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2. Опис навчальної дисципліни 

mailto:ingaschev4encko@gmail.com


 

Назва дисципліни: Сучасні технології викладання музичного мистецтва 

в загальноосвітньому закладі загальної середньої 

освіти 
Код навчальної 

дисципліни за ОПП: 
НП-01 

Спеціальність: 014 Середня освіта (Музичне мистецтво) 
Освітньо-професійна 

програма: 

Середня освіта (Музичне мистецтво та Художня 

культура) 
Рівень вищої освіти: Другий (магістерський) 

Форма навчання: Денна, заочна 

Курс: 1-й 

Семестр: 1-й, 2-й 

Тип дисципліни Нормативна 

Кількість кредитів   4,5/4,5 

Блоків (модулів)   2 

Загальна кількість 

годин  
135 / 135 

Тижневих годин для 

денної форми 

навчання 

2 

Лекції 32 / 10  

Практичні, 

семінарські 
34 / 6 

Самостійна робота 69/119 

Індивідуальне 

науково-дослідне 

завдання  

(есе, аналітичний 

звіт, тези тощо) 

реферат 

Вид підсумкового 

контролю: 
екзамен 

Сторінка дисципліни 

на сайті університету 
http://moodle.kspu.kr.ua/course/view.php?id=106 

Зв’язок з іншими 

дисциплінами 

«Інформаційно-комунікаційні технології», «Методика 

викладання музичних дисциплін у вищій школі». 
 

 

 

 

 

 

 

 

3. Мета та завдання навчальної дисципліни 

http://moodle.kspu.kr.ua/course/view.php?id=106


 

Мета:  

 засвоєння студентами сучасних освітніх технологій, що забезпечує:  

 ефективність усіх видів навчальної діяльності;  

 якість підготовки фахівців з новим типом мислення, відповідно до вимог 

інформаційного суспільства;  

 якісне формування професійної компетентності, культури та ін.  

 
Завдання:  

 ознайомлення з сучасним станом, перспективами розвитку та 

застосуванням у навчальному процесі викладання музичного мистецтва 

інформаційних технологій та засобів навчання;  

 застосування сучасних освітніх технологій для моніторингу результатів 

навчальної діяльності учнів;  

 використання сучасних програмних продуктів для створення дидактичних 

аудіо- та відео матеріалів для уроків з музичного мистецтва;  

 організація роботи з Web-технологіями у навчальному процесі викладання 

музичного мистецтва;  

 використання сучасного програмного забезпечення для організації і 

підтримки навчального процесу викладання музичного мистецтва із 

застосуванням сучасних освітніх технологій. 

 

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен  

знати:  

 які є інформаційні ресурси, де вони розміщені, як можна отримати до 

них доступ і як можна їх використовувати з метою підвищення 

ефективності професійної діяльності;  

 як застосувати ІКТ для моніторингу результатів навчальної діяльності 

учнів;  

 особливості використання сучасних програмних продуктів для 

створення дидактичних аудіо- та відео матеріалів;  

 як організувати роботу з Web-технологіями у навчальному процесі;  

 специфіку використання сучасного програмного забезпечення для 

організації і підтримки навчального процесу із застосуванням ІКТ. 
 

вміти:  

 використовувати інформаційно-комунікаційні технології для покращення 

результатів навчання за допомогою проведення досліджень;  

 організовувати цікаву дослідницьку, самостійну й проектну діяльність 

учнів;  

 розробляти дидактичні та методичні матеріали у вигляді текстових 

документів, електронних таблиць, презентацій, постерів тощо і 

публікувати їх у мережі інтернет;  



 розробляти тестові завдання, критерії та форми оцінювання навчальної 

діяльності учнів;  

 ефективно використовувати прикладні програми загального призначення;  

 використовувати спеціалізовані програмні розробки в освітній, науковій 

та управлінській діяльності;  

 аналізувати доцільність використання інформаційних технологій в 

навчальному процесі;  

 вести веб-щоденник (блог), спільноту в соціальній мережі тощо; 

  організовувати діяльність учителів та учнів у освітньому середовищі 

навчального закладу;  

 використовувати засоби дистанційного навчання для власного 

підвищення кваліфікації.  
 

 

4. Компетентності та результати навчання 

 

У результаті вивчення навчальної дисципліни "Сучасні технології 

викладання музичного мистецтва в загальноосвітньому закладі загальної 

середньої освіти" у студента мають бути сформовані/закріплені такі 

компетентності:  

 визначення сутності поняття інформаційні ресурси, де вони 

розміщені, як можна отримати до них доступ і як можна їх 

використовувати з метою підвищення ефективності професійної 

діяльності;  

 розуміння особливостей застосування ІКТ для моніторингу 

результатів навчальної діяльності учнів;  

 аналіз та правильне застосування сучасних програмних продуктів для 

створення дидактичних аудіо- та відео матеріалів;  

 здатність організовувати роботу з Web-технологіями у навчальному 

процесі;  

 забезпечувати використання сучасного програмного забезпечення для 

організації і підтримки навчального процесу із застосуванням ІКТ. 
 

 

 



5. Зміст дисципліни. Календарно-тематичний план 

Тиж. / 

дата / 

год. 

Тема, план 

Форма 

діяльності 

(заняття) / 
 

Література 

Ресурси в Інтернеті 

Самостійна робота, 

завдання, 

год. 

Вага 

оцін-

ки 

Термін 

викона-

ння 

Тиж. 1-2. 
 

4 акад. 

год.  

Модуль І. Освітні інформаційно-

комунікаційні технології у викладанні 

музичного мистецтва 
 

Тема 1. Інформаційні технології: сучасний 

стан, перспективи розвитку та 

застосування в навчальному процесі 

 

 

 
 

Лекція 2 год. 
Практичне 

заняття 2 год. 

1. Бродський Г.Л., 

Шевченко І.Л. Сучасні 

технології викладання 

музичних дисциплін у 

закладах вищої освіти : 

навчальний посібник / 

Г. Л. Бродський, 

І. Л. Шевченко – 

Кропивницький – Харків, 

2019. – 400 с. 

2. Гуревич Р. С. 

Інформаційні технології 

навчання : інтегрований 

підхід / Р. С. Гуревич, 

М. Ю. Кадемія, М. М. 

Козяр ; за ред. Гуревича 

Р. С. – Львів : Вид-во 

«СПОЛОМ», 2011. – 484 с. 

3. Кадемія М. Ю., Шахіна 

І. Ю. Інформаційно-

комунікаційні технології в 

навчальному процесі : 

навчальний посібник / 

Кадемія М. Ю., Шахіна І. 

Ю. – Вінниця, ТОВ 

«Планер». – 2011. – 220 с.  

4. Ріжняк Р. Я. Розвиток 

Опрацювати питання: 

Поняття та визначення 

інформаційно-

комунікаційних технологій. 

Історичні етапи розвитку 

інформаційно-

комунікаційних технологій: 

історичний зміст етапу 

розвитку допаперових 

інформаційно-

комунікаційних технологій; 

розвиток паперових 

комунікаційних технологій; 

сутність розвитку ІKТ в 

період технічної революції; 

механічні, електричні та 

електронні технічні засоби як 

основа розвитку нового етапу 

різних типів ІKТ. Історичні 

етапи і перспективи розвитку 

комп'ютерної техніки. 

