
 



 



1. Опис навчальної дисципліни 

1.Опис навчальної дисципліни 

Найменування показників дисципліни за формою навчання 

денна форма навчання 

«Методика навчання освітньої галузі ”Мистецтво” 

» 

Вид дисципліни обов’язкова 

Мова викладання, навчання та оцінювання українська 

Загальний обсяг кредитів / годин 4/120 

Курс 2 

Семестр 4 

Обсяг кредитів 4 

Обсяг годин, в тому числі: 120 

Аудиторні 56 

Модульний контроль 8 

Семестровий контроль - 

Самостійна робота 56 

Форма семестрового контролю Залік 

 



2. Мета та завдання навчальної дисципліни 

Мета: формувати у студентів систему цінностей мистецької освіти, знань 

та умінь з організації та методики мистецького навчання молодших школярів та 

учнів з особливими освітніми потребами. 

Завдання: 

1. формувати загальні компетентності: 
ЗК 1 Світоглядна 

Знання і розуміння предметної області та розуміння професії; знання основних теорій, 

концепцій, вчень, які формують наукову картину світу; вміння відстоювати власні стратегії 

професійної діяльності. 

ЗК 3 Комунікативна 

Здатність до усного та письмового спілкування рідною мовою. Здатність налагоджувати 

професійну і педагогічну комунікацію. 

ЗК 5 Інформаційно-комунікаційна 

Здатність знаходити, обробляти та аналізувати інформацію з різних джерел для розгляду 

професійних питань. Здатність до застосування сучасних засобів інформаційних і 

комп’ютерних технологій для розв’язання корекційних і комунікативно-мовленнєвих задач в 

соціальній і професійній діяльності. 

ЗК 6 Креативна 

Здатність генерувати нові ідеї, творчо підходити до вирішення професійних завдань. 

ЗК 9 Самоосвітня 

Здатність навчатися та самонавчатися. Спрямованість на розкриття особистісного потенціалу 

та самореалізацію. Прагнення до особистісно-професійного лідерства та успіху. 

2. формувати фахові компетентності: 
ФК 1 Організаційна 

Здатність планувати, організувати, координувати, контролювати та оцінювати власну 

професійну діяльність. Здатність до когнітивної гнучкості: ситуативного (негайного) 

вирішення проблем, врахування нових (поточних) умов і обставин для прийняття рішень, 

уміння долати стереотипне мислення. 

ФК 2 Теоретико-методологічна 

Здатність до застосування знань провідних гуманістичних теорій, концепцій, вчень щодо 

виховання і навчання осіб з особливими освітніми потребами; здатність відстоювати власні 

корекційно-педагогічні, навчально-реабілітаційні переконання, дотримуватись їх у житті та 

професійній діяльності. 

ФК 3 Психолого-педагогічна 

Володіння базовими знаннями з педагогіки і психології та вміння їх реалізувати, 

закономірностей особистісного розвитку людини на різних вікових етапах; психологічних 

механізмів навчання та виховання дитини задля забезпечення спрямованої соціалізації та 

інтеграції особистості з порушеннями психофізичного розвитку. 

ФК 4 Методична 

Застосовувати базові знання і вміння для формування компетентностей у дітей молодшого 

шкільного віку. Здатність здійснювати освітній процес в початковій школі з урахуванням 

психофізичних, вікових особливостей та індивідуальних освітніх потреб дітей з порушеннями 

мовлення. 

ФК 5 Спеціально-педагогічна 



Володіння базовими знаннями про педагогічні системи навчання, виховання і освіти дітей з 

різними освітніми потребами; розуміння сучасних підходів до вивчення, освіти, розвитку і 

соціальної адаптації осіб з особливими освітніми потребами. 

ФК 6 Спеціально-методична 

Здатність здійснювати освітньо-корекційний процес з урахуванням психофізичних, вікових 

особливостей, індивідуальних освітніх потреб, актуального стану і потенційних можливостей 

осіб з тяжкими порушеннями мовлення в спеціальних та інклюзивних закладах освіти. 

ФК 9 Проектувальна 

Володіння вміннями планувати, організовувати і здійснювати корекційно-педагогічний процес 

у спеціальних та інклюзивних закладах освіти з урахуванням вікових та індивідуальних 

особливостей дітей дошкільного та шкільного віку. 

ФК 14 Компетентність у сфері інклюзивного навчання 

Володіння базовими знаннями та розуміння основних цінностей, концепцій та теорій 

інклюзивного навчання. Володіння уміннями, що уможливлюють здатність здійснювати якісне 

інклюзивне навчання. 

3. Забезпечувати набуття практичних навичок на базі Навчальної 
лабораторії творчої педагогіки, Центрі інноваційних освітніх технологій (ICR-клас) 
та закладів загальної середньої освіти (середня загальноосвітня школа №128 ) 

 

4. Результати навчання за дисципліною: 
− ПРН 3. Здатність продемонструвати знання теоретичних засад загальної та спеціальної 

педагогіки; розуміння особливостей та закономірностей розвитку різних категорій дітей з 

особливими потребами, особливостей корекційно-компенсаторної допомоги цим дітям. 

− ПРН 4. Здатність визначити етапи, досягне’ння й тенденції розвитку теорії та практики 

логопедагогіки; визначити концептуальні засади та цільові настанови сучасної 

логопедагогіки, сутність корекційно-освітніх технологій роботи з дітьми з порушеннями 

мовлення. 

− ПРН 9. Здатність продемонструвати володіння методиками навчання, виховання і розвитку 

дітей молодшого шкільного віку з тяжкими порушеннями мовлення, знання і розуміння 

організації освітнього процесу в початковій школі для дітей з порушеннями мовлення. 

