцінювання знань та умінь:
• Поточний контроль (оцінювання усних 
та письмових відповідей на 
семінарсько-практичних заняттях, 
поточне тестування після вивчення 
змістового модуля);
• Оцінювання самостійної роботи;
• Підсумковий контроль (іспит)

Демонструвати неординарні підходи у 
розв’язанні практичних завдань, уміння 
креативно мислити, інтегрувати 
складні професійні вміння гри на 
музичних інструментах, співу, 
диригування музичними колективами, 
музичного сприймання, 
запам’ятовування та інтерпретації 
музичних творів

Під час викладання курсу 
використовуються такі методи 
навчання: інформаційно-ілюстративний, 
метод проблемного викладу, метод 
бесіди, методи інтерактивного 
навчання.

Для визначення рівня засвоєння 
студентами навчального матеріалу 
використовуються такі методи 
оцінювання знань та умінь:
• Поточний контроль (оцінювання усних 
та письмових відповідей на 
семінарсько-практичних заняттях, 
поточне тестування після вивчення 
змістового модуля);
• Оцінювання самостійної роботи;
• Підсумковий контроль (іспит)

Аналіз музичних форм

Аналізувати науково-методичні 
документи, оцінювати мистецьку 
літературу, грамотно використовувати 
методологічні прийоми та довідкові 
матеріали, володіти елементами 
логічного та образного мислення, 
аналізувати, виділяти головне та 
синтезувати навчально-виховні та 
організаційні діяльності вчителя 
музичного мистецтва

Лекції з використанням ілюстративного 
матеріалу (клавіри опер, нотні 
збірники), тренінг спілкування; 
проведення творчого діалогу як 
основної форми активізації 
мислительних здібностей; демонстрація 
музичних фрагментів та творів на 
фортепіано; прослуховування та 
художньо-педагогічний аналіз зразків 
музичних творів різних жанрів; 
порівняльний аналіз трактування 
музичного твору різними виконавцями; 
підготовка рефератів; складання плану 
і схеми вивченої форми, застосування 
контрольних запитань для письмових і 
усних відповідей; музичні твори на 
вибір для практичного аналізу, 
рецензування кожної відповіді.

Оцінювання знань студентів з 
навчальної дисципліни “Аналіз 
музичних форм” здійснюється на 
підставі результатів поточного 
модульного контролю та підсумкового 
контролю знань.
Завданнями поточного модульного 
контролю знань є перевірка та оцінка 
систематичності та активності роботи 
студента на аудиторних заняттях; 
виконання завдань, поданих для 
самостійного опрацювання; вміння усно 
чи письмово подавати матеріал у 
вигляді відповідей на запитання, 
повідомлень, доповідей, рефератів. 
При виконанні контрольних завдань 
оцінці підлягають теоретичні знання та 
практичні навички, яких набули 
студенти після опанування певного 
модуля. Модульний контроль може 
проводитись у формі: тестування, 
письмових і усних відповідей на 
теоретичні питання, які  виконуються 
студентами індивідуально або групою; 
виконання практичних завдань. 
Результати поточного контролю знань 
студентів входять як складові 
елементи до загальної (остаточної ) 
оцінки знань студентів з дисципліни.
Завданнями підсумкового контролю 
(заліку) знань студентів є перевірка та 
оцінка розуміння програмного 
матеріалу в цілому, логіки та 
взаємозв’язків між окремими 
розділами, здатності студентів до 
творчого використання накопичених 
знань, їх уміння сформувати ставлення 



до певної проблеми навчальної 
дисципліни, розуміння дисципліни як 
системи знань, написання курсової 
роботи.

Демонструвати неординарні підходи у 
розв’язанні практичних завдань, уміння 
креативно мислити, інтегрувати 
складні професійні вміння гри на 
музичних інструментах, співу, 
диригування музичними колективами, 
музичного сприймання, 
запам’ятовування та інтерпретації 
музичних творів

Лекції з використанням ілюстративного 
матеріалу (клавіри опер, нотні 
збірники), тренінг спілкування; 
проведення творчого діалогу як 
основної форми активізації 
мислительних здібностей; демонстрація 
музичних фрагментів та творів на 
фортепіано; прослуховування та 
художньо-педагогічний аналіз зразків 
музичних творів різних жанрів; 
порівняльний аналіз трактування 
музичного твору різними виконавцями; 
підготовка рефератів; складання плану 
і схеми вивченої форми, застосування 
контрольних запитань для письмових і 
усних відповідей; музичні твори на 
вибір для практичного аналізу, 
рецензування кожної відповіді.

Оцінювання знань студентів з 
навчальної дисципліни “Аналіз 
музичних форм” здійснюється на 
підставі результатів поточного 
модульного контролю та підсумкового 
контролю знань.
Завданнями поточного модульного 
контролю знань є перевірка та оцінка 
систематичності та активності роботи 
студента на аудиторних заняттях; 
виконання завдань, поданих для 
самостійного опрацювання; вміння усно 
чи письмово подавати матеріал у 
вигляді відповідей на запитання, 
повідомлень, доповідей, рефератів. 
При виконанні контрольних завдань 
оцінці підлягають теоретичні знання та 
практичні навички, яких набули 
студенти після опанування певного 
модуля. Модульний контроль може 
проводитись у формі: тестування, 
письмових і усних відповідей на 
теоретичні питання, які  виконуються 
студентами індивідуально або групою; 
виконання практичних завдань. 
Результати поточного контролю знань 
студентів входять як складові 
елементи до загальної (остаточної ) 
оцінки знань студентів з дисципліни.
Завданнями підсумкового контролю 
(заліку) знань студентів є перевірка та 
оцінка розуміння програмного 
матеріалу в цілому, логіки та 
взаємозв’язків між окремими 
розділами, здатності студентів до 
творчого використання накопичених 
знань, їх уміння сформувати ставлення 
до певної проблеми навчальної 
дисципліни, розуміння дисципліни як 
системи знань, написання курсової 
роботи.

Зібрати вихідну інформацію для 
виконання наукового дослідження

Лекції з використанням ілюстративного 
матеріалу (клавіри опер, нотні 
збірники), тренінг спілкування; 
проведення творчого діалогу як 
основної форми активізації 
мислительних здібностей; демонстрація 
музичних фрагментів та творів на 
фортепіано; прослуховування та 
художньо-педагогічний аналіз зразків 
музичних творів різних жанрів; 
порівняльний аналіз трактування 
музичного твору різними виконавцями; 
підготовка рефератів; складання плану 
і схеми вивченої форми, застосування 
контрольних запитань для письмових і 
усних відповідей; музичні твори на 
вибір для практичного аналізу, 
рецензування кожної відповіді.

Оцінювання знань студентів з 
навчальної дисципліни “Аналіз 
музичних форм” здійснюється на 
підставі результатів поточного 
модульного контролю та підсумкового 
контролю знань.
Завданнями поточного модульного 
контролю знань є перевірка та оцінка 
систематичності та активності роботи 
студента на аудиторних заняттях; 
виконання завдань, поданих для 
самостійного опрацювання; вміння усно 
чи письмово подавати матеріал у 
вигляді відповідей на запитання, 
повідомлень, доповідей, рефератів. 
При виконанні контрольних завдань 
оцінці підлягають теоретичні знання та 
практичні навички, яких набули 
студенти після опанування певного 
модуля. Модульний контроль може 
проводитись у формі: тестування, 
письмових і усних відповідей на 
теоретичні питання, які  виконуються 
студентами індивідуально або групою; 
виконання практичних завдань. 
Результати поточного контролю знань 
студентів входять як складові 
елементи до загальної (остаточної ) 
оцінки знань студентів з дисципліни.
Завданнями підсумкового контролю 
(заліку) знань студентів є перевірка та 
оцінка розуміння програмного 
матеріалу в цілому, логіки та 
взаємозв’язків між окремими 
розділами, здатності студентів до 
творчого використання накопичених 
знань, їх уміння сформувати ставлення 
до певної проблеми навчальної 
дисципліни, розуміння дисципліни як 
системи знань, написання курсової 
роботи.

Володіти комплексом знань музично-
педагогічної діяльності вчителя 
музичного мистецтва, методами 
активізації мистецько-творчого 
розвитку учнів, виховання художньо-
обдарованої особистості

Лекції з використанням ілюстративного 
матеріалу (клавіри опер, нотні 
збірники), тренінг спілкування; 
проведення творчого діалогу як 
основної форми активізації 
мислительних здібностей; демонстрація 
музичних фрагментів та творів на 
фортепіано; прослуховування та 
художньо-педагогічний аналіз зразків 
музичних творів різних жанрів; 
порівняльний аналіз трактування 
музичного твору різними виконавцями; 
підготовка рефератів; складання плану 
і схеми вивченої форми, застосування 
контрольних запитань для письмових і 
усних відповідей; музичні твори на 
вибір для практичного аналізу, 
рецензування кожної відповіді.

Оцінювання знань студентів з 
навчальної дисципліни “Аналіз 
музичних форм” здійснюється на 
підставі результатів поточного 
модульного контролю та підсумкового 
контролю знань.
Завданнями поточного модульного 
контролю знань є перевірка та оцінка 
систематичності та активності роботи 
студента на аудиторних заняттях; 
виконання завдань, поданих для 
самостійного опрацювання; вміння усно 
чи письмово подавати матеріал у 
вигляді відповідей на запитання, 
повідомлень, доповідей, рефератів. 
При виконанні контрольних завдань 
оцінці підлягають теоретичні знання та 
практичні навички, яких набули 
студенти після опанування певного 
модуля. Модульний контроль може 
проводитись у формі: тестування, 
письмових і усних відповідей на 
теоретичні питання, які  виконуються 
студентами індивідуально або групою; 
виконання практичних завдань. 
Результати поточного контролю знань 
студентів входять як складові 
елементи до загальної (остаточної ) 
оцінки знань студентів з дисципліни.
Завданнями підсумкового контролю 
(заліку) знань студентів є перевірка та 
оцінка розуміння програмного 
матеріалу в цілому, логіки та 
взаємозв’язків між окремими 
розділами, здатності студентів до 
творчого використання накопичених 
знань, їх уміння сформувати ставлення 
до певної проблеми навчальної 
дисципліни, розуміння дисципліни як 
системи знань, написання курсової 
роботи.



Українська мова (за професійним спрямуванням)

Демонструвати знання та навички з 
ділових комунікацій у галузі освіти та 
педагогіки, а також ефективно 
спілкуватися на професійному та 
соціальному рівнях

Методи навчання: лекції, лекції-
дискусії, лекції-діалоги, кейс-метод, 
метод діагностичного питання, методи 
групової роботи («Снігова куля», 
«Мозковий штурм»), презентації та ін.

Поточне оцінювання в процесі занять, 
оцінювання індивідуальних завдань і 
дослідницьких проектів, оцінювання 
презентацій.

Сприймати інформацію, творчо її 
переосмислювати та застосовувати в 
процесі виробничої діяльності

Наочні, пояснюючо-ілюстративні, 
репродуктивні, інтерактивні: «мозковий 
штурм», імітаційно-рольові ігри, 
проблемні, пошукові, дослідницькі, 
метод самостійного спостереження, 
практичні.

поточне та підсумкове оцінювання, 
залік,  іспит.

Виявляти здатність до самоактуалізації, 
саморозвитку та самокорекції в процесі 
музично-педагогічної діяльності

Наочні, пояснюючо-ілюстративні, 
репродуктивні, інтерактивні: «мозковий 
штурм», імітаційно-рольові ігри, 
проблемні, пошукові, дослідницькі, 
метод самостійного спостереження, 
практичні.

поточне та підсумкове оцінювання, 
залік,  іспит.

