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Пояснювальна записка. 

Написання курсової роботи з навчальної дисципліни «Методика 

викладання фахових дисциплін» є необхідною складовою для підготовки 

майбутнього педагога - хореографа, викладача хореографічних дисциплін, 

початкових спеціалізованих мистецьких навчальних закладів та позашкільних 

закладів освіти.  

Метою написання курсової роботи  є: 

-  систематизація отриманих теоретичних знань з дисципліни «Методика 

викладання фахових дисциплін»;  

- розвиток умінь самостійного пошуку та критичного опрацювання 

наукових джерел;   

- формування дослідницьких умінь студентів;  

- розвиток уміння аналізувати передовий досвід та узагальнювати власні 

спостереження. 

Програмні компетентності 

Інтегральна 

компетентність 

Здатність розв’язувати складні спеціалізовані 

задачі та практичні проблеми в хореографії, 

мистецькій освіті, виконавській діяльності, що 

передбачає застосування певних теорій та 

методів хореографічного мистецтва і 

характеризується комплексністю та 

невизначеністю умов 

Загальні 

компетентності  

ЗК01. Здатність реалізувати свої права і обов’язки 

як члена суспільства, усвідомлювати цінності 

громадянського (вільного демократичного) 

суспільства та необхідність його сталого 

розвитку, верховенства права, прав і свобод 

людини і громадянина в Україні 

ЗК03. Здатність застосовувати знання у 

практичних ситуаціях.  

ЗК04. Здатність спілкуватися державною мовою 

як усно, так і письмово.  



 
 

 

ЗК05. Здатність спілкуватися іноземною мовою. 

ЗК06. Здатність використовувати інформаційні і 

комунікаційні технології.  

Спеціальні  

(фахові, предметні) 

компетентності 

СК05. Здатність до публічної презентації 

результату своєї творчої (інтелектуальної) 

діяльності.  

СК07. Здатність до розуміння та оцінювання 

актуальних культурно-мистецьких процесів. 

СК10. Здатність до критичного аналізу, оцінки та 

синтезу нових складних ідей у творчо-

виробничій сценічній діяльності.  

СК14. Здатність аналізувати твори літератури і 

мистецтва на основі критичного осмислення 

теорій, принципів, методів і понять сценічного 

мистецтва. 

СК15. Здатність вільно орієнтуватися у напрямах, 

стилях, жанрах та видах сценічного мистецтва, 

творчій спадщині видатних майстрів. 

 Програмні результати навчання 

ПР01. Визначати взаємозв’язок цінностей громадянського суспільства із 

засадами розвитку сфери культури й мистецтва в Україні. 

ПР02. Мати концептуальні наукові та практичні знання у сфері сценічного 

мистецтва. 

ПР03. Вільно спілкуватися з професійних питань державною та іноземною 

мовами усно і письмово. 

ПР04. Здійснювати пошук необхідної інформації у професійній літературі, в 

мережі Інтернет та інших джерелах. 

ПР05. Застосовувати сучасні цифрові технології та спеціалізоване 

програмне забезпечення до розв’язання відповідних задач професійної 

діяльності у сфері сценічного мистецтва. 

ПР13. Знати основні етапи (епохи, стилі, напрямки) у розвитку театру, 

літератури, образотворчого мистецтва, музики, кіно; основні факти про 

видатних 

ПР16. Визначати творчі можливості та перспективи особистого розвитку, 

здійснювати психологічну саморегуляцію. 

ПР18. Знати основні закони психології творчості 

ПР19. Управляти складною професійною діяльністю у сфері сценічного 

мистецтва з урахуванням правових, економічних та етичних аспектів. 



 
 

 

ПР21. Презентувати результати професійної діяльності та проєктів у сфері 

сценічного мистецтва, доносити до фахівців і нефахівців інформацію, ідеї, 

проблеми, рішення, аргументацію та власний досвід. 

 

І. Загальні положення. 

1.1. Курсову роботу з навчальної дисципліни «Методика викладання 

фахових дисциплін» виконують упродовж V-VI семестру. Курсову роботу 

студенти захищають по завершенню VI семестру. 

1.2. Перелік тем курсових робіт  фіксуються у програмі дисципліни,  після 

розподілу  тем серед здобувачів освіти обговорюються і затверджуються на 

засіданні кафедри. 

1.3. Тема роботи повинна бути короткою, базуватися на темах дисципліни  

«Методика викладання фахових дисциплін».  

1.4. Курсова робота є навчально-науковим дослідженням 

узагальнюючого, систематизуючого характеру чи практичного спрямування, 

яке виконується на завершальному етапі вивчення дисципліни. 

1.5. Керівництво та контроль за написанням курсової роботи здійснює 

науковий керівник, який має науковий ступінь – доктор мистецтвознавства 

(педагогічних наук),  кандидат мистецтвознавства (педагогічних наук), або 

почесне (вчене) звання.  

1.6. Робота виконується українською мовою, цитати з наукових джерел 

необхідно подавати в перекладі мовою, якою виконана курсова робота. 

1.7. Курсова робота має представляти авторську концепцію вирішення 

обраної тематики. Матеріал необхідно викладати чітко, логічно, лаконічно, 

аргументовано, доступно, без уживання емоційних фраз, метафор, ускладненої 

термінології та надмірного цитування. 

1.8. Завершені та відповідно оформлені курсові роботи подають на 

кафедру разом з візою завідувача кафедри за десять днів до початку захисту 

курсової роботи.  