Застосування ІКТ в освіті. 

Основна педагогічна мета 

використання ІКТ. 
 

5 До 5.10 



інформатики та 

інформаційних технологій 

у вищих навчальних 

закладах України у другій 

половині ХХ – на початку 

ХХІ століття [монографія] 

/ заг. ред. В.М. Орлика. – 

Кіровоград: Видавництво 

«Код», 2014. – 436 с. 

Тиж. 3-4. 
 

4 акад. 

год. 

Тема 2. Використання Web-технологій у 

навчальному процесі 

Лекція 2 год. 
Практичне 

заняття 2 год. 

1. Бродський Г.Л., 

Шевченко І.Л. Сучасні 

технології викладання 

музичних дисциплін у 

закладах вищої освіти : 

навчальний посібник / 

Г. Л. Бродський, 

І. Л. Шевченко – 

Кропивницький – Харків, 

2019. – 400 с. 

2. Кадемія М. Ю., Козяр 

В. М., Кобися В. М., 

Коваль М. С. Соціальні 

сервіси Веб 2.0 і Веб 3.0. у 

навчальній діяльності : 

навчальний посібник / 

М. Ю. Кадемія, 

В. М. Козяр, В. М. Кобися, 

М. С. Коваль. – Вінниця : 

ТОВ «Планер», 2010. – 

230 с. 

3. Кадемія М. Ю., Шахіна 

І. Ю. Інформаційно-

комунікаційні технології в 

Опрацювати питання: 

Поняття і можливості Web-

технологій. Принципи та 

особливості роботи у Web 

2.0. Поняття Web 3.0. 

Створення аккаунтів на сайті 

Google. Створення та 

колективне редагування 

Google-документів: робота з 

текстовими файлами, 

електронними таблицями, 

малюнками, формами. 

Використання в педагогічній 

діяльності технологій Flikr. 

Застосування сервісів 

Bobrdobr та Del.icio.us у 

навчальному процесі. 

Створення власного блогу, 

налагодження системи 

навігації. 

5 До 19.10 



навчальному процесі : 

навчальний посібник / М. 

Ю. Кадемія, І. Ю. Шахіна. 

– Вінниця, ТОВ «Планер», 

2011. – 220 с.  

4. Карпенко С. Г., Попов 

В. В., Тарнавський Ю. А., 

Шпортюк Г. А. 

Інформаційні системи і 

технології : навч. посіб. 

для студ. вищ. навч. закл. / 

С. Г. Карпенко, 

В. В. Попов, 

Ю. А. Тарнавський, 

Г. А. Шпортюк. – К. : 

МАУП, 2004. – 192 с. 

Тиж. 5-7. 
 

 

6 акад. 

год. 

Тема 3. Застосування ІКТ для 

моніторингу результатів навчальної 

діяльності учнів 
 

Лекція 2 год. 
Практичне 

заняття 4 год. 

1. Бродський Г.Л., 

Шевченко І.Л. Сучасні 

технології викладання 

музичних дисциплін у 

закладах вищої освіти : 

навчальний посібник / 

Г. Л. Бродський, 

І. Л. Шевченко – 

Кропивницький – Харків, 

2019. – 400 с. 

2. Гуревич Р. С. 

Інформаційні технології 

навчання : інтегрований 

підхід / Р. С. Гуревич, 

М. Ю. Кадемія, М. М. 

Козяр ; за ред. Гуревича Р. 

С. – Львів : Вид-во 

Опрацювати питання: 

Класифікація тестів та їх 

характеристика. Види питань 

тестів. Особливості 

оцінювання якості навчання. 

Створення тестів на прикладі 

програми Test W. Створення 

тестів на прикладі програми 

Test W2. Створення тестів на 

прикладі програми My Test. 

5 До 2.11 



«СПОЛОМ», 2011. – 484 с. 

3. Кадемія М. Ю., Козяр 

В. М., Кобися В. М., 

Коваль М. С. Соціальні 

сервіси Веб 2.0 і Веб 3.0. у 

навчальній діяльності : 

навчальний посібник / 

М. Ю. Кадемія, 

В. М. Козяр, В. М. Кобися, 

М. С. Коваль. – Вінниця : 

ТОВ «Планер», 2010. – 

230 с. 

4. Кадемія М. Ю., Шахіна 

І. Ю. Інформаційно-

комунікаційні технології в 

навчальному процесі : 

навчальний посібник / М. 

Ю. Кадемія, І. Ю. Шахіна. 

– Вінниця, ТОВ «Планер», 

2011. – 220 с.  

Тиж. 8-9. 
 

4 акад. 

год. 

Тема 4. Використання сучасних 

програмних продуктів для створення 

дидактичних аудіо та відео матеріалів 

Лекція 2 год. 
Практичне 

заняття 2 год  

1. Бродський Г.Л., 

Шевченко І.Л. Сучасні 

технології викладання 

музичних дисциплін у 

закладах вищої освіти : 

навчальний посібник / 

Г. Л. Бродський, 

І. Л. Шевченко – 

Кропивницький – Харків, 

2019. – 400 с. 

2. Кадемія М. Ю., Шахіна 

І. Ю. Інформаційно-

комунікаційні технології в 

Опрацювати питання: 

Програма запису, зміни і 

аранжування початкового 

аудіо- та відеоматеріалу для 

створення фільмів – Windows 

Movie Maker. Програма 

запису екранної діяльності у 

форматі відео – CamStudio. 

Програма запису екранної 

діяльності та збору даних з 

екрану – Camtasia Studio. 

Програма збору даних із 

екрану – Snagit. 

5 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

До 16.11 
 



навчальному процесі : 

навчальний посібник / М. 

Ю. Кадемія, І. Ю. Шахіна. 

– Вінниця, ТОВ «Планер», 

2011. – 220 с. 

3. Карпенко С. Г., Попов 

В. В., Тарнавський Ю. А., 

Шпортюк Г. А. 

Інформаційні системи і 

технології : навч. посіб. 

для студ. вищ. навч. закл. / 

С. Г. Карпенко, 

В. В. Попов, 

Ю. А. Тарнавський, 

Г. А. Шпортюк. – К. : 

МАУП, 2004. – 192 с.   

4. Мультимедийное 

сопровождение учебного 

процесса / авт.-сост. В. Н. 

Пунчик [и др.] – Минск : 

Красико-Принт, 2009. – 

176 с.  
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Тиж. 10-

11. 
 

4 акад. 

год. 

Тема 5. Використання сучасного 

програмного забезпечення для 

організації і підтримки навчального 

процесу із застосуванням ІКТ 
 

Лекція 2 год. 
Практичне 

заняття 2 год 

1. Бродський Г.Л., 

Шевченко І.Л. Сучасні 

технології викладання 

музичних дисциплін у 

закладах вищої освіти : 

навчальний посібник / 

Г. Л. Бродський, 

І. Л. Шевченко – 

Кропивницький – Харків, 

2019. – 400 с. 