− ПРН 10. Здатність продемонструвати на базовому рівні знання та уміння здійснювати вибір 

технологій мовленнєвого та когнітивного розвитку дітей раннього, дошкільного і 

молодшого шкільного віку з особливими освітніми потребами. 
− ПРН 15. Здатність продемонструвати знання щодо основного змісту, структури, напрямів, 

специфіки діяльності асистента вчителя з організації та впровадження інклюзивного 

навчання з урахуванням особливостей його взаємодії з іншими учасниками освітнього 

процесу в системі інклюзивної освіти. 

− ПРН 16. Здатність продемонструвати знання і вміння з організації і забезпечення 

психолого-педагогічного супроводу дітей з особливими потребами в умовах інклюзивного 

навчання. 

− ПРН 17. Здатність продемонструвати володіння державною та іноземною мовами, 

культуру спілкування, уміння вирішувати проблеми та приймати рішення у складних 

практичних ситуаціях, демонструючи лідерські якості та навички ефективної командної 

взаємодії. 

− ПРН 18. Здатність до аналітичного мислення і генерування ідей у процесі пошуку і аналізу 

інформації з різних джерел, зокрема засобами інформаційно-комп’ютерних технологій; до 

науково-дослідницької діяльності для розв’язання професійних питань та самоосвіти. 



− ПРНД 6. Інтегрувати та використовувати академічні предметні знання як основу змісту 

мистецької освітньої галузі Державного стандарту початкової освіти та трансформувати її 

у різні форми. 
 

− ПРНД 8. Організовувати конструктивну та партнерську взаємодію з учасниками освітнього 

процесу початкової школи, використовуючи практики емоційного реагування. 



4. Структура навчальної дисципліни 

Тематичний план для денної форми навчання 
 

 Розподіл годин між видами робіт 
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Змістовий модуль І. Зміст мистецької освітньої галузі у початковій школі 

Тема 1. Мистецька інклюзивна освіта: зарубіжний 

та вітчизняний досвід. Зміст мистецької освітньої 

галузі в контексті НУШ. 

4 2     2 

Тема 2. Організаційно-методичні основи 

музичного мистецтва. 

4 2     2 

Тема 3. Взаємодія видів музичної діяльності в 

структурі уроку музичного мистецтва. 

Використання елементів музикотерапії. 

4  2    2 

Тема 4. Особливості музичного сприймання і 

методи його розвитку в учнів з тяжкими 

порушеннями мовлення 

4   2   2 

Тема 5. Особливості формування співацьких 

навичок у дітей із заїканням, алалією та адаптація 

співацького навчального матеріалу для дітей з 

тяжкими порушеннями мовлення (ТПМ) 

4   2   2 

Тема 6. Музична грамота як вид діяльності 4   2   2 

Тема 7 Методичні рекомендації щодо підготовки 

уроку музичного мистецтва. Адаптація і 

модифікація його для дітей з ТПМ 

8    4  4 

Модульний контроль 2     2  

Усього за змістовий модуль «Зміст мистецької 

освітньої галузі у початковій школі» 

34 4 2 6 4 2 1 

6 

Змістовий модуль ІІ. Концепція хореографічного мистецтва 

Тема 8. Педагогічний і психологічний 

потенціал хореографії в умовах НУШ 

4 2     2 

Тема 9. Хореографія в житті людей з порушенням 

розвитку. 

4 2     2 

Тема 10. Методика організації хореографічних 

занять: зміст, види, типи, структура. 

4  2    2 

Тема 11. Зміст і методика проведення занять у 

початковій школі для дітей з ТПМ 

4   2   2 



Тема 12. Адаптація контактної імпровізації та 

тілесної перкусії для учнів з порушеннями 

розвитку 

4   2   2 

Тема 13. Використання елементів логоритміки на 

уроках мистецтва з учнями з ТПМ 

4   2   2 

Тема 14. Методика постановочної роботи 

хореографічних композицій в різних жанрах 

хореографії та особливості організації 

хореографічних постановок для дітей з порушенням 

розвитку 

6    4  2 

Модульний контроль 2     2  

Усього за змістовий модуль «Концепція 

хореографічного мистецтва» 

32 4 2 6 4 2 14 

Змістовий модуль ІІІ. Соціально-естетична сутність образотворчого мистецтва 

Тема 15. Мистецтво як одна із форм суспільної 
свідомості. Роль образотворчого мистецтва в 

естетичному вихованні школярів з ТПМ. Арт- 

терапія. 

4 2     2 

Тема 16. Жанри образотворчого мистецтва: 

Графіка, живопис, скульптура. 

4   2   2 

Тема 17. Організація уроків мистецтва 
(образотворчого мистецтва) у початковій школі 

для учнів з ТПМ 

8   2   6 

Тема 18. Методи та форми організації 
навчального процесу на уроках образотворчого 

мистецтва для дітей з ТПМ. Сучасні техніки 
малювання 

4   2   2 

Модульний контроль 2     2  

Усього за змістовий модуль «Соціально-естетична 

сутність образотворчого мистецтва» 

22 2  6  2 12 

Змістовий модуль ІV. Театральне мистецтво 

Тема 19. Театральне мистецтво в Україні. 
Історія та сучасний стан 

4 2     2 

Тема 20. Різновиди театрального мистецтва 4 2     2 

Тема 21. Використання матеріалу музично- 
театральних спектаклів. Драматизація 
програмної музики. 

4  2    2 

Тема 22. Використання матеріалу дитячих 
музично-театральних спектаклів та пальчиково 
театру на уроках мистецтва 

6   2   4 



Тема 23. Народна й авторська казка в різних 
видах музичної діяльності. Інсценізація пісень 

4   2   2 

Тема 24. Методика розробки і постановка казки, 

музичної п’єси. Використання елементів 

казкотерапії з дітьми з ТПМ 

8   2 4  2 

Модульний контроль 2     2  

Усього за змістовий модуль «Театральне 

мистецтво» 

38 4 2 6 4 2 14 

Усього за навчальну дисципліну «Методика 

навчання освітньої галузі «Мистецтво» 

120 14 6 24 12 8 56 

 

5. Програма навчальної дисципліни 

 

Змістовий модуль 1 

Зміст мистецької освітньої галузі у початковій школі» 

 

Тема 1. Мистецька інклюзивна освіта: зарубіжний та вітчизняний досвід. 