 
 

 

1.9. Захист курсових робіт відбувається в кінці навчального року. Під час 

захисту курсової роботи студент (у продовж 5−7 хв.) коротко доповідає про 

результати дослідження: визначає актуальність, мету, завдання, новизну, 

структуру роботи; відповідає на додаткові запитання. Остаточну оцінку 

виставляють на основі виконаної роботи та публічного захисту курсової 

роботи.  

1.10. При написанні курсової роботи, студент здійснює навчально-

наукове дослідження, дотримуючись місії, візії, цінностей Академії та  

«Положення про академічну доброчесність учасників освітнього процесу 

Київської муніципальної академії естрадного та циркового мистецтв» та 

«Кодексу академічної доброчесності КМАЕЦМ». 

1.11. Вимоги до захисту курсової роботи після перевірки на анти плагіат. 

     Рекомендовані показники унікальності тексту для курсової роботи 

здобувачів вищої освіти наступні: 

 понад 80% – текст вважається унікальним;  

 від 60% до 80% – унікальність тексту задовільна, слід перевірити наявність 

посилань на першоджерела;  

 від 50% до 60% – керівнику слід звернути увагу на низький рівень 

унікальності тексту;  

 менше 50% – курсова робота не може бути допущена до захисту у зв’язку з 

низьким рівнем  унікальності тексту. 

 

ІІ. Вимоги до обсягу та оформлення курсової роботи  

2.1. Обсяг роботи. Обсяг курсової роботи повинен складати 2 розділи. 

Мінімальний обсяг основної частини курсової роботи – 20-25 друкованих 

сторінок. До основної частини роботи не входять титульна сторінка та зміст, 

додатки, список використаної літератури, таблиці та малюнки.  

2.2. Оформлення роботи. Курсову роботу оформляють на папері 

формату А4 (297 мм х 210 мм), залишаючи вільні поля: ліве − 20 мм; праве – 



 
 

 

1,5 мм; верхнє − 20 мм; нижнє – 20 мм. Абзац становить відступ на 1,25 см 

зліва. Текст друкують через 1,5 міжрядкових інтервали, кегль − 14. Шрифт 

друку (Times New Roman) має бути чітким, чорного кольору, середньої 

насиченості, щільність тексту однакова. 

Заголовки структурних частин роботи друкують великими літерами 

симетрично до тексту.  

Наприклад: 

 

      ЗМІСТ 

ВСТУП 

РОЗДІЛ 1. (Теоретично-історичний) (НАЗВА) 

Заголовки підрозділів друкують рядковими літерами (окрім першої 

прописної) з абзацного виступу. Крапку в кінці заголовку не ставлять. Якщо 

заголовок складається з двох або більше речень, їх розділяють крапкою. 

Наприклад: 

1.1. Науковий аналіз з обраної теми. 

1.2. Історичний екскурс (аналіз) з даної проблематики. 

РОЗДІЛ 2. (Навчально-методичний) (НАЗВА) 

Аналіз методики роботи  

2.1. Аналіз методики роботи за обраною темою. 

2.2. Аналіз методики роботи з хореографічним колективом. 

                                                   ВИСНОВКИ 

ДОДАТКИ 

Обов’язковим є термінологічне визначення окремих маловідомих чи 

рідко використовуваних рухів з будь-якого методу чи техніки.  

 

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 

Зразок: 

Законодавчі та нормативні документи 

Конституція України: станом на 1 верес. 2016 р.: відповідає офіц. 



 
 

 

тексту. Харків: Право, 2016. 82 с. 

Книги: 

Бернадська, Д. П. Вступ до спеціальності: хореографія. Модуль 2: навч. 

посіб. К.: Київ. Ун-т ім. Б. Грінченка, 2013.  84 с. 

Стаття із журналу, збірника, розділ книги: 

Луцюк А. М. Новаторська педагогіка В. О. Сухомлинського і Нова 

українська школа: дослідницька робота вчителя. Пед. пошук. 2018. № 3 (99). 

С. 20–23 

Електронні ресурси віддаленого доступу: 

 Наукові публікації і видавнича діяльність НАН України. Київ, 2007. URL: 

http://www.nas.gov.ua/publications (дата звернення: 19.03.2014). 

2.3. Нумерація. 

Нумерацію сторінок, розділів, підрозділів, пунктів, підпунктів, малюнків, 

таблиць подають арабськими цифрами. 

Першою сторінкою курсової є титульна сторінка, яку не включають до 

загальної нумерації сторінок. На титульному аркуші номер не ставлять. 

Другою сторінкою роботи є зміст. На наступних сторінках номер ставлять у 

правому верхньому куті сторінки без крапки в кінці на відстані не менше 10 

мм. Слово «сторінка» не пишеться, а біля цифр не ставлять ніяких позначок. 

 

2.4. Рубрикація тексту. 

Використовують різні види рубрикації. Найпростішою із них є поділ на 

абзаци. Можливе використання комбінованої (традиційної) і нової системи 

рубрикації. Традиційна рубрикація базується на використанні римських (для 

розділів) та арабських (для параграфів) цифр. Однотипні засоби рубрикації 

застосовують до однорідних частин. Нова система рубрикації ґрунтується на 

використанні лише арабських цифр, причому номер кожної складової частини 

включає всі номери відповідних складових частин вищих ступенів поділу (див. 