 

До 30.11 
 
 

 

 
 

 

 

 
 



2. Кадемія М. Ю., Сисоєва 

О. А. Методика 

використання програмного 

продукту Skype : 

навчально-методичний 

посібник / М. Ю. Кадемія, 

О. А. Сисоєва . – Вінниця : 

ВДПУ ім. М. 

Коцюбинського, 2010. – 

147 с. 

3. Кадемія М. Ю., Шахіна 

І. Ю. Інформаційно-

комунікаційні технології в 

навчальному процесі : 

навчальний посібник / М. 

Ю. Кадемія, І. Ю. Шахіна. 

– Вінниця, ТОВ «Планер», 

2011. – 220 с. 

4. Камер Д. 

Компьютерные сети и 

Internet. Разработка 

приложений для Internet / 

Д. Камер. – М. : Вильямс, 

2002. 

5. Соломенчук В. 

Интернет : краткий курс / 

В. Соломенчук. – СПб. : 

Питер, 2000. 

 

 
 

 

 
 

Опрацювати питання: 

Робота з програмою 

NetSupport Manager. 

Використання 

телекомунікацій у 

навчальному процесі. 

Телеконференції. Організація 

відеозв’язку. Робота з 

системами відеоконференцій 

Skype. 
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Опрацювати питання: 

Огляд різних платформ для 

створення інформаційно-

освітнього середовища 

навчального закладу: Вікі-

ЦДПУ, Хмарка-ЦДПУ. 

Підготовка педагогів та  

студентів до роботи в 

єдиному інформаційному 

освітньому середовищі 

навчального закладу: 

ознайомлення з Вікі-ЦДПУ, 

ознайомлення з Хмаркою-

ЦДПУ, ознайомлення з 

прикладами використання 

Вікі-ЦДПУ у навчальному 

процесі. Завантаження 

навчальних матеріалів для 

дистанційного курсу на 

Хмарці-КДПУ та розміщення 

посилань на них у Вікі-КДПУ. 

Координування навчального 

процесу засобами Вікі-ЦДПУ 

та Хмарка-ЦДПУ. 
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Тиж. 12-

14. 
 

6 акад. 

год. 

Тема 6. Інформаційно-освітнє 

середовище навчального закладу  
 

 

Лекція 2 год. 
Практичне 

заняття 4 год. 
 

1. Бродський Г.Л., 

Шевченко І.Л. Сучасні 

технології викладання 

музичних дисциплін у 

закладах вищої освіти : 

навчальний посібник / 

Г. Л. Бродський, 

І. Л. Шевченко – 

Кропивницький – Харків, 

2019. – 400 с. 

2.http://dspace.kspu.kr.ua/js

pui/handle/123456789/798] 

2. Технологія створення 

дистанційного курсу. 

Биков, Кухаренко, 2008. 

[http://dl.kharkiv.edu/mod/re

source/view.php?inpopup=tr

ue&id=7625   

3.http://ir.nmu.org.ua/bitstre

am/handle/123456789/2880

2/e8f6516a95b897346e2329

9093e56be 

4.pdf?sequence=1   

4.http://www.nfranchuk.npu.

edu.ua/index.php/2011-05-

08-21-49-57/2012-r/18-

2011-05-08-22- 48-259 

 

 

До 14.12 

 



Тиж. 15-

18. 
 

6 акад. 

год. 

Тема 7. Дистанційна освіта 
 

1. Бродський Г.Л., 

Шевченко І.Л. Сучасні 

технології викладання 

музичних дисциплін у 

закладах вищої освіти : 

навчальний посібник / 

Г. Л. Бродський, 

І. Л. Шевченко – 

Кропивницький – Харків, 

2019. – 400 с. 

2.http://dspace.kspu.kr.ua/js

pui/handle/123456789/206 

3. Анисимов А. М. Работа 

в системе дистанционного 

обучения Moodle. Учебное 

пособие / А. М. Анисимов. 

– 2-е изд., испр. и дополн. 

– Харьков : ХНАГХ, 2009.  

–  292 с. 

4. Офіційний сайт системи 

MOODLE [Електронний 

ресурс]. – Режим доступу: 

http://www.moodle.org  

№12(19). – С. 53-62. 

5. Триус Ю. В. Система 

електронного навчання 

ВНЗ на базі MOODLE / 

Ю. В. Триус, 

І. В. Герасименко, 

В. М. Франчук ; за ред. 

Ю. В. Триуса. –  Черкаси, 

2011. – 220 с.  

6. Франчук В. М. 

Методичні рекомендації 

Опрацювати питання: 

Системи управління 

навчанням (LСMS). 

MOODLE. Початок роботи із 

системою Moodle-ЦДПУ. 

Робота з навчальним курсом. 

Введення контингенту 

студентів. Робота з блоками 

курсу. Інструменти 

«Календар» і 

«Повідомлення». 

Налаштування реєстрації на 

курсі. Управління групами. 

Створення структури 

дистанційного курсу на 

Moodle-ЦДПУ. Наповнення 

курсу ресурсами: створення 

структури курсу; наповнення 

контентом вступної частини 

курсу; наповнення курсу 

ресурсами. Діяльності у 

Moodle-ЦДПУ: робота з 

діяльностями «Чат», 

«Вибір», «Форум», 

«Глосарій»; використання 

діяльності «Завдання» у 

власному курсі; 

ознайомлення з діяльністю 

«Семінар»; наповнення банку 

питань дистанційного курсу 

на Moodle-ЦДПУ. Керування 

тестами. Діяльність «Урок»: 

створення та налаштування 

тестів; керування тестом. 

 

До 28.12 
 Лекція 2 год. 

Практичне 

заняття 2 год   



по створенню тестових 

завдань та тестів в системі 

управління навчальними 

матеріалами MOODLE /  

В. М. Франчук. – К. : НПУ 

імені М.П. Драгоманова, 

2011. – 58 с. 

Аналіз тесту і тестових 

завдань; ознайомлення із 

видом діяльності «Урок». 

Управління курсом. 

Підготовка до демонстрації 

навчальних курсів. 
 

Тиж. 1-4. 
 

8 акад. 

год. 

Модуль 2. Дистанційна освіта. 

Ознайомлення з прикладами 

дистанційних курсів. 
 

Тема 1. Сучасні освітні технології як 

невід’ємна складова освітнього процесу 

викладання фахових дисциплін 
 

Лекція 4 год. 
Практичне 

заняття 4 год. 

1. Бродський Г.Л., 

Шевченко І.Л. Сучасні 

технології викладання 

музичних дисциплін у 

закладах вищої освіти : 

навчальний посібник / 

Г. Л. Бродський, 

І. Л. Шевченко – 

Кропивницький – Харків, 

2019. – 400 с. 

2. Берулава Г. А., Берулава 

М. Н. Новая методология 

развития в 

информационном 

образовательном 

пространстве // 

Педагогика. – 2012. – №4. 

– С. 19-26. 

3. Ильинский И. М., 

Гуревич П. С. Понимание 

как цель образования // 

Знание. Понимание. 