Зміст мистецької освітньої галузі в контексті НУШ. 

Мистецька інклюзивна освіта: традиції та новації. Типові програмами та 

програми з музичного/образотворчого мистецтва для дітей з ТПМ. Особливості 

адаптації і модифікації програм для дітей з ТПМ. Спеціальні навчальні програми. 

Основні виміри мистецької освіти в умовах НУШ та сучасні тенденції розвитку 

Ключові слова: мистецька інклюзивна освіта, зміст мистецької освітньої 

галузі, типові та спеціальні навчальні програми, НУШ. 

Рекомендована основна література [1, 2, 4, 5] 

Рекомендована додаткова література [9, 10, 12, 13, 16] 

 

Тема 2. Організаційно-методичні основи музичного мистецтва 

Системи й технології музичного виховання. Система музичного виховання 

З. Кодая. Система музичного виховання К. Орфа. Болгарський метод «столбіця» 

Б. Трічкова. Вальдорфська школа. Відродження «забутих» музично-педагогічних 

традицій. Сучасний педагогічний досвід. 

Ключові слова: технологія розвивального музичного виховання, технологія 

моделювання музично-творчого процесу, художньо-педагогічний аналіз 

музичного твору. 

Рекомендована основна література [1,2, 4, 5] 

Рекомендована додаткова література [9, 12, 13, 15, 16] 



Тема 3. Взаємодія видів музичної діяльності в структурі уроку музичного 

мистецтва. Використання музикотерапії. 

Доцільність комплексної структури уроку. Його модифікація відповідно до 

змісту спеціальних навчальних програм. Напрями взаємозв’язку компонентів 

уроку. Досягнення єдності видів діяльності з допомогою теми уроку. Урахування 

емоційного змісту музичних композицій та використання їх при використанні 

музикотерапії на уроках з учнями з порушеннями розвитку. 

Ключові слова :структура уроку, компоненти уроку, види музичної 

діяльності, музикотерапія. 

Рекомендована основна література [1,2, 4, 5] 

Рекомендована додаткова література [9, 10, 12, 15, 16, 23] 

 

 
Тема 4. Особливості музичного сприймання і методи його розвитку в 

учнів з тяжкими порушеннями мовлення. 

Особливості музичного сприймання і методи його роз витку в учнів з 

тяжким порушенням мовлення. Основні етапи ознайомлення учнів з музичним 

твором. Методи розвитку музичного сприймання в процесі слухання й аналізу 

музичного твору. Повторний аналіз твору. Проблемні ситуації в ході сприймання 

музики. 

Ключові слова: музичне сприймання, методи розвитку музичного 

сприймання, етапи ознайомлення з музичним твором. 

Рекомендована основна література [1,2, 4, 5] 

Рекомендована додаткова література [10, 12, 13, 15, 16, 21] 
 

Тема 5. Особливості формування співацьких навичок у дітей із 

заїканням, алалією та адаптація співацького навчального матеріалу 

для дітей з тяжкими порушеннями мовлення (ТПМ) 

Хоровий спів як основний вид музично-виконавської діяльності. 

Формування співацьких навичок. Особливості формування співацьких навичок у 

дітей з тяжким порушенням мови. Формування та розвиток співацьких навичок у 

дітей із заїканням та алалією. Розвиток внутрішнього слуху як умова співу. Етапи 

розучування пісні, поєднання пояснень з показом. Зорові уявлення під час співу. 

Формування художньої оцінки і самооцінки. 

Ключові слова: співацькі навички, дихання, звукоутворення, співацька 

інтонація. 

Рекомендована основна література [1,2, 4, 5] 

Рекомендована додаткова література [9, 10, 12, 13, 15, 16, 24] 

 

Тема 6. Музична грамота як вид діяльності 



Музичної грамота, основні принципи й методи її освоєння. Формування 

понять, пов’язаних зі звуковисотністю в музиці. Освоєння метроритмічних 

особливостей музики. Ознайомлення з формою музичного твору. Вивчення 

понять пов’язаних з ладовими музично-слуховими уявленнями. Активізації 

музичного слуху в учнів. 

Ключові слова: ритм, метр, лад, форма музичного твору, динаміка. 
Рекомендована основна література [1, 2, 4, 5] 

Рекомендована додаткова література [9, 10, 12, 13, 15, 21] 
 

Тема 7. Методичні рекомендації щодо підготовки уроку музичного 

мистецтва. Адаптація і модифікація його для дітей з ТПМ. 

Методика підготовки уроку. Планування завдань розвитку музичних 

навичок дітей з ТПМ. Етапи уроку. Добір методів навчання. Адаптація і 

модифікація планування уроку відповідно до спеціальних програм для учнів з 

ТПМ. Розробка фрагменту уроку. 

Ключові слова: сценарій, урок, методика, етапи уроку, фрагмент уроку 

Рекомендована основна література [1,2, 4, 5] 

Рекомендована додаткова література [10, 12, 13, 15, 23] 

 
Змістовий модуль 2 

Концепція хореографічного мистецтва 
 

Тема 8. Психолого-педагогічний потенціал хореографії в умовах 

НУШ 

Становлення і розвиток хореографічного мистецтва. Види хореографічного 

мистецтва. Інтеграція складників змісту освіти: сприймання хореографії, 

ознайомлення з мовою мистецтва, репродуктивне навчання мистецтва і на цій 

основі продуктивна діяльність учнів; залучення учнів до основних видів 

хореографічного мистецтва, сукупність танцювальних жанрів, видів рухів; 

планування різних форм організації хореографічної діяльності з врахуванням 

потреб учнів з порушенням розвитку та інвалідністю. 