Демонструвати неординарні підходи у 
розв’язанні практичних завдань, уміння 
креативно мислити, інтегрувати 
складні професійні вміння гри на 
музичних інструментах, співу, 
диригування музичними колективами, 
музичного сприймання, 
запам’ятовування та інтерпретації 
музичних творів

Наочні, пояснюючо-ілюстративні, 
репродуктивні, інтерактивні: «мозковий 
штурм», імітаційно-рольові ігри, 
проблемні, пошукові, дослідницькі, 
метод самостійного спостереження, 
практичні.

поточне та підсумкове оцінювання, 
залік,  іспит.

Сприймати інформацію, творчо її 
переосмислювати та застосовувати в 
процесі виробничої діяльності

Методи навчання: лекції, лекції-
дискусії, лекції-діалоги, кейс-метод, 
метод діагностичного питання, методи 
групової роботи («Снігова куля», 
«Мозковий штурм»), презентації та ін.

Поточне оцінювання в процесі занять, 
оцінювання індивідуальних завдань і 
дослідницьких проектів, оцінювання 
презентацій.

Філософія

Демонструвати неординарні підходи у 
розв’язанні практичних завдань, уміння 
креативно мислити, інтегрувати 
складні професійні вміння гри на 
музичних інструментах, співу, 
диригування музичними колективами, 
музичного сприймання, 
запам’ятовування та інтерпретації 
музичних творів

• пояснювально-ілюстративний, 
• пошуковий, 
• наочний, 
• словесний, 
• практичний, 
• самостійна позааудиторна робота

• поточний, 
• підсумковий

Аналізувати науково-методичні 
документи, оцінювати мистецьку 
літературу, грамотно використовувати 
методологічні прийоми та довідкові 
матеріали, володіти елементами 
логічного та образного мислення, 
аналізувати, виділяти головне та 
синтезувати навчально-виховні та 
організаційні діяльності вчителя 
музичного мистецтва

Методи навчання: лекції, лекції-
дискусії, лекції-діалоги, кейс-метод, 
метод діагностичного питання, методи 
групової роботи («Снігова куля», 
«Мозковий штурм»), презентації та ін.

Поточне оцінювання в процесі занять, 
оцінювання індивідуальних завдань і 
дослідницьких проектів, оцінювання 
презентацій.

Знати психолого-педагогічні аспекти 
навчання, виховання, розвитку учнів 
середньої школи, мати критичне 
ставлення до світоглядних теорій в 
процесі розв’язання соціальних та 
мистецько-професійних завдань

Методи навчання: лекції, лекції-
дискусії, лекції-діалоги, кейс-метод, 
метод діагностичного питання, методи 
групової роботи («Снігова куля», 
«Мозковий штурм»), презентації та ін.

Поточне оцінювання в процесі занять, 
оцінювання індивідуальних завдань і 
дослідницьких проектів, оцінювання 
презентацій.

Збирати, аналізувати, синтезувати, 
узагальнювати інформацію про 
регіональні та галузеві відмінності 
галузі освіти та педагогіки України

Методи навчання: лекції, лекції-
дискусії, лекції-діалоги, кейс-метод, 
метод діагностичного питання, методи 
групової роботи («Снігова куля», 
«Мозковий штурм»), презентації та ін.

Поточне оцінювання в процесі занять, 
оцінювання індивідуальних завдань і 
дослідницьких проектів, оцінювання 
презентацій.

Історія України

Демонструвати знання та навички з 
ділових комунікацій у галузі освіти та 
педагогіки, а також ефективно 
спілкуватися на професійному та 
соціальному рівнях

Інтерактивна лекція, дискусія, бесіда У процесі вивчення дисципліни «Історія 
України» використовуються методи 
поточного, проміжного та підсумкового 
контролю.
Поточний контроль рівня знань 
студентів передбачає перевірку рівня 
підготовленості студента до виконання 
конкретної роботи. Поточний контроль 
здійснюється за напрямами:
� контроль за систематичністю й 
активністю роботи на семінарських 
заняттях;
� контроль за виконанням завдань для 
самостійного опрацювання поза 
межами аудиторних занять;
� контроль за рівнем засвоєння та 
творчого опрацювання у вигляді 
індивідуальних завдань.
Проміжний контроль рівня знань 
студентів здійснюється за 
результатами підсумкової контрольної 
роботи зі змістових модулів.
Підсумковий контроль знань студентів 
здійснюється в кінці семестру у формі 
письмового іспиту (заліку). 
При виведенні загальної оцінки 
студента береться до уваги результати 
поточного, проміжного та підсумкового 
контролю.

Знати психолого-педагогічні аспекти 
навчання, виховання, розвитку учнів 
середньої школи, мати критичне 
ставлення до світоглядних теорій в 
процесі розв’язання соціальних та 
мистецько-професійних завдань

Інтерактивна лекція, дискусія, бесіда У процесі вивчення дисципліни «Історія 
України» використовуються методи 
поточного, проміжного та підсумкового 
контролю.
Поточний контроль рівня знань 
студентів передбачає перевірку рівня 
підготовленості студента до виконання 
конкретної роботи. Поточний контроль 
здійснюється за напрямами:
� контроль за систематичністю й 
активністю роботи на семінарських 
заняттях;
� контроль за виконанням завдань для 
самостійного опрацювання поза 
межами аудиторних занять;
� контроль за рівнем засвоєння та 
творчого опрацювання у вигляді 
індивідуальних завдань.
Проміжний контроль рівня знань 
студентів здійснюється за 
результатами підсумкової контрольної 
роботи зі змістових модулів.



Підсумковий контроль знань студентів 
здійснюється в кінці семестру у формі 
письмового іспиту (заліку). 
При виведенні загальної оцінки 
студента береться до уваги результати 
поточного, проміжного та підсумкового 
контролю.

Збирати, аналізувати, синтезувати, 
узагальнювати інформацію про 
регіональні та галузеві відмінності 
галузі освіти та педагогіки України

Інтерактивна лекція, дискусія, бесіда У процесі вивчення дисципліни «Історія 
України» використовуються методи 
поточного, проміжного та підсумкового 
контролю.
Поточний контроль рівня знань 
студентів передбачає перевірку рівня 
підготовленості студента до виконання 
конкретної роботи. Поточний контроль 
здійснюється за напрямами:
� контроль за систематичністю й 
активністю роботи на семінарських 
заняттях;
� контроль за виконанням завдань для 
самостійного опрацювання поза 
межами аудиторних занять;
� контроль за рівнем засвоєння та 
творчого опрацювання у вигляді 
індивідуальних завдань.
Проміжний контроль рівня знань 
студентів здійснюється за 
результатами підсумкової контрольної 
роботи зі змістових модулів.
Підсумковий контроль знань студентів 
здійснюється в кінці семестру у формі 
письмового іспиту (заліку). 
При виведенні загальної оцінки 
студента береться до уваги результати 
поточного, проміжного та підсумкового 
контролю.

Охорона здоров'я дітей та шкільна гігієна

Забезпечувати охорону життя і 
здоров’я учнів у навчально-виховному 
процесі та позаурочній діяльності

Головними методами навчання є лекція 
та практичне заняття з елементами 
постановки проблемних завдань та 
бесіди, які дають змогу за допомогою 
цілеспрямованих і вміло 
сформульованих питань спрямувати 
студентів на активізацію отриманих 
знань. Як допоміжний метод 
використовуються ілюстрації. Важливу 
роль відведено самостійній роботі 
студентів у бібліотеці чи вдома, яка 
сприяє виробленню навичок самостійної 
пізнавальної діяльності.

Дисципліна має два змістовних модулі, 
які охоплюють матеріал усіх тем.
Якість навчання під час семестру 
оцінюють за 100-бальною системою, 
контролюючи якість виконання:
• індивідуальних завдань, самостійної 
роботи та практичних навичок 
студентів на практичних заняттях 
(загалом 50 балів). 
• контрольного опитування у вигляді 
письмових тестів (загалом 50 балів).
Самостійна робота студентів під час 
вивчення дисципліни передбачає 
вивчення теоретичних питань. Якість 
самостійної роботи студентів 
оцінюється введенням теоретичних 
питань, які винесені на самостійне 
опрацювання, до підсумкових тестових 
контрольних опитувань у 
співвідношенні: 1 питання із обсягу 
самостійної роботи і 2 питання із обсягу 
аудиторної роботи. 
Підсумковий контроль – залік, який 
оформляють за результатами контролю 
упродовж семестру. 

Виявляти здатність до самоактуалізації, 
саморозвитку та самокорекції в процесі 
музично-педагогічної діяльності

Головними методами навчання є лекція 
та практичне заняття з елементами 
постановки проблемних завдань та 
бесіди, які дають змогу за допомогою 
цілеспрямованих і вміло 
сформульованих питань спрямувати 
студентів на активізацію отриманих 
знань. Як допоміжний метод 
використовуються ілюстрації. Важливу 
роль відведено самостійній роботі 
студентів у бібліотеці чи вдома, яка 
сприяє виробленню навичок самостійної 
пізнавальної діяльності.

Дисципліна має два змістовних модулі, 
які охоплюють матеріал усіх тем.
Якість навчання під час семестру 
оцінюють за 100-бальною системою, 
контролюючи якість виконання:
• індивідуальних завдань, самостійної 
роботи та практичних навичок 
студентів на практичних заняттях 
(загалом 50 балів). 
• контрольного опитування у вигляді 
письмових тестів (загалом 50 балів).
Самостійна робота студентів під час 
вивчення дисципліни передбачає 
вивчення теоретичних питань. Якість 
самостійної роботи студентів 
оцінюється введенням теоретичних 
питань, які винесені на самостійне 
опрацювання, до підсумкових тестових 
контрольних опитувань у 
співвідношенні: 1 питання із обсягу 
самостійної роботи і 2 питання із обсягу 
аудиторної роботи. 
Підсумковий контроль – залік, який 
оформляють за результатами контролю 
упродовж семестру. 

8. Знати психолого-педагогічні аспекти 
навчання, виховання, розвитку учнів 
середньої школи, мати критичне 
ставлення до світоглядних теорій в 
процесі розв’язання соціальних та 
мистецько-професійних завдань

Головними методами навчання є лекція 
та практичне заняття з елементами 
постановки проблемних завдань та 
бесіди, які дають змогу за допомогою 
цілеспрямованих і вміло 
сформульованих питань спрямувати 
студентів на активізацію отриманих 
знань. Як допоміжний метод 
використовуються ілюстрації. Важливу 
роль відведено самостійній роботі 
студентів у бібліотеці чи вдома, яка 
сприяє виробленню навичок самостійної 
пізнавальної діяльності.

Дисципліна має два змістовних модулі, 
які охоплюють матеріал усіх тем.
Якість навчання під час семестру 
оцінюють за 100-бальною системою, 
контролюючи якість виконання:
• індивідуальних завдань, самостійної 
роботи та практичних навичок 
студентів на практичних заняттях 
(загалом 50 балів). 
• контрольного опитування у вигляді 
письмових тестів (загалом 50 балів).
Самостійна робота студентів під час 
вивчення дисципліни передбачає 
вивчення теоретичних питань. Якість 
самостійної роботи студентів 
оцінюється введенням теоретичних 
питань, які винесені на самостійне 
опрацювання, до підсумкових тестових 
контрольних опитувань у 
співвідношенні: 1 питання із обсягу 
самостійної роботи і 2 питання із обсягу 
аудиторної роботи. 
Підсумковий контроль – залік, який 
оформляють за результатами контролю 
упродовж семестру. 

Іноземна мова

Демонструвати неординарні підходи у 
розв’язанні практичних завдань, уміння 
креативно мислити, інтегрувати 
складні професійні вміння гри на 
музичних інструментах, співу, 
диригування музичними колективами, 
музичного сприймання, 
запам’ятовування та інтерпретації 
музичних творів

Наочні, пояснюючо-ілюстративні, 
репродуктивні, інтерактивні: «мозковий 
штурм», імітаційно-рольові ігри, 
проблемні, пошукові, дослідницькі, 
метод самостійного спостереження, 
практичні

поточне та підсумкове оцінювання, 
залік.