табл. Рубрикація тексту курсової роботи передбачає членування на складові 



 
 

 

частини та їх називання: вступ, розділ, висновки. Заголовки мають бути 

короткі та однозначні. Основні частини роботи починають писати з нової 

сторінки. Номер розділу ставлять після слова «РОЗДІЛ», потім з нового рядка 

друкують заголовок розділу без лапок.  

Наприклад: 

РОЗДІЛ 1. Мистецтвознавчий аналіз джерела з даної проблематики  

Підрозділи нумерують у межах кожного розділу, номер підрозділу 

складається з номера розділу та порядкового номера підрозділу, між якими 

ставлять крапку. В кінці номера підрозділу повинна стояти крапка. Наприклад: 

1.1.  Науковий аналіз з обраної теми. 

1.2.  Історичний екскурс з даної проблематики. 

Пункти та підпункти нумерують у межах одного підрозділу чи пункту. 

Рекомендується уникати надмірного дроблення тексту на підпункти, пункти 

на підпункти можуть не мати назви. 

Ілюстрації, малюнки, таблиці, графіки подаються безпосередньо після 

тексту, де вони згадані вперше, або на наступній сторінці. Номер ілюстрації 

повинен складатися з номера розділу і порядкового номера ілюстрації, між 

якими ставиться крапка.  

ІІІ. Структура та зміст курсової  роботи 

Курсова робота складається з таких змістових компонентів: вступу, 

основної частини, висновків. Крім названих змістових частин, до структури 

роботи входять титульна сторінка, зміст, список використаної  літератури / 

список джерел, додатки (в разі необхідності). Роботу можна також доповнити 

додатками та списком умовних скорочень. 

3.1. Титульна сторінка – перша сторінка наукової роботи, призначена 

для початкового знайомства з працею, тому важливо, щоб на ній були 

зафіксовані відомості про роботу 

Титульний аркуш роботи містить: (див. додаток А). 

 найменування міністерства; 



 
 

 

 найменування вищого навчального закладу; 

 назву інституту, кафедри, на якій вона виконана; 

 тему курсової роботи; 

 прізвище, ім'я та по батькові автора повністю; 

 науковий ступінь, вчене звання, прізвище та ініціали наукового 

керівника; 

 місто і рік. 

3.2. Зміст – це друга сторінка роботи, на якій відтворено назви основних 

змістових частин роботи із зазначенням їх початкової сторінки (див. додаток 

Б−В). Назву «основна частина» не пишуть ні у змісті, ні в тексті. 

3.3. Вступ – це початкова змістова частина наукового дослідження. 

Вступ має включати в себе такі компоненти: преамбула,  актуальність 

(чому тема є цікавою для дослідження), ступінь наукової розробки теми (хто з 

науковців досліджував цю проблематику, яких результатів досяг, що 

залишилось не вивченим), об’єкт дослідження (1 речення), предмет 

дослідження (1 речення), мета дослідження (1 речення), завдання дослідження, 

методи дослідження, структура роботи (вступ, кількість розділів, висновки, 

список джерел та літератури (кількість найменувань). Рекомендований обсяг 

вступу - до З сторінок.  

Вступ розкриває сутність і стан наукової проблеми (завдання) та не 

перевищує 10% загального обсягу роботи. Цей компонент наукової роботи не 

потребує поширених цитувань, абстрактних роздумів. Автор у вступі подає 

загальну характеристику роботи у рекомендованій нижче послідовності: 

Преамбула  має на меті отримати уявлення про зміст тексту, його 

спрямованість та направлення, перш ніж розпочати  дослідження. Ця частина 

прописується  єдиним текстом без виокремлення жирним шрифтом. (1-2 

абзаці)  

Огляд наукової літератури з обраної теми є обов'язковою частиною 

вступу та включає розгляд наукових статей (кандидатських, докторських 



 
 

 

дисертацій або авторефератів до них),  найвагомішого та  найактуальнішого 

змісту (не більше 10−15 джерел). При цьому нема потреби здійснювати повний 

бібліографічний опис цих робіт − необхідно лише зосередитись на перевагах 

та недоліках зазначених праць у розкритті обраної теми. На основі цього 

студент робить висновок про стан вивченості теми і логічно переходить до 

формування актуальності своє теми дослідження. 

Актуальність теми. Шляхом критичного аналізу та порівняння з 

відомими розв'язаннями, проблеми обґрунтовує актуальність і доцільність 

роботи, висвітлення актуальності не повинно бути багатослівним, досить 

кількома реченнями висловити суть проблеми. 

Актуальність теми дослідження обумовлена наступними чинниками: 

 заповнення яких-небудь пробілів в науці; 

 подальший розвиток проблеми в сучасних умовах; 

 власна точка зору в питанні, по якому немає єдиної думки; 

 узагальнення накопиченого досвіду; 

 підсумовування і просування знань з основного питання; 

 постановка нових проблем з метою привертання уваги громадськості. 

 

Об'єкт, предмет, мета і завдання дослідження. Студент визначає об'єкт 

та предмет дослідження, формулює мету роботи і завдання, які необхідно 

розв'язати для досягнення поставленої мети. 

Об’єкт дослідження – це процес або явище, що породжує проблемну 

ситуацію і обране для вивчення (галузь – хореографія, хореографічні 

колективи, хореографічна культура).  

Предмет  - конкретний аспект проблеми (предмет дослідження є 

вужчим, ніж об’єкт).  