Умение: научный журнал 

Московского 

гуманитарного 

университета. – 2006. – 

Опрацювати питання: 

Створення єдиного 

інформаційно-технологічного 

простору ЗВО, його основні 

завдання. Перспективи 

використання Moodle-ЦДПУ. 

Ознайомлення з прикладами 

дистанційних курсів. 

5 До 15.03 



№1. – С. 29 – 36. 

4. Компьютерные 

технологии в высшем 

образовании / ред. кол.: 

А. Н.Тихонов, В. А. 

Садовничий и др. – М.: 

МГУ, 2004. – 164 с.  

5. http://moodle.kspu.kr.ua 

6.  

http://moodle.kspu.kr.ua/cou

rse/view.php?id=106 

7. 

http://moodle.kspu.kr.ua/cou

rse/view.php?id=116 

Тиж. 5-8. 
 

8 акад. 

год. 

Тема 2. Методика викладання музичного 

інструмента 

Лекція 4 год. 
Практичне 

заняття 4 год. 

1. Бродський Г.Л., 

Шевченко І.Л. Сучасні 

технології викладання 

музичних дисциплін у 

закладах вищої освіти : 

навчальний посібник / 

Г. Л. Бродський, 

І. Л. Шевченко – 

Кропивницький – Харків, 

2019. – 400 с. 

2. Бродський Г. Л., 

Свещинська Н. В., 

Шевченко І. Л., Яненко 

О. А. Методика 

викладання музичного 

мистецтва : навчально-

методичний посібник для 

студентів мистецьких та 

музично-педагогічних 

Опрацювати питання: 

Основні завдання та 

принципи інструментальної 

підготовки. Музичні 

здібності, їх сутність та 

розвиток. Специфіка фахової 

діяльності педагога-

інструменталіста. Робота над 

музичним твором в 

інструментальному класі. 

Розвиток виконавської 

техніки. Засоби художньої 

виразності. Розвиток творчої 

активності учня у процесі 

навчання грі на інструменті. 

5 До 12.04 

http://moodle.kspu.kr.ua/
http://moodle.kspu.kr.ua/course/view.php?id=106
http://moodle.kspu.kr.ua/course/view.php?id=106
http://moodle.kspu.kr.ua/course/view.php?id=116
http://moodle.kspu.kr.ua/course/view.php?id=116


факультетів / 

Г. Л. Бродський., 

Н. В. Свещинська, 

І. Л. Шевченко, О. А. Янен

ко. – Кіровоград: РВВ 

КДПУ імені Володимира 

Винниченка, Харків: ФОП 

Озероров, 2016. – 384 с. 

3. http://moodle.kspu.kr.ua 

4. 

http://moodle.kspu.kr.ua/cou

rse/view.php?id=106 

5. 

http://moodle.kspu.kr.ua/cou

rse/view.php?id=116 

Тиж. 9-

12. 
 

8 акад. 

год. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тема 3. Методика викладання 

диригування 

Лекція 4 год. 
Практичне 

заняття 4 год. 

1. Бродський Г.Л., 

Шевченко І.Л. Сучасні 

технології викладання 

музичних дисциплін у 

закладах вищої освіти : 

навчальний посібник / 

Г. Л. Бродський, 

І. Л. Шевченко – 

Кропивницький – Харків, 

2019. – 400 с. 

2. Бродський Г. Л., 

Свещинська Н. В., 

Шевченко І. Л., Яненко 

О. А. Методика 

викладання музичного 

мистецтва : навчально-

методичний посібник для 

студентів мистецьких та 

Опрацювати питання: 

Основні завдання та мета 

курсу. Історія розвитку 

диригентського мистецтва. 

Основи постановки 

диригентського апарату. 

Вивчення схем тактування. 

Ауфтакт, вступ, зняття та 

паузи. Штрихи, фермати та 

динаміка у диригуванні. 

Темпи та їх зміни. Акценти, 

синкопи та прийоми показу 

їх диригентом. Робота 

диригента над хоровою 

партитурою. Методика 

проведення репетиційної 

роботи з хором. Зміст і форма 

занять з диригування. 

5 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

До 10.05 
 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

http://moodle.kspu.kr.ua/
http://moodle.kspu.kr.ua/course/view.php?id=106
http://moodle.kspu.kr.ua/course/view.php?id=106
http://moodle.kspu.kr.ua/course/view.php?id=116
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Тиж. 13-

16. 
 

8 акад. 

год. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тема 4. Оркестровий клас 

Лекція 4 год. 
Практичне 

заняття 4 год. 

музично-педагогічних 

факультетів / 

Г. Л. Бродський., 

Н. В. Свещинська, 

І. Л. Шевченко, О. А. Янен

ко. – Кіровоград: РВВ 

КДПУ імені Володимира 

Винниченка, Харків: ФОП 

Озероров, 2016. – 384 с. 

3. http://moodle.kspu.kr.ua 

4. 

http://moodle.kspu.kr.ua/cou

rse/view.php?id=106 

5. 

http://moodle.kspu.kr.ua/cour

se/view.php?id=116 

1. Бродський Г.Л., 

Шевченко І.Л. Сучасні 

технології викладання 

музичних дисциплін у 

закладах вищої освіти : 

навчальний посібник / 

Г. Л. Бродський, 

І. Л. Шевченко – 

Кропивницький – Харків, 

2019. – 400 с. 

2. Бродський Г. Л. , 

Шевченко І. Л. , Сметана 

С. О. Оркестр народних 

інструментів (методика і 

практикум роботи з 

оркестром) : навчальний 

посібник / Г. Л. Бродський, 

І. Л. Шевченко, 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
Опрацювати питання: 

Історико-культурний 

розвиток українського 

оркестру народних 

інструментів: 

історіографічний аспект. 

Основні принципи 

організації оркестру 

українських народних 

музичних інструментів. 

Партитури оркестрів. 

Ключові позначення 

оркестрових партій. 

Оркестрова партитура та її 

запис. Види партитур. 

Репертуар як основа 

художньої діяльності 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

5 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

До 07.06 

http://moodle.kspu.kr.ua/
http://moodle.kspu.kr.ua/course/view.php?id=106
http://moodle.kspu.kr.ua/course/view.php?id=106
http://moodle.kspu.kr.ua/course/view.php?id=116
http://moodle.kspu.kr.ua/course/view.php?id=116


С. О. Сметана. – 

Кропивницький – Харків, 

2018. – 388 с. 

3. 

http://moodle.kspu.kr.ua/cou

rse/view.php?id=116 

оркестру. Принципи добору 

репертуару. Основні етапи 

роботи керівника оркестру 

над партитурою. 

Організаційно-педагогічна 

підготовка репетиційної 

роботи з оркестром. 

Особливості роботи над 

оркестровим супроводом. 

Організація та проведення 

концертних виступів 

оркестру. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://moodle.kspu.kr.ua/course/view.php?id=116
http://moodle.kspu.kr.ua/course/view.php?id=116


6. Плани практичних занять 

 

Змістовий модуль 1. Освітні інформаційно-комунікаційні технології у 

викладанні музичного мистецтва. 
 

Тема 1. Інформаційні технології: сучасний стан, перспективи 

розвитку та застосування в навчальному процесі (2 години). 

