
УІ. Навчально-методична карта дисципліни «Основи мистецької педагогіки», група 1ПДБд 
 

1 СЕМЕСТР: індивідуальна робота 12 год., самостійна робота – 108 год., залік (разом: 120 год.) (ДЕННА форма навчання) 
 
 
Тиждень 1 2 3 

 
4 5 6 

Назва 
модуля 

Модуль 1. Наукові засади мистецької педагогіки (50 балів) Модуль 2. Педагогіка мистецтва як засіб розвитку творчої особистості (50 балів) 

Теми  
індивіду-
альних 
занять 

  Мистецька 
педагогіка: предмет, 
мета і завдання 
курсу. Становлення 
та розвиток 
мистецької 
педагогіки 

  Методологічні 
основи мистецької 
освіти. 
   Мистецтво як 
складова культури 
та її вплив на 
формування творчої 
особистості 

  Розвиток творчого 
мислення молоді 
засобами мистецької 
педагогіки 
  Педагогічний потенціал 
мистецтва у розвитку 
творчої індивідуальності 
педагога-оганізатора 
культурно-дозвіллєвої 
сфери 

Види мистецтва та їх 
педагогічний вплив 

на розвиток 
особистості 

Музично-хореографічне 
мистецтва у розвитку творчої 
особистості майбутнього 
фахівця культурно-
дозвіллєвої сфери. 

Театральна педагогіка і 
кіномистецтво як засіб 
розвитку творчої 
індивідуальності студентів 

  Музейна педагогіка у 
розвитку пізнавального 
потенціалу особистості 
студентів. 
  Народне мистецтво як засіб 
етнокультурної ідентичності 
особистості 

Самостій
на робота  

Підготувати реферат і презентацію по темі: 
 «Мистецька освіта як суспільне явище» (25 балів) 
 

Підготувати реферат і презентацію по темі: 
 «Методологічні основи пізнання сутності й специфіки мистецтва» (25 балів) 
 

Види 
контролю 

МОДУЛЬНИЙ КОНТРОЛЬ 1. 
Підготувати реферат та доповідь по темі «Мистецька педагогіка  як 
наука про освіту засобами мистецтва»  (25 балів) 

 

МОДУЛЬНИЙ КОНТРОЛЬ 2. 
Підготувати реферат та доповідь по темі «Характерні особливості різновидів 
мистецтва»  (25 балів) 

 
Залік 100 балів 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



УІ. Навчально-методична карта дисципліни «Основи мистецької педагогіки», група 1ПДБз 
1 СЕМЕСТР: лекції - 12 год., семінарські – 4 год., самостійна робота – 104 год., залік (разом: 120 год.)  

(ЗАОЧНА форма навчання) 
Тиждень Осіння сесія 
Назва 
модуля 

Модуль 1. Наукові засади мистецької педагогіки (50 балів) Модуль 2. Педагогіка мистецтва як засіб розвитку творчої особистості 
(50 балів) 

Теми  
лекцій 

Л.1. 
 Мистецька 
педагогіка: 
предмет, мета і 
завдання курсу. 
Становлення та 
розвиток 
мистецької 
педагогіки 

Л.2. 
Методологічні основи 
мистецької освіти 
Мистецтво як складова 
культури та її вплив на 
формування творчої 
особистості 

Л.3. 
  Розвиток творчого 
мислення молоді засобами 
мистецької педагогіки 
  Педагогічний потенціал 
мистецтва у розвитку 
творчої індивідуальності 
педагога-оганізатора 
культурно-дозвіллєвої 
сфери 

Л.4. 
Види мистецтва та 
їх педагогічний 
вплив на розвиток 
особистості 

Л.5. 
Музично-хорео-

графічне мистецтва у 
розвитку творчої 
особистості майбут-
нього фахівця 
культурно-дозвіл-
лєвої сфери. 
Театральна педагогіка 
і кіномистецтво як 
засіб розвитку 
творчої індивідуаль-
ності студентів 

Л.6. 
  Музейна педагогіка у 
розвитку пізнавального 
потенціалу особистості 
студентів. 
  Народне мистецтво як засіб 
етнокультурної ідентичності 
особистості  

Теми  
семінар-
ських занять 

 С.1. 
Мистецтво як суспільна 
форма свідомості та 
соціокультурний 
феномен  
(25 балів) 
 

   С.2. 
Використання мистецтва у 
розвитку етнокультурної 
ідентичності особистості 
(25 балів) 

Самостійна 
робота 

Підготовлення до семінарського заняття та модульного контролю Підготовлення до семінарського заняття та модульного контролю 

Види 
контролю 

МОДУЛЬНИЙ КОНТРОЛЬ 1. 
Підготувати реферат та доповідь по темі «Мистецька педагогіка  як наука про 

освіту засобами мистецтва» (25 балів) 
 

МОДУЛЬНИЙ КОНТРОЛЬ 2. 
Підготувати реферат та доповідь по темі «Характерні особливості 
різновидів мистецтва»  (25 балів) 

Залік 100 балів 
 
 