Категорії наукового процесу об’єкт та предмет дослідження 

співвідносяться між собою як загальне і часткове.  

Наприклад: 

Об’єкт – методика побудови уроку класичного танцю. 



 
 

 

Предметом – методика побудови екзерсису біля станка класичного 

танцю. 

Мета дослідження тісно пов’язана з темою курсової і повинна чітко 

вказувати, що саме  вирішується в роботі; це запланований результат, якого 

необхідно досягти. 

Наприклад:  

Мета – вивчення особливостей послідовності рухів класичного танцю 

на першому році навчання біля станка і на середині залу. 

Завдання – це конкретні етапи досягнення мети. Треба пам’ятати, що 

вони визначають спрямованість і хід дослідження, від них залежить  структура 

роботи (кожному з поставлених завдань має відповідати конкретна її частина 

– розділ, параграф, абзац). У вступі висвітлюють тільки основні завдання 

дослідження (їх може бути три-шість). Наприклад: 

− проаналізувати літературу з обраної теми; 

− дослідити шляхи розвитку класичної хореографії; 

− вивчити...; 

− розробити...; 

− виявити...; 

− дослідити…; 

− поглибити…; 

− встановити...; 

− обґрунтувати...; 

− визначити...; 

− перевірити…; 

− проаналізувати…; 

− розкрити…. 

 

     Методи дослідження. 

     Наприклад, для розв’язання поставлених завдань були використані такі 

методи:  

1.Теоретичні і емпіричні (аналіз, синтез, індукція, дедукція, аналогія, 

моделювання, абстрагування, конкретизація, системний аналіз). 

2. Теоретичні (формалізація, створення). 

3.  Емпіричні (спостереження, експеримент). 



 
 

 

Наприклад: 

- аналіз педагогічної та психологічної літератури з проблеми 

дослідження; 

-  систематизація та узагальнення попередніх досліджень;  

- моделювання  екзерсису  біля станка класичного танцю…….  

Структура курсової роботи: вступ, кількість розділів, висновки, список 

джерел та літератури (кількість найменувань). 

 

3.4. Основна частина. 

Основна частина курсової роботи складається з розділів, підрозділів, 

пунктів, підпунктів. На при кінці кожного підпункту останнім абзацом йде 

міні висновок з метою логічного переходу до наступного підпункту чим самим 

зв’язується логічний ланцюг дослідження У розділах та підрозділах роботи 

автор викладає результати власних досліджень з висвітленням того нового, що 

він вносить у розроблення проблеми. Виклад матеріалу має бути 

підпорядкованим одній провідній ідеї, чітко визначеній автором. Кожний 

розділ закінчується стислими висновками про одержані наукові і практичні 

результати. 

3.5. Висновки. 

У висновках мають бути викладені основні наукові та практичні резуль-

тати, одержані в процесі дослідження згідно поставлених завдань (див. 

завдання). 

3.6. Список використаної літератури. 

Список використаної літератури слід розміщувати в алфавітному 

порядку. Окремо може бути подано список електронних джерел. 

Список використаної літератури (не менш ніж 20–30 позицій), він 

повинен відповідати вимогам державного стандарту. До цього списку 

включається весь перелік наукових видань (не підручників!), якими 

користувався автор в процесі підготовки роботи, як ті твори, на які є посилання 



 
 

 

в тексті, так і ті, які не цитуються, але були використані в процесі підготовки 

роботи, як друковані тексти, так і електронні ресурси, але тільки авторські 

наукові тексти.  (див. додаток Г) 

 

3.7. Додатки. 

Допоміжний матеріал, необхідний для повнішого сприйняття роботи 

включається у пункт Додатки (наприклад, укладені словники, реєстри, 

листування, документи, фольклорні записи, малюнки, деякі частини 

класичного уроку, описи хореографічних етюдів). Додатки слід позначати 

послідовно великими літерами української абетки, за винятком літер Ґ, Е, Є, І, 

Ї, Й, О, Ч, Ь, наприклад: Додаток А, Додаток Б і т. д. 

 

ІV. Загальні правила цитування та посилання на використані джерела. 

У курсовій роботі автор повинен давати посилання на джерела, 

матеріали або окремі результати, цитати  які наводяться у дослідженні. Такі 

посилання дають змогу відшукати документи і перевірити достовірність 

відомостей про цитований документ, дають необхідну інформацію щодо 

нього. Посилатися слід на останні видання та публікації.  

Цитування 

Посилання в тексті роботи після цитати у квадратних дужках подавати 

порядковий номер позиції із «Списку використаної літератури» і номер 

сторінки. 

Наприклад: 

Характеризуючи міжнаціональні зв'язки українських діячів театру в 

Галичині, Р. Пилипчук зазначає: «У відкритті руського народного театру та 

його подальшій діяльності протягом року значну участь взяли австрійські та 

польські діячі мистецтв» [5, с. 26]. 



 
 

 

При непрямому цитуванні або скороченому викладі якоїсь проблеми у 

квадратних дужках можна наводити кілька позицій зі списку використаної 

літератури, розділяючи їх крапкою з комою. 

Наприклад: 

Дослідники історії українського театру в Галичині другої половини XIX 

ст. відзначають особливий внесок у розвиток української професіональної 

сцени Т. Романович, І. Гриневецького, І. Біберовича [3; 5; 22]. 

Багатотомне видання подається у списку використаної літератури 

однією позицією, а при цитуванні потрібно вказувати номер тому. 