План 

1. Поняття та визначення інформаційно-комунікаційних технологій. 

2. Історичні етапи розвитку інформаційно-комунікаційних технологій: 

а) історичний зміст етапу розвитку допаперових інформаційно-

комунікаційних технологій; 

б) розвиток паперових комунікаційних технологій; 

в) сутність розвитку ІKТ в період технічної революції; 

г) механічні, електричні та електронні технічні засоби як основа розвитку 

нового етапу різних типів ІKТ. 

3. Історичні етапи і перспективи розвитку комп'ютерної техніки. 

4. Застосування ІКТ в освіті. 

5. Основна педагогічна мета використання ІКТ. 

 

Творчі завдання: 

1. Представити ієрархічну структуру історичних етапів розвитку інформаційних 

технологій. 

2. До кожного з історичних етапів розвитку інформаційних технологій наведіть 

приклад. 

3. Проведіть аналіз класифікації обчислювальних пристроїв. 

4. Представте власну ідею інформатизації навчального закладу. 

5. Які ви вбачаєте педагогічні цілі використання ІТ для вивчаємої дисципліни? 

 

Тема 2. Використання Web-технологій у навчальному процесі 

(2 години). 

План 

1. Поняття і можливості Web-технологій. 

2. Принципи та особливості роботи у Web 2.0. Поняття Web 3.0. 

3. Створення аккаунтів на сайті Google. 

4. Створення та колективне редагування Google-документів: робота з текстовими 

файлами, електронними таблицями, малюнками, формами. 

5. Використання в педагогічній діяльності технологій Flikr. 

6. Застосування сервісів Bobrdobr та Del.icio.us у навчальному процесі. 

7. Створення власного блогу, налагодження системи навігації. 

 

Творчі завдання: 

1. Проведіть порівняльний аналіз технологій Web 1.0, Web 2.0 та Web 3.0. 

2. Створіть власний аккаунт на сервісі Google. Якщо він створений на 

іншому сервісі, то перенесіть його на даний сервіс. Опишіть технологію своєї 



роботи. 

3. Створіть Google-документ та опублікуйте його у мережі. Запросіть 

друзів до спільної роботи з правом редагування. 

4. Створіть Google-таблицю та опублікуйте її в мережі. Запросіть друзів 

до спільної роботи з правом перегляду. 

5. Створіть Google-презентацію та опублікуйте її в мережі. Запросіть 

друзів до спільної роботи з правом редагування. 

6. Створіть власну форму зі списку документів. Опишіть цей процес. 

7. Створіть власну форму з таблиці та опублікуйте її. Опишіть процес 

створення. 

8. Опублікуйте власні фото (начального призначення з відповідної 

дисципліни) на фотосервісі Flickr. Опишіть технологію роботи. 

9. Знайдіть у мережі та збережіть закладки, які б допомагали у вивченні 

дисципліни «Cучасні освітні технології у викладанні музичного мистецтва» з 

теми «Використання Web-технологій у навчальному процесі», на сервісі 

BobrDobr. 

10. Створіть групу «Коло друзів» та опишіть методику її створення. 

11. Створіть власний блог, опублікуйте його, запросіть до спільної 

роботи друзів з правом коментування та дописів до свого блогу. Опишіть 

методику створення блогів. 

12. Схарактеризуйте процес роботи з Google-документами. 

13. Схарактеризуйте використання блогів у педагогіці. 

14. Представте власну ідею використання різноманітних послуг Інтернет 

у майбутній педагогічній діяльності: 

− в процесі підготовки до уроку; 

− під час проведення уроку; 

− в процесі роботи над проектом; 

− з метою підвищення кваліфікації; 

− в позаурочній роботі. 

15. Навести приклад використання  Web 2.0 платформи в навчальному 

процесі ВНЗ, її переваги та недоліки відповідно до платформи Web 1.0. 

16. Опишіть використання соціальних сервісів Web 2.0 в навчальному 

процесі ВНЗ у вивченні конкретної дисципліни. 

 

Тема 3. Застосування ІКТ для моніторингу результатів навчальної 

діяльності учнів (4 години). 

План 

1. Класифікація тестів та їх характеристика. 

2. Види питань тестів. 

3. Особливості оцінювання якості навчання. 

4. Створення тестів на прикладі програми Test W. 

5. Створення тестів на прикладі програми Test W2. 

6. Створення тестів на прикладі програми My Test. 

 

Творчі завдання: 



1. Проведіть порівняльний аналіз тестових програм TEST-W2 і Test W. 

2. Проведіть порівняльний аналіз тестових програм MyTest і TEST-W2. 

3. Чи завжди доречно під час комп’ютерного тестування використовувати усі 

можливі типи запитань? 

4. Створіть тест у програмі Test W, що містить десять запитань з теми 

«Інформація та інформаційні процеси», кожне з яких має одну правильну 

відповідь із п’яти можливих. 

5. Створіть тест у програмі Test W2, що містить десять запитань з теми «Історичні 

етапи розвитку інформаційних технологій» та буде включати графічні 

зображення, таблиці, формули, використовуючи засоби графічного редактора і 

табличного процесора. 

6. Створіть тест у програмі My Test, що складається з восьми різних типів 

тестових завдань на власну тему. Здійснити імпорт завдань з іншого тесту, 

налагодити параметри тестування, експортувати файл тесту в формат RTF 

(вивести усі запитання та правильні варіанти відповіді). 

 

Тема 4. Використання сучасних програмних продуктів для створення 

дидактичних аудіо та відео матеріалів  

(2 години). 

План 

1. Програма запису, зміни і аранжування початкового аудіо- та відеоматеріалу для 

створення фільмів – Windows Movie Maker. 

2. Програма запису екранної діяльності у форматі відео – CamStudio. 

3. Програма запису екранної діяльності та збору даних з екрану – Camtasia Studio. 

4. Програма збору даних із екрану – Snagit. 

 

Творчі завдання: 

1. Чи можна використовувати інші сучасні програмні продукти для створення 

дидактичних аудіо та відео матеріалів і як саме?  

2. Здійсніть порівняльний аналіз можливостей використання програм Rendersoft 

CamStudio та Camtasia Studio. Назвіть переваги та недоліки кожної з цих програм.  

3. Як з навальною метою можна застосовувати програму Windows Movie Maker?  

4. Які дидактичні функції виконує програма Snagіt?  

5. З допомогою програм Snagіt (створити та зберегти власні зображення), 

Rendersoft CamStudio або Camtasia Studio (записати озвучений власним голосом 

фільм для вивчення відповідної теми з конкретної спеціальності) і Windows 

Movie Maker (відредагувати створений фільм, зробити монтаж створеного у 

Rendersoft CamStudio або Camtasia Studio) створити фільм навчального 

призначення. 

 

Тема 5. Використання сучасного програмного забезпечення для організації 

і підтримки навчального процесу із застосуванням ІКТ (2 години). 

План 

1. Робота з програмою NetSupport Manager. 

2. Використання телекомунікацій у навчальному процесі. Телеконференції.  



3. Організація відеозв’язку. 

4. Робота з системами відеоконференцій Skype. 