7. Знати та розуміти специфіку 
використання методів, прийомів, форм 
музично-педагогічної та музично-
інформаційної діяльності вчителя

Наочні, пояснюючо-ілюстративні, 
репродуктивні, інтерактивні: «мозковий 
штурм», імітаційно-рольові ігри, 
проблемні, пошукові, дослідницькі, 
метод самостійного спостереження, 
практичні

поточне та підсумкове оцінювання, 
залік.

Сприймати інформацію, творчо її 
переосмислювати та застосовувати в 
процесі виробничої діяльності

Методи навчання: лекції, лекції-
дискусії, лекції-діалоги, кейс-метод, 
метод діагностичного питання, методи 
групової роботи («Снігова куля», 
«Мозковий штурм»), презентації та ін.

� усне опитування;
� перевірка письмових завдань;
� тестування;
� модульний контроль;
� залік
� іспит

Володіти знаннями в галузі історії 
мистецтв і використовувати їх з 
науковою та практичною метою

Методи навчання: лекції, лекції-
дискусії, лекції-діалоги, кейс-метод, 
метод діагностичного питання, методи 
групової роботи («Снігова куля», 
«Мозковий штурм»), презентації та ін.

� усне опитування;
� перевірка письмових завдань;
� тестування;
� модульний контроль;
� залік
� іспит

Аналізувати науково-методичні 
документи, оцінювати мистецьку 
літературу, грамотно використовувати 
методологічні прийоми та довідкові 
матеріали, володіти елементами 
логічного та образного мислення, 
аналізувати, виділяти головне та 
синтезувати навчально-виховні та 
організаційні діяльності вчителя 
музичного мистецтва

Методи навчання: лекції, лекції-
дискусії, лекції-діалоги, кейс-метод, 
метод діагностичного питання, методи 
групової роботи («Снігова куля», 
«Мозковий штурм»), презентації та ін.

� усне опитування;
� перевірка письмових завдань;
� тестування;
� модульний контроль;
� залік
� іспит

Демонструвати знання та навички з 
ділових комунікацій у галузі освіти та 
педагогіки, а також ефективно 
спілкуватися на професійному та 
соціальному рівнях

Методи навчання: лекції, лекції-
дискусії, лекції-діалоги, кейс-метод, 
метод діагностичного питання, методи 
групової роботи («Снігова куля», 
«Мозковий штурм»), презентації та ін.

� усне опитування;
� перевірка письмових завдань;
� тестування;
� модульний контроль;
� залік
� іспит

Фізвиховання

Демонструвати дослідницькі навички, 
вміти їх презентувати, знаходити 
засоби розв’язання проблем і 
прогнозувати майбутні наслідки 
прийнятих рішень

Лекції з використанням різноманітного 
ілюстративного матеріалу (клавіри 
опер, нотні збірники, фрагменти 
епістолярної спадщини композиторів, 
портрети, фотографії, ілюстрації, 
репродукції картин); використання 
технічних засобів навчання; тренінг 
спілкування; імітаційно-рольові ігри; 
проведення творчого діалогу як 
основної форми активізації 
мислительних здібностей; демонстрація 
музичних фрагментів на фортепіано; 
прослуховування та художньо-
педагогічний аналіз зразків музичних 
творів різних жанрів; порівняльний 
аналіз трактування музичного твору 
різними виконавцями; підготовка до 
сприйняття музичного твору ( 
повідомлення, доповіді, реферати); 
обговорення оперних вистав, концертів; 
використання різних видів вікторин 
(біографічні, тематичні, фонічні), які  
розв’зуються учнями індивідуально або 
групою; застосування тематичних 
тестів, кросвордів, контрольних 
запитань для письмових і усних 
відповідей; рецензування кожної 
відповіді.

Оцінювання знань студентів з 
навчальної дисципліни здійснюється на 
підставі результатів поточного 
модульного контролю та підсумкового 
контролю знань.
Завданнями поточного модульного 
контролю знань є перевірка та оцінка 
систематичності та активності роботи 
студента на аудиторних заняттях; 
виконання модульних контрольних  
завдань; виконання завдань, поданих 
для самостійного опрацювання; вміння 
усно чи письмово подавати матеріал у 
вигляді відповідей на запитання, 
повідомлень, доповідей, рефератів. 
При виконанні модульних 
(контрольних) завдань оцінці 
підлягають теоретичні знання та 
практичні навички, яких набули 
студенти після опанування певного 
модуля. Модульний контроль може 
проводитись у формі: тестування, 
вікторин, письмових і усних відповідей 
на теоретичні питання, які  
виконуються студентами індивідуально 
або групою; розв’язання практичних 
завдань під час проведення 
контрольних робіт 
( ілюстрація на інструменті або голосом 
основних музичних тем, аналіз твору по 
нотах), виконання індивідуальних 
завдань. Результати поточного 
контролю знань студентів входять як 
складові елементи до загальної 
(остаточної ) оцінки знань студентів з 
дисципліни.
Завданнями підсумкового контролю 
(заліку, іспиту) знань студентів є 
перевірка та оцінка розуміння 
програмного матеріалу в цілому, логіки 
та взаємоз’вязків між окремими 
розділами, здатності студентів до 
творчого використання накопичених 
знань, їх уміння сформувати ставлення 
до певної проблеми навчальної 
дисципліни, розуміння дисципліни як 
системи знань.

Забезпечувати охорону життя і 
здоров’я учнів у навчально-виховному 
процесі та позаурочній діяльності

практичні, показові поточний, підсумковий контроль

Знати особливості розвитку 
європейської та вітчизняної музичної 
культури, педагогічні системи та 
концепції музично-естетичного 
виховання школярів

практичні, показові поточний, підсумковий контроль

Демонструвати неординарні підходи у 
розв’язанні практичних завдань, уміння 
креативно мислити, інтегрувати 
складні професійні вміння гри на 
музичних інструментах, співу, 
диригування музичними колективами, 
музичного сприймання, 
запам’ятовування та інтерпретації 
музичних творів

Лекції з використанням різноманітного 
ілюстративного матеріалу (клавіри 
опер, нотні збірники, фрагменти 
епістолярної спадщини композиторів, 
портрети, фотографії, ілюстрації, 
репродукції картин); використання 
технічних засобів навчання; тренінг 
спілкування; імітаційно-рольові ігри; 
проведення творчого діалогу як 
основної форми активізації 
мислительних здібностей; демонстрація 
музичних фрагментів на фортепіано; 
прослуховування та художньо-
педагогічний аналіз зразків музичних 
творів різних жанрів; порівняльний 
аналіз трактування музичного твору 
різними виконавцями; підготовка до 
сприйняття музичного твору ( 
повідомлення, доповіді, реферати); 
обговорення оперних вистав, концертів; 
використання різних видів вікторин 
(біографічні, тематичні, фонічні), які  
розв’зуються учнями індивідуально або 
групою; застосування тематичних 
тестів, кросвордів, контрольних 
запитань для письмових і усних 
відповідей; рецензування кожної 
відповіді.

Оцінювання знань студентів з 
навчальної дисципліни здійснюється на 
підставі результатів поточного 
модульного контролю та підсумкового 
контролю знань.
Завданнями поточного модульного 
контролю знань є перевірка та оцінка 
систематичності та активності роботи 
студента на аудиторних заняттях; 
виконання модульних контрольних  
завдань; виконання завдань, поданих 
для самостійного опрацювання; вміння 
усно чи письмово подавати матеріал у 
вигляді відповідей на запитання, 
повідомлень, доповідей, рефератів. 
При виконанні модульних 
(контрольних) завдань оцінці 
підлягають теоретичні знання та 
практичні навички, яких набули 
студенти після опанування певного 
модуля. Модульний контроль може 
проводитись у формі: тестування, 
вікторин, письмових і усних відповідей 
на теоретичні питання, які  
виконуються студентами індивідуально 
або групою; розв’язання практичних 
завдань під час проведення 
контрольних робіт 
( ілюстрація на інструменті або голосом 
основних музичних тем, аналіз твору по 
нотах), виконання індивідуальних 
завдань. Результати поточного 



контролю знань студентів входять як 
складові елементи до загальної 
(остаточної ) оцінки знань студентів з 
дисципліни.
Завданнями підсумкового контролю 
(заліку, іспиту) знань студентів є 
перевірка та оцінка розуміння 
програмного матеріалу в цілому, логіки 
та взаємоз’вязків між окремими 
розділами, здатності студентів до 
творчого використання накопичених 
знань, їх уміння сформувати ставлення 
до певної проблеми навчальної 
дисципліни, розуміння дисципліни як 
системи знань.

Володіти знаннями в галузі історії 
мистецтв і використовувати їх з 
науковою та практичною метою

Лекції з використанням різноманітного 
ілюстративного матеріалу (клавіри 
опер, нотні збірники, фрагменти 
епістолярної спадщини композиторів, 
портрети, фотографії, ілюстрації, 
репродукції картин); використання 
технічних засобів навчання; тренінг 
спілкування; імітаційно-рольові ігри; 
проведення творчого діалогу як 
основної форми активізації 
мислительних здібностей; демонстрація 
музичних фрагментів на фортепіано; 
прослуховування та художньо-
педагогічний аналіз зразків музичних 
творів різних жанрів; порівняльний 
аналіз трактування музичного твору 
різними виконавцями; підготовка до 
сприйняття музичного твору ( 
повідомлення, доповіді, реферати); 
обговорення оперних вистав, концертів; 
використання різних видів вікторин 
(біографічні, тематичні, фонічні), які  
розв’зуються учнями індивідуально або 
групою; застосування тематичних 
тестів, кросвордів, контрольних 
запитань для письмових і усних 
відповідей; рецензування кожної 
відповіді.

Оцінювання знань студентів з 
навчальної дисципліни здійснюється на 
підставі результатів поточного 
модульного контролю та підсумкового 
контролю знань.
Завданнями поточного модульного 
контролю знань є перевірка та оцінка 
систематичності та активності роботи 
студента на аудиторних заняттях; 
виконання модульних контрольних  
завдань; виконання завдань, поданих 
для самостійного опрацювання; вміння 
усно чи письмово подавати матеріал у 
вигляді відповідей на запитання, 
повідомлень, доповідей, рефератів. 
При виконанні модульних 
(контрольних) завдань оцінці 
підлягають теоретичні знання та 
практичні навички, яких набули 
студенти після опанування певного 
модуля. Модульний контроль може 
проводитись у формі: тестування, 
вікторин, письмових і усних відповідей 
на теоретичні питання, які  
виконуються студентами індивідуально 
або групою; розв’язання практичних 
завдань під час проведення 
контрольних робіт 
( ілюстрація на інструменті або голосом 
основних музичних тем, аналіз твору по 
нотах), виконання індивідуальних 
завдань. Результати поточного 
контролю знань студентів входять як 
складові елементи до загальної 
(остаточної ) оцінки знань студентів з 
дисципліни.
Завданнями підсумкового контролю 
(заліку, іспиту) знань студентів є 
перевірка та оцінка розуміння 
програмного матеріалу в цілому, логіки 
та взаємоз’вязків між окремими 
розділами, здатності студентів до 
творчого використання накопичених 
знань, їх уміння сформувати ставлення 
до певної проблеми навчальної 
дисципліни, розуміння дисципліни як 
системи знань.