Ключові слова: хореографічне мистецтво, жанри хореографії, заняття. 

Рекомендована основна література [1, 2, 4, 5] 

Рекомендована додаткова література [3, 5] 

 
Тема 9. Хореографія в житті людей з порушенням розвитку. 

Хореографічні конкурси для людей інвалідністю. 

Значення хореографії як виду мистецтва для людей з інвалідністю. Сучасні 

конкурси для учнів з порушенням розвитку. Вплив хореографічних занять на 

розвиток особистості школяра. 



Ключові слова: хореографія, заняття, сучасні конкурси для осіб з 

інвалідністю. 

Рекомендована основна література [1, 2, 4, 5] 

Рекомендована додаткова література [3, 5] 
 

Тема 10. Методика організації хореографічних занять: зміст, види, 

типи, структура. 

Організація занять. Етапи проведення хореографічного заняття. Види, 

типи, структура заняття та їх модифікація відповідно до особливостей дітей з 

порушенням розвитку. 

Ключові слова: види хореографічних занять, типи, структура, методика 

організації занять з хореографії. 

Рекомендована основна література [1, 2, 4, 5] 

Рекомендована додаткова література [3, 5] 
 

Тема 11. Зміст і методика проведення занять в початковій школі для дітей з 

ТПМ 

Адаптація та модифікація вправ та методів для проведення хореографічних 

занять з дітьми з порушенням розвитку. Підготовчі вправи. Ритмічні вправи. 

Фігурні побудови, вправи-системи для виконання танцю. 

Ключові слова: вправи, методи, хореографічне заняття, підготовчі вправи, 

ритмічні вправи, побудова танцю. 

Рекомендована основна література [1, 2, 4, 5] 

Рекомендована додаткова література [3, 5] 

 

 
Тема 12. Адаптація контактної імпровізації та тілесної перкусії для 

учнів з порушеннями розвитку 

Використання контактної імпровізації на хореографічних заняттях та 

уроках мистецтва. Її різновиди. Значення тілесної перкусії у навчальному 

процесі. Її використання на уроках. Їх адаптація на уроці відповідно до потреб 

учнів з особливими освітніми потребами. 

Ключові слова: контактна імпровізація, тілесна перкусія, учні з 

інвалідністю, хореографічні заняття, уроки мистецтва 

Рекомендована основна література [1, 2, 4, 5] 

Рекомендована додаткова література [3, 5] 
 

Тема 13. Використання елементів логоритміки на уроках мистецтва з 

учнями з ТПМ 



Система музично-ритмічних вправ – логоритміка. Особливості 

використання елементів логоритміки на уроках. Адаптація їх на уроках 

мистецтва відповідно до потреб дітей з порушенням розвитку. 

Ключові слова: логоритміка, уроки мистецтва, учні з ТПМ. 

Рекомендована основна література [1, 2, 4, 5] 

Рекомендована додаткова література [3, 5] 
 

Тема 14. Методика постановочної роботи хореографічних композицій 

в різних жанрах хореографії та особливості організації 
хореографічних постановок для дітей з порушенням розвитку 

Композиція танцю, основні частини твору. Тривалість. Ступені розвитку 

дії. Композиція постановки танцю. Художні прийоми, комбінації танцю. 

Визначення малюнку танцю відповідно до особливостей учнів з порушенням 

розвитку. Умовні позначення танцю. 

Ключові слова: музичний розмір, малюнок танцю. 
Рекомендована основна література [3, 4, 5] 

Рекомендована додаткова література [10, 12] 

 

 
Змістовий модуль 3 

Соціально-естетична сутність 

образотворчого мистецтва 
 

Тема 15. Мистецтво як одна із форм суспільної свідомості. Роль 

образотворчого мистецтва в естетичному вихованні школярів 

Мистецтво як одна з форм вираження свідомості суспільства. Творчість 

відомих художників з порушеннями розвитку та інвалідністю та їх значення в 

мистецтві. Ціннісне сприймання мистецтва. Значення образотворчого мистецтва 

в естетичному вихованні учнів початкової школи. Арт-технології. 

Ключові слова: зображення, культурне явище, мистецтво, образотворче 

мистецтво, сприймання, арт-терапія. 

Рекомендована основна література [1, 2, 4, 5] 

Рекомендована додаткова література [1, 2, 5, 10, 12, 22, 23] 
 

Тема 16. Жанри образотворчого мистецтва: Графіка, живопис, 

скульптура 

Вибір засобів виразності графіки для передання характеру форми та 

поверхні зображувальних об’єктів та предметів. Значення вибору графічної 

техніки для створення виробу графічного образу. Використання різних ліній, 

плям, форм кольорів і їх відтінків для створення візуальних відтінків. Організація 

робочого місця. Елементарне компонування елементів композиції (площинної, 



обʼємної). Інструменти, матеріали та обладнання художника скульптора. 

Передача основної форми будови тварин у простих позах. Формування 

художньо-конструктивних навичок створення статичного чи динамічного образу 

в скульптурі. Поняття про об’єм і фактуру як засоби виразності скульптури. 

Ключові слова: графіка, графічний образ, графічна техніка, прості пози, 

художньо-конструктивні навички. 

Рекомендована основна література [1,2, 4, 5] 

Рекомендована додаткова література [1, 2, 5, 10, 12, 22, 23] 

 
Тема 17. Організація уроків мистецтва (образотворчого мистецтва) у 

початковій школі для учнів з ТПМ 

Організація уроку. Його структура. Поняття композиційного центру. 

Виділення головного в композиції. Статична та динамічна композиції. 