 

Творчі завдання: 

1. Складіть план підготовки та проведення: 

− Вебінару; 

− Веб-заняття;  

− Веб-конференції;  

− Чат-заняття. Опишіть один із наведених типів заняття.  

2. Запропонуйте свою методику проведення телеконференцій  

3. Встановіть у себе на комп’ютері Skype (якщо це можливо). Опишіть способи 

його налаштування.  

4. Встановіть в комп’ютерній лабораторії програмне забезпечення NetSupport. 

Опишіть як воно встановлюється та способи його налаштування. 5. Налаштуйте 

веб-камеру у себе на комп’ютері та опишіть способи підключення та 

налаштування.  

 

Тема 6. Інформаційно-освітнє середовище навчального закладу (4 години). 

План 

1. Огляд різних платформ для створення інформаційно-освітнього середовища 

навчального закладу: 

а) Вікі-ЦДПУ; 

б) Хмарка-ЦДПУ. 

2. Підготовка педагогів та студентів до роботи в єдиному інформаційному 

освітньому середовищі навчального закладу: 

а) ознайомлення з Вікі-ЦДПУ; 

б) ознайомлення з Хмаркою-ЦДПУ; 

в) ознайомлення з прикладами використання Вікі-ЦДПУ у навчальному 

процесі. 

3. Завантаження навчальних матеріалів для дистанційного курсу на Хмарці-

КДПУ та розміщення посилань на них у Вікі-КДПУ.  

4. Координування навчального процесу засобами Вікі-ЦДПУ та Хмарка-ЦДПУ. 

 

Творчі завдання: 

1. Проведіть оцінювання матеріалів запропонованого дистанційного курсу.  

2 Ви, можливо, уже маєте ідею або декілька ідей щодо зміни чи уточнення 

запропонованого навчального курсу. Підготуйте та внесіть зміни у відповідні 

матеріали.  

3. Доберіть матеріали для запропонованого дистанційного курсу.  

4. Підберіть матеріали (ілюстрації, фотографії, список підручників, навчальні 

програми з запропонованого предмету, допоміжні матеріали, засоби оцінювання 

знань та навичок з запропонованого предмету, державні освітні стандарти, 

приклади виконаних завдань тощо), які допоможуть Вам розробити 

дистанційний курс. 

5. Перегляньте матеріали, які Вам запропонували, та дайте відповіді на 



запитання:   

 Яким чином можна використовувати комп’ютерні технології (Вікі-ЦДПУ та 

Хмарку-ЦДПУ) для підтримки процесу самостійного навчання студентів?   

 Запишіть інші свої відкриття, думки, ідеї, запитання чи сумніви, які виникають 

при плануванні реалізації дистанційного курсу. 

 

Тема 7. Дистанційна освіта (4 години). 

План 

1. Системи управління навчанням (LСMS).  MOODLE. 

2. Початок роботи із системою Moodle-ЦДПУ. 

3. Робота з навчальним курсом. Введення контингенту студентів: 

а) робота з блоками курсу. Інструменти «Календар» і «Повідомлення»; 

б) Налаштування реєстрації на курсі. Управління групами. 

4. Створення структури дистанційного курсу на Moodle-ЦДПУ. Наповнення 

курсу ресурсами: 

а) створення структури курсу; 

б) наповнення контентом вступної частини курсу; 

в) наповнення курсу ресурсами. 

5. Діяльності у Moodle-ЦДПУ: 

а) робота з діяльностями «Чат», «Вибір», «Форум», «Глосарій»; 

б) використання діяльності «Завдання» у власному курсі; 

в) ознайомлення з діяльністю «Семінар»; 

6. Наповнення банку питань дистанційного курсу на Moodle-ЦДПУ. 

7. Керування тестами. Діяльність «Урок»: 

а) створення та налаштування тестів; 

б) керування тестом. Аналіз тесту і тестових завдань; 

в) ознайомлення із видом діяльності «Урок». 

8. Управління курсом. Підготовка до демонстрації навчальних курсів. 

 

Творчі завдання: 

1. Переглянути презентацію «Модульне об’єктно-орієнтоване середовище 

дистанційного навчання».  

2. Ознайомитись з книгою «Інтерфейс Moodle-КДПУ». 

3. Авторизуватись в системі Moodle-ЦДПУ з використанням логіну і паролю 

виданого облікового запису користувача. 

4. Зареєструватися на запропонованому навчальному курсі. 

5. Пройти ознайомлювальний тест на сторінці з адресою 

http://moodle.kspu.kr.ua/mod/quiz/view.php?id=2531. 

6. Ознайомитися з книгою «Управління діяльністю «Семінар», взяти участь у 

семінарі. 

7. Переглянути книгу «Створення та наповнення «Банку питань», ознайомитись 

з основними типами питань.  

8. Ознайомитись з книгою «Створення тесту», пройти один із тестів на 

запропонованому навчальному курсі. 

9. Опрацювати матеріали книги «Діяльність «Урок», пройти урок на курсах, до 



яких ви записані. 

10. Переглянути курси, до яких ви записані, та на сторінці «Обговорення» 

залишити коментарі до курсу. При коментуванні використати поради 

забезпечення ефективного зворотнього зв’язку. 
 

 

Змістовий модуль 2. Дистанційна освіта. Ознайомлення з прикладами 

дистанційних курсів. 
 

Тема 1. Сучасні освітні технології як невід’ємна складова освітнього 

процесу викладання фахових дисциплін  

(4 години). 

План 

1. Створення єдиного інформаційно-технологічного простору ЗВО, його основні 

завдання. 

2.Перспективи використання Moodle-ЦДПУ.  

3. Ознайомлення з прикладами дистанційних курсів. 

 

Тема 2. Методика викладання музичного інструмента (4 години). 

План 

1. Основні завдання та принципи інструментальної підготовки.  

2. Музичні здібності, їх сутність та розвиток.  

3. Специфіка фахової діяльності педагога-інструменталіста.  

4. Робота над музичним твором в інструментальному класі. 

5. Розвиток виконавської техніки.  

6. Засоби художньої виразності.  

7. Розвиток творчої активності учня у процесі навчання грі на інструменті. 

 

Тема 3. Методика викладання диригування (4 години). 

План 

1. Основні завдання та мета курсу.  

2. Історія розвитку диригентського мистецтва.  

3. Основи постановки диригентського апарату.  

4. Вивчення схем тактування.  

5. Ауфтакт, вступ, зняття та паузи.  

6. Штрихи, фермати та динаміка у диригуванні.  

7. Темпи та їх зміни.  

8. Акценти, синкопи та прийоми показу їх диригентом.  

9. Робота диригента над хоровою партитурою.  

10. Методика проведення репетиційної роботи з хором.  

11. Зміст і форма занять з диригування. 

 

Тема 4. Оркестровий клас (4 години). 

План 

1. Історико-культурний розвиток українського оркестру народних інструментів: 



історіографічний аспект.  

2. Основні принципи організації оркестру українських народних музичних 

інструментів.  

3. Партитури оркестрів. Ключові позначення оркестрових партій.  

4. Оркестрова партитура та її запис. Види партитур.  