Загальні вимоги до цитування такі: 

а) текст цитати починається і закінчується лапками і наводиться у тій 

граматичній формі, в якій він поданий у джерелі, із збереженням особливостей 

авторського написання; 

б) цитування повинно бути повним, без довільного скорочення 

авторського тексту і без перекручень думок автора; 

в) кожна цитата обов'язково супроводжується посиланнями на джерело. 

Перефразовування (переказування), як правило, становить матеріал 

для більшої частини тексту курсової роботи. Це означає, що вже на етапі 

нотаток студент починає писати текст своєї праці. Слід прагнути передати 

думку автора як найближче до оригіналу з використанням власної лексики. 

Для уникнення плагіату слід дотримуватись таких підходів: виділити основні 

ідеї, змінити структуру речень, використовувати синоніми або слова з 

подібним значенням, змінювати форми слів. При цьому наприкінці речень 

обов’язково мають бути посилання [5, с. 7].  

Узагальнення дозволяє одним реченням передати зміст цілого розділу 

або цілої авторської праці. При цьому наприкінці речень обов’язково мають 

бути посилання де вказано номер літератури по списку та кількість сторінок 

які були використані при комбінуванні  думки [3, с.3-6].  



 
 

 

 Працюючі над роботою, слід пам’ятати, що однією з вимог до 

написання роботи є її самостійність та творчість. Робота перенасичена 

посиланнями, запозиченнями зі статей, підручників, монографій не може бути 

позитивно оціненою. Курсова робота повинна бути написана гарною 

літературною мовою. Курсова робота, в якій буде виявлено ознаки плагіату 

знімається з розгляду, а її авторові виставляється оцінка “не задовільно”. 

Студент пише нову курсову роботу на іншу тему. 

 

V. ПОШУК ТА ОФОРМЛЕННЯ БІБЛІОГРАФІЇ 

Бібліографічний апарат у науковому дослідженні − це ключ до 

використаної автором літератури, який певною мірою відображає наукову 

етику і культуру. 

Ознайомлення з опублікованими за темою курсової (дипломної, 

магістерської) роботи науковими працями починається відразу після 

складання плану-проспекту наукового дослідження. 

Літературний афоризм стверджує: “Вивчати явище без книг - це почати 

плавання у незвіданому морі без карти, вивчати ж книги без практичної роботи 

- це значить зовсім не вийти в море”. 

Як знайти потрібну інформацію? 

Існують різні способи інформаційного пошуку, добору необхідної 

наукової літератури з хореографії, а саме: 

 бібліотечні каталоги; 

 спеціальні галузеві і друковані бібліографії наукових праць; 

 бібліографії, що подають до наукових праць; 

 підрядкові бібліографії; 

 реферативні видання; 

 бібліографії наукових праць окремих дослідників. 

Бібліотечний каталог - це перелік описів книг, журналів, статей, 

рукописних матеріалів, що зберігаються у фондах відповідної бібліотеки. 



 
 

 

Розрізняють кілька типів бібліотечних каталогів: 

генеральний - основний службовий каталог бібліотеки, що найповніше 

відбиває відомості про її фонди; 

авторський − каталог авторів, укладений за алфавітом; 

алфавітно-систематичний, в якому бібліографічні описи групують за 

галузями знань (і їх підрозділами), назви галузей розташовано за алфавітом; 

галузевий − спеціальний каталог, що містить опис літератури тільки з 

конкретної галузі, наприклад, хореографії; 

періодичних видань − каталог, що містить відомості про періодичні 

видання у фондах бібліотеки. 

Пошуки наукової літератури, звичайно, можливі за всіма типами 

каталогів. Так, знаючи прізвище автора, можна скористатися генеральним    

каталогом,    щоб    з'ясувати    точні    бібліографічні відомості про працю. За 

алфавітно-систематичним каталогом можна дізнатися про наявність 

відповідної хореографічної літератури в бібліотеці, звернувшись до розділу 

«Хореографія».  

Стан вивченості теми доцільно аналізувати з інформаційних видань, 

метою випуску яких є оперативна інформація як про самі публікації, так і їх 

зміст. 

VІ. Система поточного і підсумкового контролю знань 

 

Курсова робота студентів із дисципліни «Методика викладання фахових 

дисциплін» оцінюються за кредитно-трансферною системою, в основу якої 

покладено принцип поетапної звітності відповідно до затверджених графіків 

кафедрою хореографії. 

 

Критерії оцінювання курсової роботи 

Оцінка Критерії оцінювання 

А  ставиться за: чітку поставлену тему, мету, завдання, кількість 

розділів та сторінок; повне та ґрунтовне наукове дослідження 



 
 

 

90-100 

балів 

(курсової роботи); міцні та методичні знання матеріалу в заданому 

обсязі; вміння вільно проводити та оформлювати наукове 

дослідження (курсової роботи); відмінне виконання вимог 

передбачені навчальною програмою; за відмінне знання 

термінології; основної та додаткової літератури; за логічну 

побудову курсової роботи та коректне оформлення посилань; за 

вияв креативності у розумінні і творчому використанні набутих 

знань та умінь. 

В 

82-89 

балів 

ставиться за: добру поставлену тему, мету, завдання, кількість 

розділів та сторінок; ґрунтовне наукове дослідження (курсової 

роботи);  методичні знання матеріалу в заданому обсязі; вміння 

вільно проводити та оформлювати наукове дослідження (курсову 

роботу); виконання вимог передбачені навчальною програмою; за 

відмінне знання термінології; основної та додаткової літератури; за 

логічну побудову курсової роботи та достатню кількість посилань; 

за творчій  підхід при використанні набутих знань та умінь. 