Сприймати інформацію, творчо її 
переосмислювати та застосовувати в 
процесі виробничої діяльності

Лекції з використанням різноманітного 
ілюстративного матеріалу (клавіри 
опер, нотні збірники, фрагменти 
епістолярної спадщини композиторів, 
портрети, фотографії, ілюстрації, 
репродукції картин); використання 
технічних засобів навчання; тренінг 
спілкування; імітаційно-рольові ігри; 
проведення творчого діалогу як 
основної форми активізації 
мислительних здібностей; демонстрація 
музичних фрагментів на фортепіано; 
прослуховування та художньо-
педагогічний аналіз зразків музичних 
творів різних жанрів; порівняльний 
аналіз трактування музичного твору 
різними виконавцями; підготовка до 
сприйняття музичного твору ( 
повідомлення, доповіді, реферати); 
обговорення оперних вистав, концертів; 
використання різних видів вікторин 
(біографічні, тематичні, фонічні), які  
розв’зуються учнями індивідуально або 
групою; застосування тематичних 
тестів, кросвордів, контрольних 
запитань для письмових і усних 
відповідей; рецензування кожної 
відповіді.

Оцінювання знань студентів з 
навчальної дисципліни здійснюється на 
підставі результатів поточного 
модульного контролю та підсумкового 
контролю знань.
Завданнями поточного модульного 
контролю знань є перевірка та оцінка 
систематичності та активності роботи 
студента на аудиторних заняттях; 
виконання модульних контрольних  
завдань; виконання завдань, поданих 
для самостійного опрацювання; вміння 
усно чи письмово подавати матеріал у 
вигляді відповідей на запитання, 
повідомлень, доповідей, рефератів. 
При виконанні модульних 
(контрольних) завдань оцінці 
підлягають теоретичні знання та 
практичні навички, яких набули 
студенти після опанування певного 
модуля. Модульний контроль може 
проводитись у формі: тестування, 
вікторин, письмових і усних відповідей 
на теоретичні питання, які  
виконуються студентами індивідуально 
або групою; розв’язання практичних 
завдань під час проведення 
контрольних робіт 
( ілюстрація на інструменті або голосом 
основних музичних тем, аналіз твору по 
нотах), виконання індивідуальних 
завдань. Результати поточного 
контролю знань студентів входять як 
складові елементи до загальної 
(остаточної ) оцінки знань студентів з 
дисципліни.
Завданнями підсумкового контролю 
(заліку, іспиту) знань студентів є 
перевірка та оцінка розуміння 
програмного матеріалу в цілому, логіки 
та взаємоз’вязків між окремими 
розділами, здатності студентів до 
творчого використання накопичених 
знань, їх уміння сформувати ставлення 
до певної проблеми навчальної 
дисципліни, розуміння дисципліни як 
системи знань.

Педагогіка

3. Збирати, аналізувати, синтезувати, 
узагальнювати інформацію про 
регіональні та галузеві відмінності 
галузі освіти та педагогіки України

Інтерактивна лекція, дискусія, бесіда поточний, підсумковий контроль

Демонструвати неординарні підходи у 
розв’язанні практичних завдань, уміння 
креативно мислити, інтегрувати 
складні професійні вміння гри на 
музичних інструментах, співу, 
диригування музичними колективами, 
музичного сприймання, 
запам’ятовування та інтерпретації 
музичних творів

Для проведення практичних занять 
використовуються аналітичний, 
творчий і евристичний (пошуковий) 
метод, робота з метою активізації 
навчально-дослідницької діяльності 
студентів при вивченні навчальної 
дисципліни, практичному опануванню 
джерелознавчо-археографічними 
методами дослідження

Засвоєння студентами теоретичного 
матеріалу з дисципліни перевіряється 
усним опитуванням на практичному 
занятті, тестовими завданнями, 
співбесідою з викладачем та іспитом. 
Кількість балів, що виставляється за 
практичне заняття, враховує: усне 
опитування; знання теоретичного 
матеріалу, виконання домашніх 
завдань з теми. 



Пропущене практичне заняття студент 
має відпрацювати у встановлений 
кафедрою термін.

Сприймати інформацію, творчо її 
переосмислювати та застосовувати в 
процесі виробничої діяльності

Для проведення практичних занять 
використовуються аналітичний, 
творчий і евристичний (пошуковий) 
метод, робота з метою активізації 
навчально-дослідницької діяльності 
студентів при вивченні навчальної 
дисципліни, практичному опануванню 
джерелознавчо-археографічними 
методами дослідження

Засвоєння студентами теоретичного 
матеріалу з дисципліни перевіряється 
усним опитуванням на практичному 
занятті, тестовими завданнями, 
співбесідою з викладачем та іспитом. 
Кількість балів, що виставляється за 
практичне заняття, враховує: усне 
опитування; знання теоретичного 
матеріалу, виконання домашніх 
завдань з теми. 
Пропущене практичне заняття студент 
має відпрацювати у встановлений 
кафедрою термін.

Сприймати інформацію, творчо її 
переосмислювати та застосовувати в 
процесі виробничої діяльності

Інтерактивна лекція, дискусія, бесіда поточний, підсумковий контроль

Демонструвати знання та навички з 
ділових комунікацій у галузі освіти та 
педагогіки, а також ефективно 
спілкуватися на професійному та 
соціальному рівнях

Інтерактивна лекція, дискусія, бесіда поточний, підсумковий контроль

8. Знати психолого-педагогічні аспекти 
навчання, виховання, розвитку учнів 
середньої школи, мати критичне 
ставлення до світоглядних теорій в 
процесі розв’язання соціальних та 
мистецько-професійних завдань

Інтерактивна лекція, дискусія, бесіда поточний, підсумковий контроль

Психологія

Демонструвати неординарні підходи у 
розв’язанні практичних завдань, уміння 
креативно мислити, інтегрувати 
складні професійні вміння гри на 
музичних інструментах, співу, 
диригування музичними колективами, 
музичного сприймання, 
запам’ятовування та інтерпретації 
музичних творів

На практичних заняттях 
застосовуються різноманітні форми 
роботи: 
інтонаційні вправи; спів гам мажорних 
та мінорних від будь-якого щаблю вгору 
і вниз (натуральні, гармонічні і 
мелодичні); інтонування основних та 
альтерованих щаблів ладу з розв’язкою 
або без розв’язки нестійких ступенів; 
спів діатонічних та хроматичних 
секвенцій; інтервальних та акордових 
послідовностей; читання з листа 
одноголосно та вокальним ансамблем; 
транспозиція; написання різноманітних 
видів музичних диктантів; слуховий 
гармонічний аналіз; гармонізація 
мелодій та підбір акомпанементу.

Оцінювання знань студентів 
здійснюється на підставі результатів 
поточного модульного контролю та 
підсумкового контролю знань.
Завданнями поточного модульного 
контролю знань є перевірка та оцінка 
систематичності та активності роботи 
студента на аудиторних заняттях; 
виконання завдань, поданих для 
самостійного опрацювання. Поточний 
контроль знань студентів складається  
з оцінки самостійної роботи студентів. 
Самостійна робота студентів 
поділяється на обов’язкові  види та 
вибіркові види самостійної роботи 
студентів. 
Завданнями підсумкового контролю 
(заліку, іспиту) знань студентів є 
перевірка та оцінка розуміння 
програмного матеріалу в цілому, логіки 
та взаємоз’вязків між окремими 
розділами, здатності студентів до 
творчого використання накопичених 
знань, їх уміння сформувати ставлення 
до певної проблеми навчальної 
дисципліни, розуміння дисципліни як 
системи знань.

Знати та розуміти специфіку 
використання методів, прийомів, форм 
музично-педагогічної та музично-
інформаційної діяльності вчителя

На практичних заняттях 
застосовуються різноманітні форми 
роботи: 
інтонаційні вправи; спів гам мажорних 
та мінорних від будь-якого щаблю вгору 
і вниз (натуральні, гармонічні і 
мелодичні); інтонування основних та 
альтерованих щаблів ладу з розв’язкою 
або без розв’язки нестійких ступенів; 
спів діатонічних та хроматичних 
секвенцій; інтервальних та акордових 
послідовностей; читання з листа 
одноголосно та вокальним ансамблем; 
транспозиція; написання різноманітних 
видів музичних диктантів; слуховий 
гармонічний аналіз; гармонізація 
мелодій та підбір акомпанементу.

Оцінювання знань студентів 
здійснюється на підставі результатів 
поточного модульного контролю та 
підсумкового контролю знань.
Завданнями поточного модульного 
контролю знань є перевірка та оцінка 
систематичності та активності роботи 
студента на аудиторних заняттях; 
виконання завдань, поданих для 
самостійного опрацювання. Поточний 
контроль знань студентів складається  
з оцінки самостійної роботи студентів. 
Самостійна робота студентів 
поділяється на обов’язкові  види та 
вибіркові види самостійної роботи 
студентів. 
Завданнями підсумкового контролю 
(заліку, іспиту) знань студентів є 
перевірка та оцінка розуміння 
програмного матеріалу в цілому, логіки 
та взаємоз’вязків між окремими 
розділами, здатності студентів до 
творчого використання накопичених 
знань, їх уміння сформувати ставлення 
до певної проблеми навчальної 
дисципліни, розуміння дисципліни як 
системи знань.

Виявляти здатність до самоактуалізації, 
саморозвитку та самокорекції в процесі 
музично-педагогічної діяльності

Інтерактивна лекція, дискусія, бесіда поточний, підсумковий контроль

8. Знати психолого-педагогічні аспекти 
навчання, виховання, розвитку учнів 
середньої школи, мати критичне 
ставлення до світоглядних теорій в 
процесі розв’язання соціальних та 
мистецько-професійних завдань

Інтерактивна лекція, дискусія, бесіда поточний, підсумковий контроль

7. Знати та розуміти специфіку 
використання методів, прийомів, форм 
музично-педагогічної та музично-
інформаційної діяльності вчителя

Інтерактивна лекція, дискусія, бесіда поточний, підсумковий контроль

Поліфонія

Сприймати інформацію, творчо її 
переосмислювати та застосовувати в 
процесі виробничої діяльності

Під час викладання курсу 
використовуються такі методи 
навчання: інформаційно-ілюстративний, 
метод проблемного викладу, метод 
інтерактивного навчання, практичні 
методи.

Для визначення рівня засвоєння 
студентами навчального матеріалу 
використовуються такі методи 
оцінювання знань та умінь:

• Поточний контроль (оцінювання усних 
та письмових відповідей на 
семінарсько-практичних заняттях, 
поточне тестування після вивчення 
змістового модуля);
• Оцінювання самостійної роботи;
• Підсумковий контроль (іспит)

Аналізувати науково-методичні 
документи, оцінювати мистецьку 
літературу, грамотно використовувати 
методологічні прийоми та довідкові 
матеріали, володіти елементами 

Під час викладання курсу 
використовуються такі методи 
навчання: інформаційно-ілюстративний, 
метод проблемного викладу, метод 
інтерактивного навчання, практичні 

Для визначення рівня засвоєння 
студентами навчального матеріалу 
використовуються такі методи 
оцінювання знань та умінь:



логічного та образного мислення, 
аналізувати, виділяти головне та 
синтезувати навчально-виховні та 
організаційні діяльності вчителя 
музичного мистецтва

методи. • Поточний контроль (оцінювання усних 
та письмових відповідей на 
семінарсько-практичних заняттях, 
поточне тестування після вивчення 
змістового модуля);
• Оцінювання самостійної роботи;
• Підсумковий контроль (іспит)

Володіти навичками наукових 
досліджень

Під час викладання курсу 
використовуються такі методи 
навчання: інформаційно-ілюстративний, 
метод проблемного викладу, метод 
інтерактивного навчання, практичні 
методи.