Елементарне передавання динамічного стану об’єкту під час інтегрованого 

навчання. Симетрія як найпростіший композиційний засіб зображення площини. 

Відтворення глибини простору за допомогою кольору, деталізації переднього 

плану та методу загороджування. 

Ключові слова: організація, структура, композиційний центр, статична 

композиція, динамічна композиція, симетрія. 

Рекомендована основна література [1, 2, 4, 5] 

Рекомендована додаткова література [1, 2, 5, 10, 12, 22, 23] 

 
Тема 18. Методи та форми організації навчального процесу на уроках 

образотворчого мистецтва для дітей з ТПМ. Сучасні техніки 

малювання. 

Поняття про форми навчання образотворчого мистецтва. Класифікація 

методів. Наочні та практичні методи навчання. Особливості реалізації методів 

навчання у роботі з дітьми з ТПМ. Використання сучасних технік малювання 

(ниткографія, ебру, флюїд-арт) 

Ключові слова: форми навчання, методи навчання, засоби наочності. 

Рекомендована основна література [1,2, 4,5] 

Рекомендована додаткова література [1,2,5,10,12, 22, 23] 

 
Змістовий модуль 3 

Театральне мистецтво 

Тема 19. Театральне мистецтво в Україні. Історія і сучасний стан 

Розвиток українського театру. Вітчизняний сучасний театр. Творчість 

відомих акторів з порушеннями розвитку та інвалідністю Застосування театральних 

сценок в освітньому процесі початкової школи 



Ключові слова: театр, творчість акторів з порушенням розвитку та 

інвалідності, театральні сценки, освітній процес початкової школи. 

Рекомендована основна література [1,2] 

Рекомендована додаткова література [1, 2, 5, 10, 12] 
 

Тема 20. Різновиди театрального мистецтва 

Драматичний театр – один з основних видів театру. Музичний театр. Театр 

балету – вища сходинка хореографічного мистецтва. Оперний театр – явище 

громадського життя. Театр опери – вид музичного театру. Театр пантоміми – 

основна форма театру. Ляльковий театр – особливий вид театрального мистецтва. 

Слов’янський народний ляльковий театр вертеп. Театр тіней. 

Ключові слова: види театру, драматичний театр, музичний театр, балет, 

опера, театр пантоміми, театр тіней, ляльковий театр, вертеп. 

Рекомендована основна література [1, 2] 

Рекомендована додаткова література [1, 2, 5, 10, 12] 

 

Тема 21. Використання матеріалу музично-театральних спектаклів. 

Драматизація програмної музики. 

Використання музично-театральних спектаклів у розробленні фрагменту 

уроку музичного мистецтва. Музичний твір як основа створення музично- 

театрального спектаклю. Музично-театральний спектакль. Драматургія в музиці 

як система засобів та прийомів. Наявність яскраво-вираженого головного 

конфлікту. Розкриття сил дії та протидії. Послідовність етапів розвитку 

драматичного задуму. Інклюзивний театр. 

Ключові слова: музичний твір, музично-театральні спектаклі, інклюзивний 

театр.  

Рекомендована основна література [1, 2] 

Рекомендована додаткова література [1, 2, 5, 10, 12] 

 

Тема 22. Використання матеріалу дитячих музично-театральних 

спектаклів та пальчиково театру на уроках мистецтва 
Уроки образотворчого мистецтва. Особливості структури, поетапність подачі 

навчальної інформації. Адаптація та модифікація навчального матеріалу для учнів 

з порушеннями розвитку. Сучасні техніки малювання. Добір наочних методів 

навчання. Розробка фрагменту уроку. 

Ключові слова: музично-театральні спектаклі, інклюзивний театр, 

драматургія. 

Рекомендована основна література [1, 2] 

Рекомендована додаткова література [1, 2, 5, 10, 12] 



Тема 23. Народна й авторська казка в різних видах музичної 

діяльності. Інсценізація пісень 

Казкові образи у музиці українських композиторів. Імпровізація музичної 

казки. Використання матеріалу дитячих музично-театральних спектаклів на 

уроках. Інсценізація пісень. 

Ключові слова: музична казка, казкові образи, інсценізація пісень. 

Рекомендована основна література [1, 2] 

Рекомендована додаткова література [1, 2, 5, 10, 12] 
 

Тема 24. Методика розробки і постановка казки, музичної п’єси. 

Використання казкотерапії з дітьми з ТПМ. 

Особливості казки як жанру. Аналіз тексту казки та визначення 

використаних завдань. Підбір музичного твору до постановки музичної казки, 

п’єси. Підбір адаптованих рухів та хореографічного матеріалу відповідно до 

можливостей учнів з інвалідністю. 

Ключові слова: казка, музична п’єса, організація роботи над музичною 

казкою/п’єсою . 

Рекомендована основна література [1, 2] 

Рекомендована додаткова література [1, 2, 5, 10, 12,] 



5. Контроль навчальних досягнень 

Система оцінювання навчальних досягнень студентів з дисципліни 

«Методика навчання освітньої галузі «Мистецтво» 
Види діяльності студента Макси 

мальна 
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Відвідування лекцій 1 2 2 2 2 1 1 2 2 

Відвідування 

семінарських занять 

1 2 2 2 2 - - 2 2 

Відвідування практичних 

занять 

1 3 3 3 3 3 3 3 3 

Робота на семінарському 

занятті 

10 2 20 2 20 - - 2 20 

Відвідування на 

лабораторному занятті 

1 1 1 1 1 - - 1 1 

Робота на практичному 

занятті 

10 3 30 3 30 3 30 3 30 

Лабораторна робота (в 

тому числі допуск, 

виконання, 

захист) 

10 1 10 1 10 - - 1 10 

Виконання завдань для 

самостійної роботи 

15 1 15 1 15 1 15 1 15 

Виконання модульної 

роботи 

25 1 25 1 25 1 25 1 25 

Разом 16 10 

8 

16 10 

8 

9 74 16 10 

8 

Максимальна кількість балів 398 

Розрахунок коефіцієнта 3.98 

 
6.2. Завдання для самостійної роботи та критерії її оцінювання. 

