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ПРЕЗЕНТАЦІЯ ВИКЛАДАЧА 

Кузьменко Галина Василівна – кандидат педагогічних наук. У 2016 р. захистила кандидатську 

дисертацію зі спеціальності 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти в Інституті педагогічної 

освіти і освіти дорослих НАПН України. 

Відповідно до Наказів МОН, молоді та спорту України /Департаменту освіти і науки, молоді та 

спорту виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) брала участь у роботі предметних 

експертних комісій / робочих груп / складі журі численних Всеукраїнських конкурсів. Протягом 

2020/2021 навчального року пройшла стажування в Карловому університеті в Празі (Чехія) за 

спеціальністю «Сучасні парадигми мистецької освіти в європейській освіті». 

Співавтор державних програм галузі «Мистецтво» для закладів ЗСО; двох підручників з 

інтегрованого курсу «Мистецтво» з грифом МОН; шести навчально-методичних посібників. Має 

свідоцтва про реєстрацію авторського права на твір. Публікаційна активність: 7 публікацій у 

виданнях Web of Science Core Collection / Scopus; понад 50 – у фахових виданнях, зареєстрованих 

ВОЗ України, що включені до міжнародних наукометричних баз даних. 

ПРЕЗЕНТАЦІЯ КУРСУ 

Програма курсу «Методологія мистецьких наукових досліджень» зумовлена потребою 

формування у студентів мистецьких спеціальностей розуміння основних принципів, понять і 

термінів, пов’язаних з елементами методології проведення наукових досліджень у сфері мистецтва, 

особливостей організації та планування мистецької наукової діяльності, осмислення науки як 

сучасного соціально зумовленого інституту. 

Мета курсу полягає у формуванні уявлень про теоретико-методологічні засади науково-

дослідної діяльності, загальну методологію наукової творчості, ознайомленні з вимогами до 

проведення наукових досліджень у сфері мистецтва та мистецької педагогіки, основами їх 

планування, організації, оформлення та порядком представлення результатів різних видів 

навчально-дослідних робіт. 

Завдання дисципліни:  

✓ засвоєння понятійно-термінологічного апарату в галузі наукової діяльності, хронології 

розвитку наукового знання, особливостей здійснення основних видів наукових робіт; 

✓ формування здатності: системного бачення ролі і місця науки у сучасному суспільстві; 

добирати інформацію, користуючись електронними інформаційними ресурсами, науковими 
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базами мережі Інтернет; аналізувати, систематизувати й узагальнювати наукові джерела; 

визначати проблематику та обґрунтовувати методологію проведення наукового 

дослідження в галузі музикознавства та різних жанрів сценічного мистецтва; 

✓ формування компетентностей самостійної організації та здійснення науково-дослідної 

діяльності від її початкового етапу до етапу упровадження теоретичних та практичних 

надбань дослідження у життя та оформлення його результатів. 

ОПИС КУРСУ  

Навчальна дисципліна спрямована дати здобувачам освіти цілісну систему знань про 

методологічні підходи до проведення досліджень у галузі музичного мистецтва, технологію і 

методику організації та здійснення самостійної науково-дослідницької діяльності.  

Курс щільно пов’язаний із загальноосвітніми дисциплінами гуманітарного напряму, а також 

низкою професійно-орієнтованих фахових дисциплін. У межах цього курсу здобувачі 

формуватимуть інтегральну, загальні та спеціальні (фахові, предметні) компетентності, навички, 

необхідні в роботі з науковою літературою й інформаційними ресурсами, необхідними при 

проведенні наукових досліджень.  

 

Денна форма навчання Заочна форма навчання 

Найменування 

показників 

Характеристика 

навчальної 

дисципліни 

Найменування 

показників 

Характеристика 

навчальної 

дисципліни 

Кількість кредитів 

ECTS – 3,0 
Рік підготовки – 1 

Кількість кредитів 

ECTS – 3,0 
Рік підготовки – 1 

Модулів – 1 Семестр – 1 Модулів – 1 Семестр – 1 

Змістових модулів – 

2 Лекції – 16 

Змістових модулів – 

2 
Лекції – 4 

Загальна кількість 

годин – 90 

Загальна кількість 

годин – 90 

Практичні – 2 
Практичні – 14 

Індивідуальні – 0 Індивідуальні – 0 
Тижневих годин для 

денної форми 

навчання: 

аудиторних – 2 

самостійної роботи 

студента – 4 

 

Семестрових годин 

для заочної форми 

навчання: 

аудиторних – 6 

Самостійна робота – 60  
Самостійна робота – 

84 

Форма контролю – 

екзамен 

Форма контролю – 

екзамен 
 

ПЕРЕЛІК КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ ВИПУСКНИКА 

Інтегральна 

компетентність 

Здатність розв’язувати складні задачі і проблеми у галузі музичної 

професійної діяльності або у процесі навчання, що передбачає проведення 

досліджень та/або здійснення інновацій в теорії, історії музики, у 

педагогіці, виконавстві та характеризується невизначеністю умов і вимог. 

Загальні 

компетентності 

(ЗК) 

3. Здатність використовувати інформаційні та комунікаційні технології.  

4. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу.  

5. Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях.  