Для визначення рівня засвоєння 
студентами навчального матеріалу 
використовуються такі методи 
оцінювання знань та умінь:

• Поточний контроль (оцінювання усних 
та письмових відповідей на 
семінарсько-практичних заняттях, 
поточне тестування після вивчення 
змістового модуля);
• Оцінювання самостійної роботи;
• Підсумковий контроль (іспит)

1. Володіти комплексом знань музично-
педагогічної діяльності вчителя 
музичного мистецтва, методами 
активізації мистецько-творчого 
розвитку учнів, виховання художньо-
обдарованої особистості

Під час викладання курсу 
використовуються такі методи 
навчання: інформаційно-ілюстративний, 
метод проблемного викладу, метод 
інтерактивного навчання, практичні 
методи.

Для визначення рівня засвоєння 
студентами навчального матеріалу 
використовуються такі методи 
оцінювання знань та умінь:

• Поточний контроль (оцінювання усних 
та письмових відповідей на 
семінарсько-практичних заняттях, 
поточне тестування після вивчення 
змістового модуля);
• Оцінювання самостійної роботи;
• Підсумковий контроль (іспит)

Демонструвати неординарні підходи у 
розв’язанні практичних завдань, уміння 
креативно мислити, інтегрувати 
складні професійні вміння гри на 
музичних інструментах, співу, 
диригування музичними колективами, 
музичного сприймання, 
запам’ятовування та інтерпретації 
музичних творів

Під час викладання курсу 
використовуються такі методи 
навчання: інформаційно-ілюстративний, 
метод проблемного викладу, метод 
інтерактивного навчання, практичні 
методи.

Для визначення рівня засвоєння 
студентами навчального матеріалу 
використовуються такі методи 
оцінювання знань та умінь:

• Поточний контроль (оцінювання усних 
та письмових відповідей на 
семінарсько-практичних заняттях, 
поточне тестування після вивчення 
змістового модуля);
• Оцінювання самостійної роботи;
• Підсумковий контроль (іспит)

Гармонія

Сприймати інформацію, творчо її 
переосмислювати та застосовувати в 
процесі виробничої діяльності

Під час викладання курсу 
використовуються такі методи 
навчання: інформаційно-ілюстративний, 
метод проблемного викладу, метод 
бесіди, методи інтерактивного 
навчання.

Для визначення рівня засвоєння 
студентами навчального матеріалу 
використовуються такі методи 
оцінювання знань та умінь:

• Поточний контроль (оцінювання усних 
та письмових відповідей на 
семінарсько-практичних заняттях, 
поточне тестування після вивчення 
змістового модуля);
• Оцінювання самостійної роботи;
• Підсумковий контроль (іспит)

Аналізувати науково-методичні 
документи, оцінювати мистецьку 
літературу, грамотно використовувати 
методологічні прийоми та довідкові 
матеріали, володіти елементами 
логічного та образного мислення, 
аналізувати, виділяти головне та 
синтезувати навчально-виховні та 
організаційні діяльності вчителя 
музичного мистецтва

Під час викладання курсу 
використовуються такі методи 
навчання: інформаційно-ілюстративний, 
метод проблемного викладу, метод 
бесіди, методи інтерактивного 
навчання.

Для визначення рівня засвоєння 
студентами навчального матеріалу 
використовуються такі методи 
оцінювання знань та умінь:

• Поточний контроль (оцінювання усних 
та письмових відповідей на 
семінарсько-практичних заняттях, 
поточне тестування після вивчення 
змістового модуля);
• Оцінювання самостійної роботи;
• Підсумковий контроль (іспит)

Демонструвати неординарні підходи у 
розв’язанні практичних завдань, уміння 
креативно мислити, інтегрувати 
складні професійні вміння гри на 
музичних інструментах, співу, 
диригування музичними колективами, 
музичного сприймання, 
запам’ятовування та інтерпретації 
музичних творів

Під час викладання курсу 
використовуються такі методи 
навчання: інформаційно-ілюстративний, 
метод проблемного викладу, метод 
бесіди, методи інтерактивного 
навчання.

Для визначення рівня засвоєння 
студентами навчального матеріалу 
використовуються такі методи 
оцінювання знань та умінь:

• Поточний контроль (оцінювання усних 
та письмових відповідей на 
семінарсько-практичних заняттях, 
поточне тестування після вивчення 
змістового модуля);
• Оцінювання самостійної роботи;
• Підсумковий контроль (іспит)

Володіти навичками наукових 
досліджень

Під час викладання курсу 
використовуються такі методи 
навчання: інформаційно-ілюстративний, 
метод проблемного викладу, метод 
бесіди, методи інтерактивного 
навчання.

Для визначення рівня засвоєння 
студентами навчального матеріалу 
використовуються такі методи 
оцінювання знань та умінь:

• Поточний контроль (оцінювання усних 
та письмових відповідей на 
семінарсько-практичних заняттях, 
поточне тестування після вивчення 
змістового модуля);
• Оцінювання самостійної роботи;
• Підсумковий контроль (іспит)

Вступ до спеціальності

Володіти знаннями в галузі історії 
мистецтв і використовувати їх з 
науковою та практичною метою

інтерактивні методи, тренінг 
спілкування, імітаційно-рольові ігри.

поточне оцінювання, оцінка за 
виконане індивідуальне заняття, тести.

Сприймати інформацію, творчо її 
переосмислювати та застосовувати в 
процесі виробничої діяльності

інтерактивні методи, тренінг 
спілкування, імітаційно-рольові ігри.

поточне оцінювання, оцінка за 
виконане індивідуальне заняття, тести.

Знати та розуміти специфіку 
використання методів, прийомів, форм 
музично-педагогічної та музично-
інформаційної діяльності вчителя

інтерактивні методи, тренінг 
спілкування, імітаційно-рольові ігри.

поточне оцінювання, оцінка за 
виконане індивідуальне заняття, тести.

Основи теорії музики

Володіти знаннями в галузі історії 
мистецтв і використовувати їх з 
науковою та практичною метою

Лекції, презентації наукових 
досліджень, інструктаж, практична 
робота з виконання теоретичних задач, 
наукові дискусії, круглі столи за 
заданою тематикою, 
внутрішньокурсовий дискурс за 
заданими тематиками, презентації 
уроків та методики викладання, 
обговорення студентами власних  та 
помилок колег, якісна підготовка до 
здачі іспиту.

Контроль виконання підсумкової роботи 
включає поточний контроль за 
виконанням розрахунків за трьома 
розділами. Оцінка виконання та захисту 
іспиту проводиться за 100-бальною 
шкалою



Демонструвати дослідницькі навички, 
вміти їх презентувати, знаходити 
засоби розв’язання проблем і 
прогнозувати майбутні наслідки 
прийнятих рішень

Лекції, презентації наукових 
досліджень, інструктаж, практична 
робота з виконання теоретичних задач, 
наукові дискусії, круглі столи за 
заданою тематикою, 
внутрішньокурсовий дискурс за 
заданими тематиками, презентації 
уроків та методики викладання, 
обговорення студентами власних  та 
помилок колег, якісна підготовка до 
здачі іспиту.

Контроль виконання підсумкової роботи 
включає поточний контроль за 
виконанням розрахунків за трьома 
розділами. Оцінка виконання та захисту 
іспиту проводиться за 100-бальною 
шкалою

Демонструвати неординарні підходи у 
розв’язанні практичних завдань, уміння 
креативно мислити, інтегрувати 
складні професійні вміння гри на 
музичних інструментах, співу, 
диригування музичними колективами, 
музичного сприймання, 
запам’ятовування та інтерпретації 
музичних творів

Лекції, презентації наукових 
досліджень, інструктаж, практична 
робота з виконання теоретичних задач, 
наукові дискусії, круглі столи за 
заданою тематикою, 
внутрішньокурсовий дискурс за 
заданими тематиками, презентації 
уроків та методики викладання, 
обговорення студентами власних  та 
помилок колег, якісна підготовка до 
здачі іспиту.

Контроль виконання підсумкової роботи 
включає поточний контроль за 
виконанням розрахунків за трьома 
розділами. Оцінка виконання та захисту 
іспиту проводиться за 100-бальною 
шкалою

7. Знати та розуміти специфіку 
використання методів, прийомів, форм 
музично-педагогічної та музично-
інформаційної діяльності вчителя

Лекції, презентації наукових 
досліджень, інструктаж, практична 
робота з виконання теоретичних задач, 
наукові дискусії, круглі столи за 
заданою тематикою, 
внутрішньокурсовий дискурс за 
заданими тематиками, презентації 
уроків та методики викладання, 
обговорення студентами власних  та 
помилок колег, якісна підготовка до 
здачі іспиту.

Контроль виконання підсумкової роботи 
включає поточний контроль за 
виконанням розрахунків за трьома 
розділами. Оцінка виконання та захисту 
іспиту проводиться за 100-бальною 
шкалою

6. Знати особливості розвитку 
європейської та вітчизняної музичної 
культури, педагогічні системи та 
концепції музично-естетичного 
виховання школярів

Лекції, презентації наукових 
досліджень, інструктаж, практична 
робота з виконання теоретичних задач, 
наукові дискусії, круглі столи за 
заданою тематикою, 
внутрішньокурсовий дискурс за 
заданими тематиками, презентації 
уроків та методики викладання, 
обговорення студентами власних  та 
помилок колег, якісна підготовка до 
здачі іспиту.

Контроль виконання підсумкової роботи 
включає поточний контроль за 
виконанням розрахунків за трьома 
розділами. Оцінка виконання та захисту 
іспиту проводиться за 100-бальною 
шкалою

6. Знати особливості розвитку 
європейської та вітчизняної музичної 
культури, педагогічні системи та 
концепції музично-естетичного 
виховання школярів

Лекції, презентації наукових 
досліджень, інструктаж, практична 
робота з виконання теоретичних задач, 
наукові дискусії, круглі столи за 
заданою тематикою, 
внутрішньокурсовий дискурс за 
заданими тематиками, презентації 
уроків та методики викладання, 
обговорення студентами власних  та 
помилок колег, якісна підготовка до 
здачі іспиту.

Контроль виконання підсумкової роботи 
включає поточний контроль за 
виконанням розрахунків за трьома 
розділами. Оцінка виконання та захисту 
іспиту проводиться за 100-бальною 
шкалою

Музична педагогіка

Сприймати інформацію, творчо її 
переосмислювати та застосовувати в 
процесі виробничої діяльності

інтерактивний метод імітаційно-
рольової гри, тренінг спілкування 
(підготовка до сприймальної діяльності 
та інших видів активної роботи).

поточне тестування, навчальний 
проект, підсумковий тест.

Виявляти здатність до самоактуалізації, 
саморозвитку та самокорекції в процесі 
музично-педагогічної діяльності

інтерактивний метод імітаційно-
рольової гри, тренінг спілкування 
(підготовка до сприймальної діяльності 
та інших видів активної роботи).

поточне тестування, навчальний 
проект, підсумковий тест.

8. Знати психолого-педагогічні аспекти 
навчання, виховання, розвитку учнів 
середньої школи, мати критичне 
ставлення до світоглядних теорій в 
процесі розв’язання соціальних та 
мистецько-професійних завдань

інтерактивний метод імітаційно-
рольової гри, тренінг спілкування 
(підготовка до сприймальної діяльності 
та інших видів активної роботи).

поточне тестування, навчальний 
проект, підсумковий тест.

Знати та розуміти специфіку 
використання методів, прийомів, форм 
музично-педагогічної та музично-
інформаційної діяльності вчителя

інтерактивний метод імітаційно-
рольової гри, тренінг спілкування 
(підготовка до сприймальної діяльності 
та інших видів активної роботи).

поточне тестування, навчальний 
проект, підсумковий тест.

1. Володіти комплексом знань музично-
педагогічної діяльності вчителя 
музичного мистецтва, методами 
активізації мистецько-творчого 
розвитку учнів, виховання художньо-
обдарованої особистості

інтерактивний метод імітаційно-
рольової гри, тренінг спілкування 
(підготовка до сприймальної діяльності 
та інших видів активної роботи).