 

Змістовий модуль 1 

Зміст мистецької освітньої галузі у початковій школі 
 

Тема 1. Мистецька інклюзивна освіта: зарубіжний та вітчизняний досвід. 

Зміст мистецької освітньої галузі в контексті НУШ (2 год.). 
Тема 2.Організаційно методичні основи музичного мистецтва (2 год.). 



Тема 3. Взаємодія видів музичної діяльності в структурі уроку музичного 

мистецтва. Використання елементів музикотерапії(2 год). 

Завдання: Створіть сценарій ток-шоу «Мистецька освіта в Україні та 

Європі». (Визначте, які традиції та перспективи можна виокремити, 

проаналізувавши вітчизняний та закордонний досвід). Розробіть та опишіть 2-3 

вправи для формування співацьких навичок у дітей із алалією та тяжкими 

порушеннями мовлення (ТПМ). Окресліть 2-3 методи музикотерапії, які доцільно 

адаптувати для дітей з порушенням розвитку. 

Форма подання: результати подаються у вигляді документу Word, у якому 

визначено сценарій ток-шоу, вправи для формування співацьких навичок у дітей 

із заїканням, алалією, методи музикотерапії, які доцільно адаптувати для дітей з 

порушенням розвитку. 

Критерії оцінювання: 
Критерії 

оцінювання 

Вищий стандарт Відповідає стандартам Наближення до 

стандартів 

Нижче стандартів 

Творча позиція 

автора 

Творчо розкрито тему 

та розроблено 

детальний сценарій 

для  ток-шоу, 

адаптовано загальні 

вправи та розроблено 

авторські спеціальні 

для дітей з заїканням, 

алалією   та 

порушенням 

розвитку. 

Розкрито тему та 

розроблено детальний 

сценарій для ток-шоу, 

адаптовано загальні 

вправи та розроблено 

авторські спеціальні для 

дітей з заїканням, алалією 

та порушенням розвитку. 

Частково розкрито 

тему та тезисно 

розроблено 

сценарій для ток- 

шоу, адаптовано 

загальні вправи та 

розроблено 

авторські 

спеціальні для 

дітей з заїканням, 

алалією  та 

порушенням 
розвитку. 

Не розкрито тему та не 

розроблено детальний 

сценарій для ток-шоу, 

адаптовано загальні 

вправи та розроблено 

авторські спеціальні 

для дітей з заїканням, 

алалією та порушенням 

розвитку. 

Бали 2 1,5 1 0 

Креативність 

виконаного 

завдання 

Завдання виконано 

креативно. 

Відчувається 

авторський підхід. 

Завдання виконано, але 

креативного підходу 

немає 

Сценарій, методи 

та вправи взято з 

інтернет джерел та 
адаптовано 

Завдання не виконано 

Бали 1 0,5 0,25 0 

 
Грамотність 

Граматичні, 

орфографічні, 

лексичні, 

пунктуаційні 
помилки відсутні. 

Є 1 помилка. Є 2 і помилки. Більше 2х помилок. 

Бали 1 0,5 0,25 0 

Дотримання 

дедлайну 

Робота подана 

відповідно  до 

зазначеного дедлайну. 

Робота подана із 

запізненням до 6 год. від 

зазначеного часу. 

Робота подана із 

запізненням до 12 

год. від 
зазначеного часу. 

Робота подана із 

запізненням більше, 

ніж 12 годин від 

зазначеного часу. 

Бали 1 0,5 0,25 0 

Всього 5 балів 

 

Тема 4.Особливості музичного сприймання і методи його розвитку в учнів 

з тяжкими порушеннями мовлення (2 год.). 

Тема 5. Особливості формування співацьких навичок у дітей із заїканням, 



алалією та адаптація співацького навчального матеріалу для дітей з тяжкими 

порушеннями мовлення (ТПМ) (2 год.). 

Тема 6. Музична грамота як вид діяльності (2 год.). 

Завдання: Розробіть 2 вправи для розвитку музичного сприймання в учнів 

з тяжким порушенням мовлення та адаптуйте навчальний матеріал з вивчення 

музичної грамоти для дітей з порушеннями мовлення при розробленні 

дистанційного уроку мистецтва. 

Форма подання: результати подаються у вигляді розроблених вправ та 

презентації Power Point 

Критерії оцінювання: 
Критерії 

оцінювання 

Вищий стандарт Відповідає стандартам Наближення до 

стандартів 

Нижче стандартів 

Позиція Матеріал Матеріал дистанційного Матеріал Матеріал 

автора дистанційного уроку з уроку з мистецтва дає дистанційного дистанційного уроку з 
 мистецтва розроблено чітке розуміння позиції уроку з мистецтва мистецтва та вправи для 
 креативно та автора з даної теми та не дає чіткого розвитку музичного 
 відповідно до розроблено відповідно до розуміння позиції сприймання відповідно 
 спеціальних програм спеціальних програм та автора з даної теми до теми не розроблено 
 та використано 2 використано 2 адаптовані та не розроблено  

 авторські вправи для вправи для розвитку вправи для  

 розвитку музичного музичного сприймання розвитку  

 сприймання відповідно до теми уроку музичного  

 відповідно до теми  сприймання  

 уроку  відповідно до теми  

   уроку  

Бали 1 0,5 0,25 0 

Розкриття Творчо підготований Підготований конспект Частково Не підготовано 

теми конспект уроку, уроку, презентація та підготований конспект уроку, 
 презентація та детально описані конспект уроку, презентацію та не 
 детально описані адаптовані вправи презентація та описані вправи 
 авторські вправи  описані вправи  

Бали 1 0,5 0,25 0 

Оформлення Креативне 

оформлення 

Оформлення 
матеріалів відповідно до 

вказівок 

Часткове 

оформлення. 
Немає конспекту, 
або презентації. 