5. Репертуар як основа художньої діяльності оркестру. Принципи добору 

репертуару.  

6. Основні етапи роботи керівника оркестру над партитурою.  

7. Організаційно-педагогічна підготовка репетиційної роботи з оркестром.  

8. Особливості роботи над оркестровим супроводом. Організація та проведення 

концертних виступів оркестру. 
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9. Політика виставлення балів. Вимоги викладача 

Оцінювання якості знань студентів в умовах організації навчального 

процесу за кредитно-модульною системою здійснюється шляхом поточного, 

модульного, підсумкового (семестрового) контролю за 100-бальною шкалою 

оцінювання, за шкалою EСTS та національною шкалою оцінювання. 

 

Поточний контроль – це оцінювання навчальних досягнень студента  

(рівень теоретичних знань та практичні навички з тем, включених до змістових 

модулів) під час проведення аудиторних занять, організації самостійної роботи,  

на консультаціях (під час відпрацювання пропущених занять чи за бажання 

підвищити попереднє оцінювання) та активності студента на занятті.  

Поточний контроль реалізується у формі опитування, виступів на 

практичних заняттях, експрес-контролю, контролю засвоєння навчального 

матеріалу, запланованого на самостійне опрацювання студентом тощо.  

Форми участі студентів у навчальному процесі, які підлягають поточному 

контролю: 

- виступ з основного питання; 

- усна доповідь; 

- доповнення, запитання до того, хто відповідає, рецензія на виступ; 

http://www.moodle.org/
http://moodle.kspu.kr.ua/
http://moodle.kspu.kr.ua/course/view.php?id=106
http://moodle.kspu.kr.ua/course/view.php?id=116


- участь у дискусіях, інтерактивних формах організації заняття; 

- аналіз джерельної та монографічної літератури; 

- письмові завдання (тестові, контрольні, творчі роботи, реферати тощо); 

-  самостійне опрацювання тем; 

-  підготовка тез, конспектів навчальних або наукових текстів;  

- систематичність роботи на практичних заняттях, активність під час 

обговорення питань. 

Критеріями оцінки є: 

 усні відповіді: 

 повнота розкриття питання; 

 логіка викладання, культура мови; 

 емоційність та переконаність; 

 використання основної та додаткової літератури; 

 аналітичні міркування, уміння робити порівняння, висновки; 

виконання письмових завдань: 

 повнота розкриття питання; 

 цілісність, системність, логічність, уміння формулювати висновки; 

 акуратність оформлення письмової роботи. 

Максимальний бал за виступ з питань практичного заняття – 5 балів:  

 5 б. ставиться, коли студент самостійно визначає та оцінює окремі 

явища, має міцні та ґрунтовні знання з програмового матеріалу: 

логічно й творчо викладає його, широко використовує у відповідях 

першоджерела, демонструє знання спеціальної термінології, 

відповідає чітко, грамотно. 

 4 б. ставиться студентові, знання якого є достатніми, він застосовує 

вивчений програмовий матеріал у стандартних ситуаціях, намагається 

аналізувати, встановлювати найсуттєвіші зв’язки і залежності між 

явищами, фактами, робити висновки, але допускає деякі неточності у 

відповідях щодо спеціальної термінології, які потребують зауваження 

або корегування, застосовує теоретичні джерела, але допускає 

помилки в трактуванні й аргументації окремих музичних явищ, 

трапляються окремі неточності.  

 3 б. ставиться, коли студент в цілому правильно відтворює навчальний 

матеріал, знає основні теорії і факти, уміє наводити окремі власні 

приклади на підтвердження певних думок, але допускає неточності у 

відповідях щодо спеціальної термінології, порушує логіку викладу.  

  2 б. отримує студент, який виявляє загальне поверхове розуміння 

програмового матеріалу, порушує логіку викладу та допускає 

неточності у відповідях, зазнає труднощів у використанні 

теоретичного матеріалу при вирішенні нестандартних завдань. 

Відповідь недостатньо осмислена, спостерігається бідність лексикону.  

 1 б. ставиться, коли студент не володіє необхідним обсягом 

програмового матеріалу, у відповідях застосовує обмежений 

термінологічний та словниковий запас.  

 2 бали студент може отримати за відвідування лекцій. 



 2 бали одержує студент за виконані завдання самостійної роботи. 

 1 б. ставиться студентові, який робить вдале доповнення, виправляє 

неточності, однак при цьому індивідуально не виступає з окремих 

питань; 

 1 б. одержує студент, який старанно працював упродовж заняття, 

виконував вправи, залучався до  колективних обговорень тощо. 

Якщо студент жодного разу не відповідав на практичних заняттях, матиме 

за відповідний поточний контроль 0 балів. 

Студент, який не з’являвся на заняття (з поважних причин, підтверджених 

документально), а отже, не мав поточних оцінок, має право повторно пройти 

поточний контроль під час консультацій. На консультаціях студент може 

відпрацювати пропущені практичні заняття, захистити реферати, а також 

ліквідувати заборгованості з інших видів навчальної роботи. 

Вимоги викладача: обов’язкове відвідування навчальних занять; активність 

студента під час практичних занять; своєчасне виконання завдань самостійної 

роботи; відпрацювання занять, що були пропущені або не підготовлені на 

консультаціях. 

Не допустимо: пропуск занять без поважних причин; запізнення на заняття; 

користування мобільним телефоном, планшетом чи іншими мобільними 

пристроями під час заняття. 

 

Модульний контроль проводиться на останньому занятті модуля. 

Тривалість виконання модульних контрольних завдань не повинна перевищувати 

двох академічних годин. 

 Формою проведення модульного контролю під час вивчення дисципліни 

«Сучасні музично-педагогічні технології  в закладах вищої освіти» є комплексна 

письмова модульна контрольна робота. 

До модульних контрольних робіт допускаються всі студенти незалежно від 

результатів поточного контролю. 

Дві МКР у формі трирівневих завдань передбачено за результатами 

вивчення тем модуля 1 і модуля 2. Для проведення модульного контролю  

розроблено модульні контрольні завдання. Варіанти завдань для модульного 

контролю є рівнозначними за трудомісткістю.  

За виконання завдань модульного контролю студент отримує контрольну 

модульну оцінку (кількість балів), яка враховується в процесі розрахунків 

модульної оцінки: 

 максимальна кількість балів – 15; 

 максимальна кількість балів за кожен рівень – 3. 

Студент, який не з’явився на модульний контроль (незалежно від причини), 

має право один раз повторно пройти модульний контроль  у визначені викладачем 

терміни під час поточних консультацій. 

Підсумкова кількість балів за модуль (модульна оцінка) визначається як сума 

балів за всіма формами контролю плюс оцінка підсумкової модульної контрольної 

роботи  (поточна модульна оцінка + контрольна модульна оцінка = модульна оцінка).  

 



10. Підсумковий контроль 

З дисципліни «Сучасні музично-педагогічні технології  в закладах вищої 

освіти» передбачена така форма семестрового контролю, як екзамен, який 

проводиться в кінці Х семестру.  