поточне тестування, навчальний 
проект, підсумковий тест.

3. Збирати, аналізувати, синтезувати, 
узагальнювати інформацію про 
регіональні та галузеві відмінності 
галузі освіти та педагогіки України

інтерактивний метод імітаційно-
рольової гри, тренінг спілкування 
(підготовка до сприймальної діяльності 
та інших видів активної роботи).

поточне тестування, навчальний 
проект, підсумковий тест.

Історія української культури

Сприймати інформацію, творчо її 
переосмислювати та застосовувати в 
процесі виробничої діяльності

Інтерактивна лекція, дискусія, бесіда поточний та підсумковий контроль

Володіти знаннями в галузі історії 
мистецтв і використовувати їх з 
науковою та практичною метою

Інтерактивна лекція, дискусія, бесіда поточний та підсумковий контроль

Знати особливості розвитку 
європейської та вітчизняної музичної 
культури, педагогічні системи та 
концепції музично-естетичного 
виховання школярів

Інтерактивна лекція, дискусія, бесіда поточний та підсумковий контроль

Збирати, аналізувати, синтезувати, 
узагальнювати інформацію про 
регіональні та галузеві відмінності 
галузі освіти та педагогіки України

Інтерактивна лекція, дискусія, бесіда поточний та підсумковий контроль

Музична психологія

Сприймати інформацію, творчо її 
переосмислювати та застосовувати в 
процесі виробничої діяльності

Лекції, презентації наукових 
досліджень, інструктаж, практична 
робота з виконання теоретичних задач, 
наукові дискусії, круглі столи за 
заданою тематикою, 
внутрішньокурсовий дискурс за 
заданими тематиками, презентації 
уроків та методики викладання, 
обговорення студентами власних  та 
помилок колег, якісна підготовка до 
здачі іспиту.

Контроль виконання підсумкової роботи 
включає поточний контроль за 
виконанням розрахунків за трьома 
розділами. Оцінка виконання та захисту 
іспиту проводиться за 100-бальною 
шкалою



Демонструвати дослідницькі навички, 
вміти їх презентувати, знаходити 
засоби розв’язання проблем і 
прогнозувати майбутні наслідки 
прийнятих рішень

Лекції, презентації наукових 
досліджень, інструктаж, практична 
робота з виконання теоретичних задач, 
наукові дискусії, круглі столи за 
заданою тематикою, 
внутрішньокурсовий дискурс за 
заданими тематиками, презентації 
уроків та методики викладання, 
обговорення студентами власних  та 
помилок колег, якісна підготовка до 
здачі іспиту.

Контроль виконання підсумкової роботи 
включає поточний контроль за 
виконанням розрахунків за трьома 
розділами. Оцінка виконання та захисту 
іспиту проводиться за 100-бальною 
шкалою

Виявляти здатність до самоактуалізації, 
саморозвитку та самокорекції в процесі 
музично-педагогічної діяльності

Лекції, презентації наукових 
досліджень, інструктаж, практична 
робота з виконання теоретичних задач, 
наукові дискусії, круглі столи за 
заданою тематикою, 
внутрішньокурсовий дискурс за 
заданими тематиками, презентації 
уроків та методики викладання, 
обговорення студентами власних  та 
помилок колег, якісна підготовка до 
здачі іспиту.

Контроль виконання підсумкової роботи 
включає поточний контроль за 
виконанням розрахунків за трьома 
розділами. Оцінка виконання та захисту 
іспиту проводиться за 100-бальною 
шкалою

8. Знати психолого-педагогічні аспекти 
навчання, виховання, розвитку учнів 
середньої школи, мати критичне 
ставлення до світоглядних теорій в 
процесі розв’язання соціальних та 
мистецько-професійних завдань

Лекції, презентації наукових 
досліджень, інструктаж, практична 
робота з виконання теоретичних задач, 
наукові дискусії, круглі столи за 
заданою тематикою, 
внутрішньокурсовий дискурс за 
заданими тематиками, презентації 
уроків та методики викладання, 
обговорення студентами власних  та 
помилок колег, якісна підготовка до 
здачі іспиту.

Контроль виконання підсумкової роботи 
включає поточний контроль за 
виконанням розрахунків за трьома 
розділами. Оцінка виконання та захисту 
іспиту проводиться за 100-бальною 
шкалою

6. Знати особливості розвитку 
європейської та вітчизняної музичної 
культури, педагогічні системи та 
концепції музично-естетичного 
виховання школярів

Лекції, презентації наукових 
досліджень, інструктаж, практична 
робота з виконання теоретичних задач, 
наукові дискусії, круглі столи за 
заданою тематикою, 
внутрішньокурсовий дискурс за 
заданими тематиками, презентації 
уроків та методики викладання, 
обговорення студентами власних  та 
помилок колег, якісна підготовка до 
здачі іспиту.

Контроль виконання підсумкової роботи 
включає поточний контроль за 
виконанням розрахунків за трьома 
розділами. Оцінка виконання та захисту 
іспиту проводиться за 100-бальною 
шкалою

Постановка голосу

7. Знати та розуміти специфіку 
використання методів, прийомів, форм 
музично-педагогічної та музично-
інформаційної діяльності вчителя

бесіди, емпіричний показ, лекції-
дискусії, лекції-діалоги. 

З метою закріплення навчально-
виконавських умінь, оволодіння 
нормами сценічної культури, поетапний 
контроль студентів здійснюється у 
формі відкритого іспиту посеместрово. 
При оцінюванні виступу враховується:
- якість засвоєння основних вокально-
технічних навичок на конкретний 
період навчання;
- розуміння стилю, форми твору, 
розкриття його змісту;
- образно - емоційний аспект (культура 
вокального слова, інтонаційна 
виразність, фразування);
 - вокально - технічна майстерність 
(вміння володіти кантиленою звука, 
динамічними нюансами);
- артистизм і емоційність виконання 
твору;
- відповідність програмним вимогам.

Демонструвати неординарні підходи у 
розв’язанні практичних завдань, уміння 
креативно мислити, інтегрувати 
складні професійні вміння гри на 
музичних інструментах, співу, 
диригування музичними колективами, 
музичного сприймання, 
запам’ятовування та інтерпретації 
музичних творів

бесіди, емпіричний показ, лекції-
дискусії, лекції-діалоги. 

З метою закріплення навчально-
виконавських умінь, оволодіння 
нормами сценічної культури, поетапний 
контроль студентів здійснюється у 
формі відкритого іспиту посеместрово. 
При оцінюванні виступу враховується:
- якість засвоєння основних вокально-
технічних навичок на конкретний 
період навчання;
- розуміння стилю, форми твору, 
розкриття його змісту;
- образно - емоційний аспект (культура 
вокального слова, інтонаційна 
виразність, фразування);
 - вокально - технічна майстерність 
(вміння володіти кантиленою звука, 
динамічними нюансами);
- артистизм і емоційність виконання 
твору;
- відповідність програмним вимогам.

Виявляти здатність до самоактуалізації, 
саморозвитку та самокорекції в процесі 
музично-педагогічної діяльності

бесіди, емпіричний показ, лекції-
дискусії, лекції-діалоги. 

З метою закріплення навчально-
виконавських умінь, оволодіння 
нормами сценічної культури, поетапний 
контроль студентів здійснюється у 
формі відкритого іспиту посеместрово. 
При оцінюванні виступу враховується:
- якість засвоєння основних вокально-
технічних навичок на конкретний 
період навчання;
- розуміння стилю, форми твору, 
розкриття його змісту;
- образно - емоційний аспект (культура 
вокального слова, інтонаційна 
виразність, фразування);
 - вокально - технічна майстерність 
(вміння володіти кантиленою звука, 
динамічними нюансами);
- артистизм і емоційність виконання 
твору;
- відповідність програмним вимогам.

Сприймати інформацію, творчо її 
переосмислювати та застосовувати в 
процесі виробничої діяльності

бесіди, емпіричний показ, лекції-
дискусії, лекції-діалоги. 

З метою закріплення навчально-
виконавських умінь, оволодіння 
нормами сценічної культури, поетапний 
контроль студентів здійснюється у 
формі відкритого іспиту посеместрово. 
При оцінюванні виступу враховується:
- якість засвоєння основних вокально-
технічних навичок на конкретний 
період навчання;
- розуміння стилю, форми твору, 
розкриття його змісту;
- образно - емоційний аспект (культура 
вокального слова, інтонаційна 
виразність, фразування);
 - вокально - технічна майстерність 
(вміння володіти кантиленою звука, 



динамічними нюансами);
- артистизм і емоційність виконання 
твору;
- відповідність програмним вимогам.

1. Володіти комплексом знань музично-
педагогічної діяльності вчителя 
музичного мистецтва, методами 
активізації мистецько-творчого 
розвитку учнів, виховання художньо-
обдарованої особистості

бесіди, емпіричний показ, лекції-
дискусії, лекції-діалоги. 

З метою закріплення навчально-
виконавських умінь, оволодіння 
нормами сценічної культури, поетапний 
контроль студентів здійснюється у 
формі відкритого іспиту посеместрово. 
При оцінюванні виступу враховується:
- якість засвоєння основних вокально-
технічних навичок на конкретний 
період навчання;
- розуміння стилю, форми твору, 
розкриття його змісту;
- образно - емоційний аспект (культура 
вокального слова, інтонаційна 
виразність, фразування);
 - вокально - технічна майстерність 
(вміння володіти кантиленою звука, 
динамічними нюансами);
- артистизм і емоційність виконання 
твору;
- відповідність програмним вимогам.

Вокально-інстрментальні ансамблі (мішаний хор)

Сприймати інформацію, творчо її 
переосмислювати та застосовувати в 
процесі виробничої діяльності

Наочні, пояснюючо-ілюстративні, 
репродуктивні, інтерактивні: «мозковий 
штурм», імітаційно-рольові ігри, 
проблемні, пошукові, дослідницькі, 
метод самостійного спостереження, 
практичні.

поточне та підсумкове оцінювання, 
залік.

7. Знати та розуміти специфіку 
використання методів, прийомів, форм 
музично-педагогічної та музично-
інформаційної діяльності вчителя

Наочні, пояснюючо-ілюстративні, 
репродуктивні, інтерактивні: «мозковий 
штурм», імітаційно-рольові ігри, 
проблемні, пошукові, дослідницькі, 
метод самостійного спостереження, 
практичні.

поточне та підсумкове оцінювання, 
залік.

Демонструвати неординарні підходи у 
розв’язанні практичних завдань, уміння 
креативно мислити, інтегрувати 
складні професійні вміння гри на 
музичних інструментах, співу, 
диригування музичними колективами, 
музичного сприймання, 
запам’ятовування та інтерпретації 
музичних творів

Наочні, пояснюючо-ілюстративні, 
репродуктивні, інтерактивні: «мозковий 
штурм», імітаційно-рольові ігри, 
проблемні, пошукові, дослідницькі, 
метод самостійного спостереження, 
практичні.

поточне та підсумкове оцінювання, 
залік.

Виявляти здатність до самоактуалізації, 
саморозвитку та самокорекції в процесі 
музично-педагогічної діяльності

Наочні, пояснюючо-ілюстративні, 
репродуктивні, інтерактивні: «мозковий 
штурм», імітаційно-рольові ігри, 
проблемні, пошукові, дослідницькі, 
метод самостійного спостереження, 
практичні.

поточне та підсумкове оцінювання, 
залік.

1. Володіти комплексом знань музично-
педагогічної діяльності вчителя 
музичного мистецтва, методами 
активізації мистецько-творчого 
розвитку учнів, виховання художньо-
обдарованої особистості

Наочні, пояснюючо-ілюстративні, 
репродуктивні, інтерактивні: «мозковий 
штурм», імітаційно-рольові ігри, 
проблемні, пошукові, дослідницькі, 
метод самостійного спостереження, 
практичні.