Матеріал не оформлено 

текстово та не створено 

презентацію 

Бали 1 0,5 0,25 0 

 
Грамотність 

Граматичні, 

орфографічні, 

лексичні, 
пунктуаційні 
помилки відсутні. 

Є 1 помилка. Є 2 і помилки. Більше 2х помилок. 

Бали 1 0,5 0,25 0 

Дотримання Робота подана Робота подана із Робота подана із Робота подана із 
дедлайну відповідно до запізненням до 6 год. від запізненням до 12 запізненням більше, 

 зазначеного дедлайну. зазначеного часу. год. від ніж 12 годин від 
   зазначеного часу. зазначеного часу. 

Бали 1 0,5 0,25 0 

Всього 5 балів 

 

Тема 7. Методичні рекомендації щодо підготовки уроку музичного 

мистецтва. Адаптація і модифікація його для дітей з ТПМ (4 год.). 



Завдання: на основі загальних, розробіть методичні рекомендації щодо 

підготовки уроку музичного мистецтва та адаптації його для дітей з ТПМ. 

Форма подання: результати подаються у методичних рекомендацій. 

Критерії оцінювання: 
Критерії 

оцінювання 

Вищий стандарт Відповідає стандартам Наближення до 

стандартів 

Нижче стандартів 

Позиція автора Виклад позиції дає 

чітке та зрозуміле 

висловлювання 

позиції автора щодо 

рекомендацій. 

Розроблені рекомендації 

чіткі. Зрозуміла позиція 

автора з даної теми. 

Виклад 

методичних 

рекомендацій 

присутній, але не 

дає розуміння 
позиції автора. 

Розроблені методичні 
рекомендації відсутні. 

Бали 1 0,5 0,25 0 
Розкриття Чітке та логічне Розроблено рекомендації. У рекомендаціях Методичні 

теми розроблення упущені деякі рекомендації не 
 рекомендацій. моменти, пов’язані розроблено. 
  з адаптацією  

  навчального  

  матеріалу під  

  розроблення  

  уроків для дітей з  

  ТПМ.  

Бали 1 0,5 0,25 0 

Пояснення та Усі докази та Більшість доказів і Щонайменше один Докази та приклади НЕ 
уточнення до приклади є прикладів є конкретними із доказів та мають значення та/або 

рекомендацій конкретними та і доречними, пояснюють прикладів є не пояснюють позицію 
 доречними, які як кожен з доказів релевантним та автора. 
 пояснюють, як кожен підтверджує позицію показує, як ці  

 з доказів підтверджує автора. докази  

 позицію автора.  підтверджують  

   позицію автора.  

Бали 1 0,5 0,25 0 

 

 
Грамотність 

Граматичні, 

орфографічні, 

лексичні, 

пунктуаційні 

помилки відсутні в 

конспекті та 

презентації. 

Є 1 помилка. Є 2 і помилки. Більше 2х помилок. 

Бали 1 0,5 0,25 0 

Дотримання Робота подана Робота подана із Робота подана із Робота подана із 
дедлайну відповідно до запізненням до 6 год. від запізненням до 12 запізненням більше, 

 зазначеного дедлайну. зазначеного часу. год. від ніж 12 годин від 
   зазначеного часу. зазначеного часу. 

Бали 1 0,5 0,25 0 

Всього 5 балів 

 

Тема 8.Педагогічний потенціал хореографії в умовах НУШ. 
Тема 9. Хореографія в житті людей з порушенням розвитку. Хореографічні 

конкурси для людей інвалідністю. (2 год.). 

Завдання: Проаналізуйте та створіть презентацію «Педагогічний потенціал 

хореографії в умовах НУШ; виокреміть вітчизняні та закордонні хореографічні 

конкурси для дітей з інвалідністю. 



Форма подання: презентація. 

Критерії оцінювання: 
Критерії 

оцінювання 

Вищий стандарт Відповідає стандартам Наближення до 

стандартів 

Нижче стандартів 

Розкриття 

теми 

Презентація ілюструє 

точне та ґрунтовне 

розуміння 

розглянутого 

питання. 

Презентація ілюструє 

точне розуміння 

розглянутого питання. 

Презентація 

ілюструє 

обмежене 
розуміння 

розглянутого 
питання. 

Презентація ілюструє 

відсутність розуміння 

розглянутого. 

Бали 2 1,5 1 0 

Джерела Усі джерела, що Усі джерела, що Більшість джерел, Багато джерел, які 
використовуються під зазначені для підготовки що використовуються під 
час підготовки презентації, використовуються час створення 

презентації, є використовуються для розроблення презентації, є 

достовірними та доцільно. презентації, є підозрілими (не 

цитуються правильно.  достовірними та заслуговують довіри) 
  цитуються та/або не цитуються 
  правильно. правильно. 

Бали 1 0,5 0,25 0 

Граматика Автор не допускає Автор робить 1-2 Автор робить 3-4 Автор робить більше 4 

та помилок в граматиці помилки в граматиці чи помилки в помилок в граматиці чи 
орфографія чи правописі, які правописі, які граматиці чи правописі, які 

 відволікають від відволікають від змісту правописі, які відволікають від змісту 
 змісту презентації. презентації. відволікають від презентації та 
   змісту презентації. використовує забагато 
    картинок. 

Бали 1 0,5 0,25 0 

Дотримання Робота подана Робота подана із Робота подана із Робота подана із 
дедлайну відповідно до запізненням до 6 год. від запізненням до 12 запізненням більше, 

 зазначеного дедлайну. зазначеного часу. год. від ніж 12 годин від 
   зазначеного часу. зазначеного часу. 