Першим етапом семестрового контролю є визначення підсумкової 

семестрової модульної оцінки як суми підсумкових модульних оцінок, 

отриманих за результатами засвоєння модулів. 

Підсумкова кількість балів з дисципліни (максимум 100 балів) визначається як 

сума балів поточного, модульного контролю та відповідає підсумковій семестровій 

модульній оцінці. Екзамен виставляється за результатами роботи студента впродовж 

двох семестрів.  

Усім студентам, які повністю виконали навчальний план і позитивно атестовані 

з цієї дисципліни за КМСОНП (набрали не менше 60 % від 100 балів), сумарний 

результат семестрового контролю в балах за багаторівневою шкалою EСTS заноситься 

у Відомість обліку успішності (форма № Н-5.03), Індивідуальний навчальний план 

студента (форма № Н-2.02), Залікову книжку студента (форма № Н-2.03). Заповнена та 

оформлена відомість обліку успішності повертається у деканат у визначений термін 

особисто викладачем. 

У випадку отримання менше 60 балів (FX в EСTS) за результатами семестрового 

контролю, студент обов’язково здійснює перескладання для ліквідації 

академзаборгованості. 

 

Розподіл балів, які отримують студенти 

 
Поточне тестування та самостійна робота Екзамен Сума 

Розділ 1 МК Розділ 2 МК Разо

м Макс. - 40 100 Т1 Т2 Т3 Т4 Т5 Т6 Т7 3 Т1 Т2 Т3 Т4 2 

5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 60 

 

Шкала оцінювання: національна та ECTS 

 

Сума балів за 

всі види 

навчальної 

діяльності 

Оцінка 

ECTS 

Оцінка за національною шкалою 

для екзамену, курсового 

проекту (роботи), 

практики 

для заліку 

90 – 100 А відмінно    

 

зараховано 
82-89 В 

добре  
74-81 С 

64-73 D 
задовільно  

60-63 Е  

35-59 FX 

незадовільно з 

можливістю повторного 

складання 

не зараховано з 

можливістю 

повторного 

складання 



0-34 F 

незадовільно з 

обов’язковим 

повторним вивченням 

дисципліни 

не зараховано з 

обов’язковим 

повторним 

вивченням 

дисципліни 

 

11. Питання до екзамену 

1. Поняття та визначення інформаційно-комунікаційних технологій. 

2. Історичні етапи розвитку інформаційно-комунікаційних технологій: 

3. Історичні етапи і перспективи розвитку комп'ютерної техніки. 

4. Застосування ІКТ в освіті. 

5. Основна педагогічна мета використання ІКТ. 

6. Поняття і можливості Web-технологій. 

7. Принципи та особливості роботи у Web 2.0. Поняття Web 3.0. 

8. Створення аккаунтів на сайті Google. 

9. Створення та колективне редагування Google-документів: робота з текстовими 

файлами, електронними таблицями, малюнками, формами. 

10. Використання в педагогічній діяльності технологій Flikr. 

11. Застосування сервісів Bobrdobr та Del.icio.us у навчальному процесі. 

12. Створення власного блогу, налагодження системи навігації. 

13. Класифікація тестів та їх характеристика. 

14. Види питань тестів. 

15. Особливості оцінювання якості навчання. 

16. Створення тестів на прикладі програми Test W. 

17. Створення тестів на прикладі програми Test W2. 

18. Створення тестів на прикладі програми My Test. 

19. Програма запису, зміни і аранжування початкового аудіо- та відеоматеріалу 

для створення фільмів – Windows Movie Maker. 

20. Програма запису екранної діяльності у форматі відео – CamStudio. 

21. Програма запису екранної діяльності та збору даних з екрану – Camtasia 

Studio. 

22. Програма збору даних із екрану – Snagit. 

23. Робота з програмою NetSupport Manager. 

24. Використання телекомунікацій у навчальному процесі. Телеконференції. 

25. Організація відеозв’язку. 

26. Робота з системами відеоконференцій Skype. 

27. Огляд різних платформ для створення інформаційно-освітнього середовища 

навчального закладу: 

28. Підготовка педагогів та студентів до роботи в єдиному інформаційному 

освітньому середовищі навчального закладу: 

29. Завантаження навчальних матеріалів для дистанційного курсу на Хмарці-

КДПУ та розміщення посилань на них у Вікі-КДПУ.  

30. Координування навчального процесу засобами Вікі-ЦДПУ та Хмарка-ЦДПУ. 

31. Системи управління навчанням (LСMS).  MOODLE. 

32. Початок роботи із системою Moodle-ЦДПУ. 



33. Робота з навчальним курсом. Введення контингенту студентів: 

34. Створення структури дистанційного курсу на Moodle-ЦДПУ. Наповнення 

курсу ресурсами: 

35. Діяльності у Moodle-ЦДПУ: 

36. Наповнення банку питань дистанційного курсу на Moodle-ЦДПУ. 

37. Керування тестами. Діяльність «Урок»: 

38. Управління курсом. Підготовка до демонстрації навчальних курсів. 

39. Створення єдиного інформаційно-технологічного простору ЗВО, його 

основні завдання. 

40. Перспективи використання Moodle-ЦДПУ.  

41. Ознайомлення з прикладами дистанційних курсів. 

42.Основні завдання та принципи інструментальної підготовки.  

43. Музичні здібності, їх сутність та розвиток.  

44.Специфіка фахової діяльності педагога-інструменталіста.  

45.Робота над музичним твором в інструментальному класі. 

46.Розвиток виконавської техніки.  

47.Засоби художньої виразності.  

48.Розвиток творчої активності учня у процесі навчання грі на інструменті. 

49. Основні завдання та мета курсу.  

50.Історія розвитку диригентського мистецтва.  

51.Основи постановки диригентського апарату.  

52. Вивчення схем тактування.  

53.Ауфтакт, вступ, зняття та паузи.  

54.Штрихи, фермати та динаміка у диригуванні.  

55. Темпи та їх зміни.  

56.Акценти, синкопи та прийоми показу їх диригентом.  

57.Робота диригента над хоровою партитурою.  

58.Методика проведення репетиційної роботи з хором.  

59.Зміст і форма занять з диригування. 

60. Історико-культурний розвиток українського оркестру народних інструментів: 

історіографічний аспект.  

61. Основні принципи організації оркестру українських народних музичних 

інструментів.  

62. Партитури оркестрів. Ключові позначення оркестрових партій.  

63. Оркестрова партитура та її запис. Види партитур.  

64. Репертуар як основа художньої діяльності оркестру. Принципи добору 

репертуару.  

65. Основні етапи роботи керівника оркестру над партитурою.  

66. Організаційно-педагогічна підготовка репетиційної роботи з оркестром.  

67. Особливості роботи над оркестровим супроводом.  

68. Організація та проведення концертних виступів оркестру. 
 

 

12. Особливості перескладання. 

У випадку отримання менше 60 балів (FX,F в ЄКТС) за результатами 



семестрового контролю, студент обов’язково здійснює перескладання, за 

результатами якого має змогу набрати від 0 до 100 балів:  

– надає виконані завдання самостійної роботи;  

– виконує комплексну контрольну роботу за завданнями із тем усіх модулів. 
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