поточне та підсумкове оцінювання, 
залік.

Вокально-інструментальні ансамблі (мішаний хор)1

1. Володіти комплексом знань музично-
педагогічної діяльності вчителя 
музичного мистецтва, методами 
активізації мистецько-творчого 
розвитку учнів, виховання художньо-
обдарованої особистості

Наочні, пояснюючо-ілюстративні, 
репродуктивні, інтерактивні: «мозковий 
штурм», імітаційно-рольові ігри, 
проблемні, пошукові, дослідницькі, 
метод самостійного спостереження, 
практичні.

поточне та підсумкове оцінювання, 
залік.

7. Знати та розуміти специфіку 
використання методів, прийомів, форм 
музично-педагогічної та музично-
інформаційної діяльності вчителя

Наочні, пояснюючо-ілюстративні, 
репродуктивні, інтерактивні: «мозковий 
штурм», імітаційно-рольові ігри, 
проблемні, пошукові, дослідницькі, 
метод самостійного спостереження, 
практичні.

поточне та підсумкове оцінювання, 
залік.

Виявляти здатність до самоактуалізації, 
саморозвитку та самокорекції в процесі 
музично-педагогічної діяльності

Наочні, пояснюючо-ілюстративні, 
репродуктивні, інтерактивні: «мозковий 
штурм», імітаційно-рольові ігри, 
проблемні, пошукові, дослідницькі, 
метод самостійного спостереження, 
практичні.

поточне та підсумкове оцінювання, 
залік.

Сприймати інформацію, творчо її 
переосмислювати та застосовувати в 
процесі виробничої діяльності

Наочні, пояснюючо-ілюстративні, 
репродуктивні, інтерактивні: «мозковий 
штурм», імітаційно-рольові ігри, 
проблемні, пошукові, дослідницькі, 
метод самостійного спостереження, 
практичні.

поточне та підсумкове оцінювання, 
залік.

Демонструвати неординарні підходи у 
розв’язанні практичних завдань, уміння 
креативно мислити, інтегрувати 
складні професійні вміння гри на 
музичних інструментах, співу, 
диригування музичними колективами, 
музичного сприймання, 
запам’ятовування та інтерпретації 
музичних творів

Наочні, пояснюючо-ілюстративні, 
репродуктивні, інтерактивні: «мозковий 
штурм», імітаційно-рольові ігри, 
проблемні, пошукові, дослідницькі, 
метод самостійного спостереження, 
практичні.

поточне та підсумкове оцінювання, 
залік.

Теорія і методика музичного виховання (дошкільна та шкільна)

2. Розуміти специфіку теоретичного та 
експерементального дослідження в 
музично-педагогічній діяльності 
вчителя

– пояснювально-ілюстративний;
– репродуктивний;
– проблемний;
– частково-пошуковий (евристичний);
–  наочні;
–  словесні;
–  практичні.

• поточне оцінювання;
• тематичний тест;
• підсумковий тест;
• самостійна аудиторна робота;
• аналітичні запитання за темою лекції;
• поточний тестовий контроль;
• підсумковий тестовий контроль;   
• самостійна позааудиторна робота.

Виявляти здатність до самоактуалізації, 
саморозвитку та самокорекції в процесі 
музично-педагогічної діяльності

– пояснювально-ілюстративний;
– репродуктивний;
– проблемний;
– частково-пошуковий (евристичний);
–  наочні;
–  словесні;
–  практичні.

• поточне оцінювання;
• тематичний тест;
• підсумковий тест;
• самостійна аудиторна робота;
• аналітичні запитання за темою лекції;
• поточний тестовий контроль;
• підсумковий тестовий контроль;   
• самостійна позааудиторна робота.

Демонструвати дослідницькі навички, 
вміти їх презентувати, знаходити 
засоби розв’язання проблем і 

– пояснювально-ілюстративний;
– репродуктивний;
– проблемний;

• поточне оцінювання;
• тематичний тест;
• підсумковий тест;



прогнозувати майбутні наслідки 
прийнятих рішень

– частково-пошуковий (евристичний);
–  наочні;
–  словесні;
–  практичні.

• самостійна аудиторна робота;
• аналітичні запитання за темою лекції;
• поточний тестовий контроль;
• підсумковий тестовий контроль;   
• самостійна позааудиторна робота.

Забезпечувати охорону життя і 
здоров’я учнів у навчально-виховному 
процесі та позаурочній діяльності

– пояснювально-ілюстративний;
– репродуктивний;
– проблемний;
– частково-пошуковий (евристичний);
–  наочні;
–  словесні;
–  практичні.

• поточне оцінювання;
• тематичний тест;
• підсумковий тест;
• самостійна аудиторна робота;
• аналітичні запитання за темою лекції;
• поточний тестовий контроль;
• підсумковий тестовий контроль;   
• самостійна позааудиторна робота.

Сприймати інформацію, творчо її 
переосмислювати та застосовувати в 
процесі виробничої діяльності

– пояснювально-ілюстративний;
– репродуктивний;
– проблемний;
– частково-пошуковий (евристичний);
–  наочні;
–  словесні;
–  практичні.

• поточне оцінювання;
• тематичний тест;
• підсумковий тест;
• самостійна аудиторна робота;
• аналітичні запитання за темою лекції;
• поточний тестовий контроль;
• підсумковий тестовий контроль;   
• самостійна позааудиторна робота.

Володіти знаннями в галузі історії 
мистецтв і використовувати їх з 
науковою та практичною метою

– пояснювально-ілюстративний;
– репродуктивний;
– проблемний;
– частково-пошуковий (евристичний);
–  наочні;
–  словесні;
–  практичні.

• поточне оцінювання;
• тематичний тест;
• підсумковий тест;
• самостійна аудиторна робота;
• аналітичні запитання за темою лекції;
• поточний тестовий контроль;
• підсумковий тестовий контроль;   
• самостійна позааудиторна робота.

Аналізувати науково-методичні 
документи, оцінювати мистецьку 
літературу, грамотно використовувати 
методологічні прийоми та довідкові 
матеріали, володіти елементами 
логічного та образного мислення, 
аналізувати, виділяти головне та 
синтезувати навчально-виховні та 
організаційні діяльності вчителя 
музичного мистецтва

– пояснювально-ілюстративний;
– репродуктивний;
– проблемний;
– частково-пошуковий (евристичний);
–  наочні;
–  словесні;
–  практичні.

• поточне оцінювання;
• тематичний тест;
• підсумковий тест;
• самостійна аудиторна робота;
• аналітичні запитання за темою лекції;
• поточний тестовий контроль;
• підсумковий тестовий контроль;   
• самостійна позааудиторна робота.

Демонструвати неординарні підходи у 
розв’язанні практичних завдань, уміння 
креативно мислити, інтегрувати 
складні професійні вміння гри на 
музичних інструментах, співу, 
диригування музичними колективами, 
музичного сприймання, 
запам’ятовування та інтерпретації 
музичних творів

– пояснювально-ілюстративний;
– репродуктивний;
– проблемний;
– частково-пошуковий (евристичний);
–  наочні;
–  словесні;
–  практичні.

• поточне оцінювання;
• тематичний тест;
• підсумковий тест;
• самостійна аудиторна робота;
• аналітичні запитання за темою лекції;
• поточний тестовий контроль;
• підсумковий тестовий контроль;   
• самостійна позааудиторна робота.

Демонструвати знання та навички з 
ділових комунікацій у галузі освіти та 
педагогіки, а також ефективно 
спілкуватися на професійному та 
соціальному рівнях

– пояснювально-ілюстративний;
– репродуктивний;
– проблемний;
– частково-пошуковий (евристичний);
–  наочні;
–  словесні;
–  практичні.

• поточне оцінювання;
• тематичний тест;
• підсумковий тест;
• самостійна аудиторна робота;
• аналітичні запитання за темою лекції;
• поточний тестовий контроль;
• підсумковий тестовий контроль;   
• самостійна позааудиторна робота.

8. Знати психолого-педагогічні аспекти 
навчання, виховання, розвитку учнів 
середньої школи, мати критичне 
ставлення до світоглядних теорій в 
процесі розв’язання соціальних та 
мистецько-професійних завдань

– пояснювально-ілюстративний;
– репродуктивний;
– проблемний;
– частково-пошуковий (евристичний);
–  наочні;
–  словесні;
–  практичні.

• поточне оцінювання;
• тематичний тест;
• підсумковий тест;
• самостійна аудиторна робота;
• аналітичні запитання за темою лекції;
• поточний тестовий контроль;
• підсумковий тестовий контроль;   
• самостійна позааудиторна робота.

6. Знати особливості розвитку 
європейської та вітчизняної музичної 
культури, педагогічні системи та 
концепції музично-естетичного 
виховання школярів

– пояснювально-ілюстративний;
– репродуктивний;
– проблемний;
– частково-пошуковий (евристичний);
–  наочні;
–  словесні;
–  практичні.

• поточне оцінювання;
• тематичний тест;
• підсумковий тест;
• самостійна аудиторна робота;
• аналітичні запитання за темою лекції;
• поточний тестовий контроль;
• підсумковий тестовий контроль;   
• самостійна позааудиторна робота.

3. Збирати, аналізувати, синтезувати, 
узагальнювати інформацію про 
регіональні та галузеві відмінності 
галузі освіти та педагогіки України

– пояснювально-ілюстративний;
– репродуктивний;
– проблемний;
– частково-пошуковий (евристичний);
–  наочні;
–  словесні;
–  практичні.

• поточне оцінювання;
• тематичний тест;
• підсумковий тест;
• самостійна аудиторна робота;
• аналітичні запитання за темою лекції;
• поточний тестовий контроль;
• підсумковий тестовий контроль;   
• самостійна позааудиторна робота.

1. Володіти комплексом знань музично-
педагогічної діяльності вчителя 
музичного мистецтва, методами 
активізації мистецько-творчого 
розвитку учнів, виховання художньо-
обдарованої особистості

– пояснювально-ілюстративний;
– репродуктивний;
– проблемний;
– частково-пошуковий (евристичний);
–  наочні;
–  словесні;
–  практичні.

• поточне оцінювання;
• тематичний тест;
• підсумковий тест;
• самостійна аудиторна робота;
• аналітичні запитання за темою лекції;
• поточний тестовий контроль;
• підсумковий тестовий контроль;   
• самостійна позааудиторна робота.

Безпека життєдіяльності (безпека життєдіяльності, цивільний захист та сестринська справа)

Забезпечувати охорону життя і 
здоров’я учнів у навчально-виховному 
процесі та позаурочній діяльності

Головними методами навчання є:
• словесні методи (лекції, бесіди з 
елементами  формування проблемних 
завдань);
• наочні методи (мультимедійні 
презентації);
• практичні методи (розрахункові 
вправи з аналізом моделей реальних 
ситуацій);
• проблемно-пошукові (виконання 
завдань самостійної роботи, 
спрямованих на активізацію отриманих 
знань під час аудиторних занять та 
виробленню навичок самостійної 
пізнавальної діяльності). 

Дисципліна має три змістовних модулі, 
які охоплюють матеріал усіх тем.
Рівень знань студентів оцінюють за 
100-бальною системою, контролюючи 
якість виконання:
• контрольного опитування у вигляді 
письмових тестів – 50 балів.
• індивідуальних завдань на 
практичних заняттях (загалом 42 
балів). 
• самостійної роботи, яку оцінюють 
включенням теоретичних питань, що 
винесені на самостійне опрацювання, 
до підсумкового тестового 
контрольного опитування та за якістю 
виконанням одного індивідуального 
самостійного завдання, яке оцінюють 
максимально у 8 балів.
Підсумковий контроль – залік, який 
оформляють за результатами контролю 
знань студентів упродовж семестру.