С 

75-81 

балів 

ставиться за: достатньо добру поставлену тему, мету, завдання, 

кількість розділів та сторінок; повне наукове дослідження (курсової 

роботи); методичні знання матеріалу в заданому обсязі; вміння 

проводити та оформлювати наукове дослідження (курсової роботи); 

достатньо добре виконання вимог передбачені навчальною 

програмою; за добре знання термінології; основної та додаткової 

літератури; за логічну побудову курсової роботи та достатню 

кількість посилань. 

D 

69-74 

балів 

ставиться за: середнє поставлену тему, мету, завдання, кількість 

розділів та сторінок; не глибоке наукове дослідження (курсової 

роботи); вміння на слабому рівні проводити та оформлювати 

наукове дослідження (курсової роботи); на середньому рівні  

виконання вимог передбачені навчальною програмою; за середнє 

знання термінології; основної та додаткової літератури; за слабку 

побудову курсової роботи та недостатню кількість посилань. 

Е 

60-68 

балів 

ставиться за: на низькому рівні наукове дослідження (курсової 

роботи); поверхні знання матеріалу в заданому обсязі; вміння слабо 

оформлювати наукове дослідження (курсову роботу); на низькому 

рівні виконання вимог передбачені навчальною програмою; на 



 
 

 

 

VII. Захист курсової роботи 

Курсова робота, в якій буде виявлено ознаки академічної не 

доброчесності (плагіату) не допускається до захисту. 

        Захист курсової роботи з дисципліни «Методика викладання фахових 

дисциплін» здійснюється після завершення редагування та внесення правок 

наукового керівника. Дата місце, час захисту курсової роботи визначається 

рішенням кафедри. Під час захисту студент має зазначити тему, стисло 

обґрунтувати актуальність, мету, висновки дослідження. Після завершення 

доповіді, студент повинен дати відповідь на додаткові питання.  

Курсова робота  оцінюється враховуючи наступні аспекти: 

 своєчасність подання та затвердження теми курсової роботи; 

 повний обсяг виконання курсової роботи; 

 якість виконання наукового дослідження курсової роботи; 

 робота з джерелами та посилання в курсовій роботі; 

 системний підхід у роботі з матеріалом та його комплектація; 

 вміння вносити правки та доопрацювання перед захистом курсової роботи. 

низькому рівні  знання термінології; за слабку побудову курсової 

роботи.  

            FX 

35-59 

          балів 

ставиться за: наявність наукового дослідження та  на низькому рівні  

його оформлення (курсової роботи); поверхні знання матеріалу в 

заданому обсязі; на низькому рівні виконання вимог передбачені 

навчальною програмою; на дуже низькому рівні  знання 

термінології; за слабку побудову курсової роботи. 

F 

1-34 

балів 

ставиться за: відсутність належно проведену та оформлену курсову 

роботу; відсутність посилань; не дотримання обов’язкових вимог до 

наукового дослідження; відсутність середньої репрезентації власної 

роботи. 



 
 

 

Після захисту курсової роботи здобувачів вищої освіти ОПП «Хореографія» 

науковий керівник складає загальний звіт про захист.  

 

Вступ Загальна частина. 

Додатки 

Захист роботи Сума 

Актуальність 

Мета і завдання 

Новизна 

 

Розділи та 

висновки. 

Додатки 

Стиль та лаконічність. 

 

 

 

 

100 

30 40 30 

 



 
 

 

                                         VІІI. Теми курсових робіт 

1. Специфіка викладання хореографії у самодіяльних танцювальних 

колективах. 

2. Специфіка викладання хореографії у  закладах позашкільної освіти. 

3. Специфіка викладання хореографічних дисциплін у  закладах початкової 

мистецької освіти. 

4. Специфіка викладання хореографічних дисциплін  у закладах фахової 

передвищої освіти. 

5. Специфіка викладання фахових хореографічних дисциплін  у закладах 

вищої освіти. 

6. Взаємозв’язок  структурних компонентів робочої програми навчальної 

дисципліни з методикою її викладання. 

7. Особливості методики викладання групових та індивідуальних занять у 

хореографічному колективі. 

8. Проведення форм контролю отриманих результатів навчання на різних  

рівнях хореографічної освіти.  

9. Особливості методики побудови уроку з класичного танцю. 

10. Особливості методики побудови уроку з сучасного танцю. 

11. Роль гри у розвитку творчого потенціалу дітей на заняттях з хореографії. 

12. Спільні та відмінні риси методики викладання хореографії у самодіяльних 

хореографічних колективах та школах мистецтв. 