6. Здатність генерувати нові ідеї (креативність). 
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9. Здатність працювати автономно. 

ПРОГРАМНІ РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ 

4. Професійно здійснювати аналіз музично-естетичних стилів та напрямків. 

6. Володіти музично-аналітичними навичками жанрово-стильової та образно-емоційної 

атрибуції музичного твору при створенні виконавських, музикознавчих та педагогічних 

інтерпретацій. 

10. Приймати ефективні рішення в галузі культури і мистецтва, аналізувати альтернативи та 

оцінювати ризики. 
 

ФОРМИ ТА МЕТОДИ НАВЧАННЯ 

Формами організації навчання з дисципліни «Методологія мистецьких наукових досліджень» є 

лекційні (16 год.) та практичні (14 год.) заняття, самостійна робота студента (60 годин). 

Методи навчання:  

• словесні (лекція, евристична бесіда, розповідь-пояснення),  

• наочні (ілюстрація, демонстрація візуального ряду),  

• практичні (дидактичні вправи, підготовка доповідей, практичні роботи),  

• робота з електронними ресурсами, підручником, фаховою літературою;  

• частково-пошуковий;  

• репродуктивний (відтворення інформації, робота за отриманими вже існуючими зразками). 

ОРГАНІЗАЦІЯ НАВЧАННЯ 

Обсяг Тема 

60 годин ЗМ № 1. Методологія наукових досліджень 

10 
Тема 1. Вступ. Об’єкт, предмет, зміст, завдання та структура курсу. 

Поняття про науку як форму суспільної свідомості 

10 
Тема 2. Сутність та структура наукового знання. Понятійно-

термінологічний апарат науки 

10 
Тема 3. Сутність та структура наукового знання. Понятійно-

термінологічний апарат науки 

10 Тема 4. Методологія і методи наукового дослідження. 

10 Тема 5. Організація наукової діяльності в Україні 

10 Тема 6. Організація наукової роботи студентів магістратури 

30 годин ЗМ №2. Організація наукових досліджень 

14 Тема 7. Основні проблемно-тематичні напрями магістерського дослідження 

16 
Тема 8. Пошук, систематизація та оформлення бібліографічних джерел 

інформації у наукових дослідженнях 

90 годин  

ОЦІНЮВАННЯ 

Шкала оцінювання: національна та ECTS 

Оцінка за шкалою ECTS Оцінка за національною шкалою 

  

Сума балів 
Оцінка 

ECTS 

для екзамену, диф. заліку 

курсової/магістерської роботи 
для заліку 

90-100 A відмінно  

 

зараховано 
80-89 B 

добре 
74-79 C 

66-73 D 
задовільно 

60-65 E 
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35-59 FX 
незадовільно з можливістю 

повторного складання 

не зараховано з 

можливістю повторного 

складання 

 

Система накопичення балів 

 

 

Вид контролю 

Кількість, 

відповідно до робочої програми 

Максимальна 

кількість балів 

Модульний контроль 2 max 100 

Самостійна робота 1 max 100 

Максимальна кількість балів, яку можна набрати за семестр 300 

Екзамен, диф.залік 1 max 100 

Формула до екзамену 

300:3*0,5 = 50 – результат оцінки до екзамену 

100*0,5 =50 – результат екзамену 

50 +50 =100 – підсумкова оцінка за екзамен 

Формула до заліку 300:3 = 100 – результат заліку 

 

Підрахунок балів з дисципліни з семестровим контролем «екзамен» 

Сума балів за всі проведені поточні контрольні(модульні та самостійна робота) заходи (max 100 

балів за кожен): 3 (модульний контроль 1, модульний контроль 2,  самостійна робота ) * 0,5 

(постійний екзаменаційний коефіцієнт) = результат оцінка до екзамену (диференційованого 

заліку). 

Екзамен (диференційований залік) оцінюється max 100 балів * 0,5 (постійний екзаменаційний 

коефіцієнт) = результат екзамену (диф.заліку). 

Підсумкова оцінка за екзамен (диф.залік)= результат  оцінка до екзамену (диференційованого 

заліку) + результат оцінка екзамену (диференційованого заліку). 

ПОЛІТИКА КУРСУ 

Відвідування є важливим компонентом цього курсу з огляду на складність дисципліни. В 

умовах дистанційного навчання форма проведення спілкування - он-лайн. 

Повторне виконання завдання є можливим у разі наявності серйозних причин для 

невиконання завдання в перший раз (хвороба, підтверджена документально, відсутність технічних 

можливостей бути он-лайн або виконувати завдання, відсутність необхідного матеріалу). 

Виправлення низької оцінки можливе в разі виконання студентом додаткового завдання в 

межах теми, даного викладачем. Всі завдання мають бути виконані. В разі очного навчального 

процесу – всі практичні мають бути оцінені, в разі дистанційного навчання – всі завдання мають 

бути здані шляхом завантаження робіт у Google Classroom.  

Академічна доброчесність та плагіат. Плагіат (запозичення авторського доробку третіх осіб 

без посилання на першоджерела) є неприпустимим, якщо йдеться про письмове завдання). Студент 

зобов’язаний опрацьовувати джерела за темами, що дасть йому змогу робити власні висновки за 

всіма темами та розвине критичне мислення. 
 