Виявляти здатність до самоактуалізації, 
саморозвитку та самокорекції в процесі 
музично-педагогічної діяльності

Головними методами навчання є:
• словесні методи (лекції, бесіди з 
елементами  формування проблемних 
завдань);
• наочні методи (мультимедійні 
презентації);

Дисципліна має три змістовних модулі, 
які охоплюють матеріал усіх тем.
Рівень знань студентів оцінюють за 
100-бальною системою, контролюючи 
якість виконання:
• контрольного опитування у вигляді 



• практичні методи (розрахункові 
вправи з аналізом моделей реальних 
ситуацій);
• проблемно-пошукові (виконання 
завдань самостійної роботи, 
спрямованих на активізацію отриманих 
знань під час аудиторних занять та 
виробленню навичок самостійної 
пізнавальної діяльності). 

письмових тестів – 50 балів.
• індивідуальних завдань на 
практичних заняттях (загалом 42 
балів). 
• самостійної роботи, яку оцінюють 
включенням теоретичних питань, що 
винесені на самостійне опрацювання, 
до підсумкового тестового 
контрольного опитування та за якістю 
виконанням одного індивідуального 
самостійного завдання, яке оцінюють 
максимально у 8 балів.
Підсумковий контроль – залік, який 
оформляють за результатами контролю 
знань студентів упродовж семестру.

8. Знати психолого-педагогічні аспекти 
навчання, виховання, розвитку учнів 
середньої школи, мати критичне 
ставлення до світоглядних теорій в 
процесі розв’язання соціальних та 
мистецько-професійних завдань

Головними методами навчання є:
• словесні методи (лекції, бесіди з 
елементами  формування проблемних 
завдань);
• наочні методи (мультимедійні 
презентації);
• практичні методи (розрахункові 
вправи з аналізом моделей реальних 
ситуацій);
• проблемно-пошукові (виконання 
завдань самостійної роботи, 
спрямованих на активізацію отриманих 
знань під час аудиторних занять та 
виробленню навичок самостійної 
пізнавальної діяльності). 

Дисципліна має три змістовних модулі, 
які охоплюють матеріал усіх тем.
Рівень знань студентів оцінюють за 
100-бальною системою, контролюючи 
якість виконання:
• контрольного опитування у вигляді 
письмових тестів – 50 балів.
• індивідуальних завдань на 
практичних заняттях (загалом 42 
балів). 
• самостійної роботи, яку оцінюють 
включенням теоретичних питань, що 
винесені на самостійне опрацювання, 
до підсумкового тестового 
контрольного опитування та за якістю 
виконанням одного індивідуального 
самостійного завдання, яке оцінюють 
максимально у 8 балів.
Підсумковий контроль – залік, який 
оформляють за результатами контролю 
знань студентів упродовж семестру.

Охорона праці (основи охорони праці та охорона праці в галузі)

Забезпечувати охорону життя і 
здоров’я учнів у навчально-виховному 
процесі та позаурочній діяльності

Головними методами навчання є:
• словесні методи (лекції, бесіди з 
елементами формування проблемних 
завдань);
• наочні методи (мультимедійні 
презентації);
• практичні методи (розрахункові 
вправи з аналізом моделей реальних 
ситуацій);
• проблемно-пошукові (виконання 
завдань самостійної роботи, 
спрямованих на активізацію отриманих 
знань під час аудиторних занять та 
виробленню навичок самостійної 
пізнавальної діяльності).

Дисципліна має два змістовні модулі, 
які охоплюють матеріал усіх тем.
Рівень знань студентів оцінюють за 
100-бальною шкалою, контролюючи 
якість виконання:
• письмового контрольного опитування 
з використанням тестових технологій – 
50 балів,
• індивідуальних завдань на 
практичних заняттях упродовж 
семестру – 40 балів, 
• індивідуальних завдань самостійної 
роботи упродовж семестру – 10 балів.

Виявляти здатність до самоактуалізації, 
саморозвитку та самокорекції в процесі 
музично-педагогічної діяльності

Головними методами навчання є:
• словесні методи (лекції, бесіди з 
елементами формування проблемних 
завдань);
• наочні методи (мультимедійні 
презентації);
• практичні методи (розрахункові 
вправи з аналізом моделей реальних 
ситуацій);
• проблемно-пошукові (виконання 
завдань самостійної роботи, 
спрямованих на активізацію отриманих 
знань під час аудиторних занять та 
виробленню навичок самостійної 
пізнавальної діяльності).

Дисципліна має два змістовні модулі, 
які охоплюють матеріал усіх тем.
Рівень знань студентів оцінюють за 
100-бальною шкалою, контролюючи 
якість виконання:
• письмового контрольного опитування 
з використанням тестових технологій – 
50 балів,
• індивідуальних завдань на 
практичних заняттях упродовж 
семестру – 40 балів, 
• індивідуальних завдань самостійної 
роботи упродовж семестру – 10 балів.

8. Знати психолого-педагогічні аспекти 
навчання, виховання, розвитку учнів 
середньої школи, мати критичне 
ставлення до світоглядних теорій в 
процесі розв’язання соціальних та 
мистецько-професійних завдань

Головними методами навчання є:
• словесні методи (лекції, бесіди з 
елементами формування проблемних 
завдань);
• наочні методи (мультимедійні 
презентації);
• практичні методи (розрахункові 
вправи з аналізом моделей реальних 
ситуацій);
• проблемно-пошукові (виконання 
завдань самостійної роботи, 
спрямованих на активізацію отриманих 
знань під час аудиторних занять та 
виробленню навичок самостійної 
пізнавальної діяльності).

Дисципліна має два змістовні модулі, 
які охоплюють матеріал усіх тем.
Рівень знань студентів оцінюють за 
100-бальною шкалою, контролюючи 
якість виконання:
• письмового контрольного опитування 
з використанням тестових технологій – 
50 балів,
• індивідуальних завдань на 
практичних заняттях упродовж 
семестру – 40 балів, 
• індивідуальних завдань самостійної 
роботи упродовж семестру – 10 балів.

Диригування (ЧХП)

7. Знати та розуміти специфіку 
використання методів, прийомів, форм 
музично-педагогічної та музично-
інформаційної діяльності вчителя

Наочні, пояснюючо-ілюстративні, 
репродуктивні, інтерактивні: «мозковий 
штурм», імітаційно-рольові ігри, 
проблемні, пошукові, дослідницькі, 
метод самостійного спостереження, 
практичні (вправи на вироблення 
техніки диригування).

поточне та підсумкове оцінювання, 
залік,  іспит.

Демонструвати неординарні підходи у 
розв’язанні практичних завдань, уміння 
креативно мислити, інтегрувати 
складні професійні вміння гри на 
музичних інструментах, співу, 
диригування музичними колективами, 
музичного сприймання, 
запам’ятовування та інтерпретації 
музичних творів

Наочні, пояснюючо-ілюстративні, 
репродуктивні, інтерактивні: «мозковий 
штурм», імітаційно-рольові ігри, 
проблемні, пошукові, дослідницькі, 
метод самостійного спостереження, 
практичні (вправи на вироблення 
техніки диригування).

поточне та підсумкове оцінювання, 
залік,  іспит.

Володіти знаннями в галузі історії 
мистецтв і використовувати їх з 
науковою та практичною метою

Наочні, пояснюючо-ілюстративні, 
репродуктивні, інтерактивні: «мозковий 
штурм», імітаційно-рольові ігри, 
проблемні, пошукові, дослідницькі, 
метод самостійного спостереження, 
практичні (вправи на вироблення 
техніки диригування).

поточне та підсумкове оцінювання, 
залік,  іспит.

Виявляти здатність до самоактуалізації, 
саморозвитку та самокорекції в процесі 
музично-педагогічної діяльності

Наочні, пояснюючо-ілюстративні, 
репродуктивні, інтерактивні: «мозковий 
штурм», імітаційно-рольові ігри, 
проблемні, пошукові, дослідницькі, 
метод самостійного спостереження, 
практичні (вправи на вироблення 
техніки диригування).

поточне та підсумкове оцінювання, 
залік,  іспит.

Політологія

7. Знати та розуміти специфіку 
використання методів, прийомів, форм 
музично-педагогічної та музично-
інформаційної діяльності вчителя

1. Художній (творчий метод)
2. Метод особистого прикладу.
3. Метод власного (вокального) показу.
4. Імперативний метод.

Поточний контроль здійснюється під 
час аудиторних практичних занять з 
метою перевірки рівня знань та вмінь 
студента, ефективності його 



5. Метод сольмізації. 
6. Метод вокалізації.
7. Порівняльний метод.
8. Метод аудіювання.
9. Ігровий метод.
10. Метод розподілу функцій.
11. Метод делегування повноважень.

самостійної роботи. Форми поточного 
контролю: спів хорових партій творів, 
що вивчаються; проведення 
розспівування хору; робота над 
хоровими творами.
Академконцерт хорового класу 
проводиться в кінці кожного семестру і 
має на меті продемонструвати 
результати практичної роботи 
студентів за семестр. Академконцерт 
відбувається у формі публічного 
концертного виступу, на якому 
студенти диригують творами, над 
якими працювали протягом семестру.
Залік виставляється на основі суми 
результатів поточної успішності.  
Екзамен – сума поточної успішності 
(50%) та підсумкового тесту (50%) у 
формі академконцерту або 
підсумкового заняття.   

Демонструвати неординарні підходи у 
розв’язанні практичних завдань, уміння 
креативно мислити, інтегрувати 
складні професійні вміння гри на 
музичних інструментах, співу, 
диригування музичними колективами, 
музичного сприймання, 
запам’ятовування та інтерпретації 
музичних творів

1. Художній (творчий метод)
2. Метод особистого прикладу.
3. Метод власного (вокального) показу.
4. Імперативний метод.
5. Метод сольмізації. 
6. Метод вокалізації.
7. Порівняльний метод.
8. Метод аудіювання.
9. Ігровий метод.
10. Метод розподілу функцій.
11. Метод делегування повноважень.

Поточний контроль здійснюється під 
час аудиторних практичних занять з 
метою перевірки рівня знань та вмінь 
студента, ефективності його 
самостійної роботи. Форми поточного 
контролю: спів хорових партій творів, 
що вивчаються; проведення 
розспівування хору; робота над 
хоровими творами.
Академконцерт хорового класу 
проводиться в кінці кожного семестру і 
має на меті продемонструвати 
результати практичної роботи 
студентів за семестр. Академконцерт 
відбувається у формі публічного 
концертного виступу, на якому 
студенти диригують творами, над 
якими працювали протягом семестру.
Залік виставляється на основі суми 
результатів поточної успішності.  
Екзамен – сума поточної успішності 
(50%) та підсумкового тесту (50%) у 
формі академконцерту або 
підсумкового заняття.   

Сприймати інформацію, творчо її 
переосмислювати та застосовувати в 
процесі виробничої діяльності

Методи навчання: лекції, лекції-
дискусії, лекції-діалоги, кейс-метод, 
метод діагностичного питання, методи 
групової роботи («Снігова куля», 
«Мозковий штурм»), презентації та ін.

Поточне оцінювання в процесі занять, 
оцінювання індивідуальних завдань і 
дослідницьких проектів, оцінювання 
презентацій.

Знати психолого-педагогічні аспекти 
навчання, виховання, розвитку учнів 
середньої школи, мати критичне 
ставлення до світоглядних теорій в 
процесі розв’язання соціальних та 
мистецько-професійних завдань

Методи навчання: лекції, лекції-
дискусії, лекції-діалоги, кейс-метод, 
метод діагностичного питання, методи 
групової роботи («Снігова куля», 
«Мозковий штурм»), презентації та ін.

Поточне оцінювання в процесі занять, 
оцінювання індивідуальних завдань і 
дослідницьких проектів, оцінювання 
презентацій.

 