13. Використання навчально-методичного забезпечення для проведення 

практичних занять з хореографії у закладах початкової мистецької освіти. 
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                                                                                                            Додаток А 

Зразок титульної сторінки 

КИЇВСЬКА МУНІЦЕПАЛЬНА АКАДЕМІЯ ЕСТРАДНОГО ТА 

ЦИРКОВОГО МИСТЕЦТВ 

ФАКУЛЬТЕТ СЦЕНІЧНОГО МИСТЕЦТВА 

КАФЕДРА ХОРЕОГРАФІЇ 
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                                                                              Завідувач кафедри хореографії 

                                                                                ____________Володимир Грек  

                                                                                Протокол засідання кафедри  

                                                                               від «___» _____20____ р. №___ 

 

Іванов Іван Іванович 

МЕТОДИКА ВИКОНАННЯ ПАРТЕРНИХ ВПРАВ 

ТЕХНІКИ МОДЕРН ДЖАЗ ТАНЦЮ 

Курсова робота 

з дисципліни «Методика викладання фахових дисциплін» 

 Освітньо-професійна програма 026 «Сценічно-естрадні жанри» 

                                                                                    

   Науковий керівник – 

                                                                              кандидат мистецтвознавства,                                         

                            доцент кафедри хореографії 

                                                                                               Тетяна Луговенко  

 

                                               Київ – 2022 

 



 
 

 

                                                                                                               Додаток Б 

Зразок змісту 

ЗМІСТ 

 

ВСТУП…………………………………………………………………………...2 

РОЗДІЛ1. Назва розділу…………………………………………………………3  

1.1. Назва підрозділу…………………………………………………………….3 

1.2. Назва підрозділу……………………………………………………………. 

Висновки до першого розділу…………………………………………………… 

РОЗДІЛ 2. Назва розділу………………………………………………….……15 

2.1. Назва підрозділу…………………………………………………………..… 

2.2. Назва підрозділу…………………………………………………………….. 

2.3. Назва підрозділу…………………………………………………………… 

Висновки до другого розділу…………………………………………………….. 

ВИСНОВКИ…………………………………………………………………… 

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ………………………………………… 

ДОДАТКИ (за необхідністю)…………………………………………………….. 

 

 



 
 

 

Додаток В 

Орієнтовна структура  

Вступ  

Введення в тему дослідження, актуальність теми, огляд 

наукових робіт з теми дослідження, об’єкт, предмет,  мета та основні 

завдання, і методи дослідження. 

3 – 5 с. 

Теоретичний розділ 

1. Теоретичні засади проблеми дослідження. 

1.1. Сутнісна характеристика, категоріальний апарат щодо 

проблеми досліджень. 

1.2. Критичний аналіз існуючих підходів та практичного 

досвіду для розв’язання проблеми з теми дослідження. 

Висновки до першого розділу 

5 – 15 с. 

Основний розділ 

2. Обґрунтування вирішення досліджуваної проблеми.  

2.1 Розробка альтернативних варіантів розв’язання виявлених 

за результатами аналізу проблем. 

2.2 Обґрунтування вибору найбільш прийнятної альтернативи 

для вирішення проблем. 

2.3 Оцінка достовірності отриманих результатів дослідження. 

Висновки до другого розділу 

15 – 23 с. 

Висновки 

Стислий виклад висновків щодо актуальності теми, зроблених 

під час аналізу оцінок та узагальнень, а також пропозицій автора 

щодо перспектив дослідження.   

23 – 25с. 

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ  25… 

ДОДАТКИ  

 

 



 
 

 

                                                                                                     Додаток Г 

Оформлення списку літератури. 

КНИГИ 

Однотомні видання 

Один автор 

Федорова Л.Д. З історії пам’яткоохоронної та музейної справи у 

Наддніпрянській Україні. 1870-ті — 1910-ті рр. Київ, 2013. 373 с. 

Два і більше авторів 

Zhovinsky E.Ya., Kryuchenko N.O., Paparyha P.S. Geochemistry of 

Environmental Objects of the Carpathian Biosphere Reserve. Kyiv, 2013. 100 p. 

Людський розвиток в Україні: трансформація рівня життя та регіональні 

диспропорції: у 2-х т.: кол. моногр. Київ, 2012. 436 с.  

Без автора  

    Збірник Софія Київська: Візантія. Русь. Україна. Вип. ІІ. Київ, 2012. 464 с.  

Матеріали конференцій, з’їздів, тези доповідей  

Физика импульсных разрядов в конденсированных средах. Материалы 

ХVI Международной научной конференции (19—22 авг. 2013, г. Николаев). 

Николаев, 2013. 253 с. 

Багатотомні видання 

Видання загалом  

   Енциклопедія історії України: у 10 т. Київ: Наук. думка, 2013. Т. 10. 784 с. 

Окремий том  

   Dark energy and dark matter in the Universe. In three vol. Vol. 3. Dark matter: 

Observational manifestation and experimental searches. Kyiv: Akademperiodyka, 

2015. 356 p.  

Серіальні та продовжувані видання 

Газета  

   Світ: всеукр. тижн. / засн.: Мін-во освіти і науки України, Нац. акад. наук 

України. 1997, квітень — . Київ. Щотиж. 1997, № 1—5.  



 
 

 

Журнал  

   Вісник Національної академії наук України: загальнонаук. журн. / засн.: Нац. 

акад. наук України. 1928, жовтень — . Київ. Щоміс. 2016, № 1—12.  

Бюлетень  

   Бюлетень Міністерства юстиції України : наук. журн. / засн.: Мін-во юст. 

України. 1999— . Київ. Щоміс. 2016, № 6, 24 с. 4  

Продовжуваний збірник  

   Наука України у світовому інформаційному просторі: серія / засн.: Нац. акад. 

наук України. 2008— . Київ: Академперіодика. 

ІНШІ ВИДАННЯ 

Законодавчий матеріал  

Про видавничу справу: Закон України від 05.06.1997 № 318/97-ВР. Київ: 

Парламентське видавництво, 2015. 24 с.  

Правила  

Правила пожежної безпеки в Україні. Затв. Мін-вом внутріш. справ 

України 30.12.2014. Чинний від 10.04.2015. Київ: Техніка, 2003. 157 с.  

Збірник стандартів  

Правила учета электрической энергии: сб. основных норматив.-техн. 

док., действующих в обл. учета электроэнергии. Москва, 2002. 366 с.  

Окремий стандарт  

ДСТУ 3017-2015. Видання. Основні види. Терміни та визначення. Київ, 

2016. 42 с.  

Авторське свідоцтво  

А. с. 1810306 СССР, МКИ5 С 02 F 1/469. Способ деминерализации 

водных расворов / В.Д. Гребенюк, Н.П. Стрижак, В.В. Гончарук, А.О. 

Самсони-Тодоров, А.В. Гречко. № 4934753; заявл. 08.05.91; опубл. 23.04.93, 

Бюл. № 15.  

Патент  



 
 

 

Пат. КМ 98077 Україна. Спосіб одержання йодиду цезію або йодиду 

натрію для вирощування монокристалів. Опубл. 10.04.2015.  

Заявка  

Заявка u 2014 06343 Україна, МПК (2014.04) B01J 13/00. Спосіб 

отримання колоїдного розчину наночасток срібла / О.А. Півоваров, М.І. 

Воробйова (Україна); заявник та патентовласник ДВНЗ "Укр. держ. хім.-

технол. ун-т". № u 2014 06343; заявл. 10.06.14.  

Каталог  

     Національна академія наук України. Анотований каталог книжкових 

видань 2008 року Київ: Академперіодика, 2009. 444 с. 

Препринт 

     Панасюк М. І., Скорбун А. Д., Сплошной Б. М. Про точність визначення 

активності твердих радіоактивних відходів гамма-методами. Чорнобиль: Ін-т 

пробл. безпеки АЕС НАН України, 2006. 7, [1] с. (Препринт. НАН України, Ін-

т пробл. безпеки АЕС; 06-1). 

Автореферат дисертації 

   Старовойт С. В. Видавнича діяльність Національної академії наук України у 

1918—1933 рр. : автореф. дис. ... канд. іст. наук. Київ, 2003. 20 с. 

ЧАСТИНА ВИДАННЯ 

Стаття із журналу, збірника, розділ книги незалежно від кількості 

авторів у позатекстовому переліку бібліографічних посилань (списку 

літератури) 

   Яцків Я. С., Радченко А. І. Про ефективність видання наукових журналів в 

Україні. Вісн. НАН України. 2012. № 6. С. 62—67. 

     Назарчук З. Т. Дифракция Е-поляризованных электромагнитных волн на 

цилиндрическом экране с сечением в виде ломаной кривой. Волны и 

дифракция Тбилиси, 1985. Кн. 1. С. 507—511. 

    Скальський В. Р. Становлення методу акустичної емісії в установах 

Західного наукового центру. Теорія і практика раціон. проектування, 



 
 

 

виготовлення і експлуатації машинобуд. конструкцій: Праці 2 міжнар. наук.-

техн. конф. (Львів, 11—13 лист. 2010). Львів, 2010. С. 9—10. 

Рецензія 

Касьянов Г. Глобальна еволюція людства: культурно-цивілізаційний 

вимір. Вісн. Кн. палати. 2001. № 12. С. 14–15. 

Рец. на кн.: Шейко В. Культура. Цивілізація. Глобалізація (кінець XIX 

— початок XX ст.): монографія: у 2 т. Харків, 2001. Т. 1. 520 с. ; т. 2. 400 с. 

 

ЕЛЕКТРОННІ РЕСУРСИ ВІДДАЛЕНОГО ДОСТУПУ 

Опис ресурсу загалом 

Наукові публікації і видавнича діяльність НАН України. Київ, 2007. 

URL:http://www.nas.gov.ua/publications (дата звернення: 19.03.2014). 

Опис частини електронного ресурсу у позатекстовому переліку 

бібліографічних посилань (списку літератури) 

  Garfield E. More on the ethics of scientific publication: abuses of authorship 

attribution and citation amnesia undermine the reward system of science. Essays of 

an information scientist. URL: 

http://www.garfield.library.upenn.edu/essays/v5p621y1981-82.pdf (Last accessed: 

16.04.2013). 

НЕОПУБЛІКОВАНІ ВИДАННЯ 

Звіт про науково-дослідну роботу 

   Розвиток науково-видавничої справи на початковому та сучасному етапах 

діяльності Національної академії наук України: звіт про НДР (заключний) ВД 

"Академперіодика" НАН України; кер. Я. С. Яцків. Київ, 2015. 112 с. № ДР 

0113U001213. 

Дисертації 

   Воскобойнікова-Гузєва О.В. Бібліотечно-інформаційна сфера України в 

контексті соціальних трансформацій кінця ХХ ст. – 10-х років ХХІ ст.: 

концепції стратегічного розвитку, динаміка змін, перспективи: дис. ... д-ра 



 
 

 

наук із соц.комунік.: 27.00.03 / Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського. Київ, 

2014. 

Депоновані наукові роботи 

     Тріщ Б.М. Оптимізація температурних полів і напружень у квадратній 

пластині з отвором / ЛНУ ім. Івана Франка. Львів, 2001. 14 с. Деп. в ДНТБ 

України 11.12.01, № 239. 

 

    

 