Бали 1 0,5 0,25 0 

Всього 5 балів 

 

Тема 10. Методика організації хореографічних занять: зміст, види, типи, 

структура (2 год.). 

Тема 11. Зміст і методика проведення занять у початковій школі для дітей з 

ТПМ (2 год.). 

Завдання: проаналізуйте особливості методики організації хореографічних 

занять. Обґрунтуйте, яким чином зміст і методику проведення занять у 

початковій школі можна адаптувати для дітей з ТПМ. 

Форма подання: результати подаються у вигляді есе у документі Word. 

Критерії оцінювання: 
Критерії 

оцінювання 
Вищий стандарт Відповідає стандартам Наближення до 

стандартів 
Нижче стандартів 

Позиція 

автора 

Виклад позиції дає 

чітке та зрозуміле 

висловлювання 

позиції автора щодо 
теми. 

Виступ дає чітке 

розуміння позиції автора 

з даної теми. 

Виклад думок 

присутній, але не 

дає розуміння 

позиції автора. 

Виклад позиції автора 

відсутній. 



Бали 1 0,5 0,25 0 

Розкриття 

теми 

Творчо розкрито тему 
та викладено основні 
моменти для 
обговорення. 

Розкрито тему та 
викладено основні 

моменти для 

обговорення. 

В есе   викладено 
деякі моменти для 

обговорення. 

В есе не розкрито тему. 

Бали 1 0,5 0,25 0 

Докази та 

приклади 

Усі        докази        та 
приклади є 

конкретними та 

доречними, які 

пояснюють, як кожен 

з доказів підтверджує 

позицію автора. 

Більшість     доказів      і 
прикладів є конкретними 

і доречними, пояснюють 

як кожен з доказів 

підтверджує позицію 

автора. 

Щонайменше один 
із доказів та 

прикладів є 

релевантним та 
показує, як ці 

докази 
підтверджують 

позицію автора. 

Докази та приклади НЕ 
мають значення та/або 

не пояснюють позицію 

автора. 

Бали 1 0,5 0,25 0 

 
Грамотність 

Граматичні, 

орфографічні, 

лексичні, 

пунктуаційні 

помилки відсутні. 

Є 1 помилка. Є 2 і помилки. Більше 2х помилок. 

Бали 1 0,5 0,25 0 

Дотримання 

дедлайну 

Робота подана 
відповідно до 

зазначеного дедлайну. 

Робота подана із 
запізненням до 6 год. від 

зазначеного часу. 

Робота   подана   із 
запізненням до 12 

год. від 
зазначеного часу. 

Робота подана із 
запізненням більше, 
ніж 12 годин від 
зазначеного часу. 

Бали 1 0,5 0,25 0 

Всього 5 балів 

 

Тема 12. Адаптація контактної імпровізації та тілесної перкусії для учнів з 

порушеннями розвитку (2 год.). 

Тема 13. Використання елементів логоритміки на уроках мистецтва з 

учнями з ТПМ (2 год.). 

Тема. 14. Методика постановочної роботи та створення хореографічних 

композицій в різних жанрах хореографії та особливості організації 

хореографічних постановок для дітей з порушенням розвитку (2 год.). 

Завдання: проаналізуйте основні аспекти методики постановочної роботи 

та створення хореографічних композицій для дітей з порушенням розвитку з 

використання логоритміки, контактної імпровізації та тілесної перкусії. 

Форма подання: результати узагальнення подайте у вигляді таблиці, 

висновки обґрунтуйте. 

Критерії оцінювання: 
Критерії 

оцінювання 

Вищий стандарт Відповідає стандартам Наближення до 

стандартів 

Нижче стандартів 

Визначення 

фактів 

Студент/ка точно 

виділяє усі аспекти та 

дає чітке обґрунтування, 

чому вони стосуються 

певного аспекту. 

Студент/ка точно 
виокремлює основні 

аспекти та дає обґрунтоване 

їх пояснення. 

Студент/ка 

виокремлює  кілька 

аспектів і  не 

окреслює їх. 

Студент/ка має труднощі 

при виокремлені 

основних аспектів 

методики постановочної 

роботи та створення 

хореографічних 

композицій для дітей з 

порушенням розвитку з 

використання 

логоритміки, контактної 



    імпровізації та тілесної 
перкусії. 

Бали 2 1,5 1 0 

Узагальнення Студент/ка коротко   та 
лаконічно робить 

узагальнення. 

Студент/ка     використовує 
кілька речень, щоб точно 

описати, про що йдеться 

мова. 

Студент/ка точно 
резюмує 

виокремлені 
аспекти, але має 
певне 
непорозуміння. 

Студент/ка має значні 
труднощі щодо 

узагальнення. 

Бали 1 0,5 0,25 0 

Джерела Усі       джерела,        що 
використовуються, є 

достовірними та 

цитуються правильно. 

Усі джерела, що 
використовуються, 

заслуговують довіри і 

більшість із них цитуються 

правильно. 

Більшість джерел, 
що 
використовуються, є 
достовірними та 
цитуються 

правильно. 

Багато джерел є 
підозрілими, або не 

цитуються правильно. 

Бали 1 0,5 0,25 0 

Дотримання 

дедлайну 

Робота подана 

відповідно до 

зазначеного дедлайну. 

Робота подана із 

запізненням до 6 год. від 

зазначеного часу. 

Робота   подана    із 

запізненням до 12 
год. від зазначеного 
часу. 

Робота        подана         із 

запізненням більше, ніж 

12 годин від зазначеного 

часу. 
Бали 1 0,5 0,25 0 

Всього 5 балів 

 

Тема 15. Мистецтво як одна із форм суспільної свідомості (2 год.). Роль 

образотворчого мистецтва в естетичному вихованні школярів. Арт-терапія. 

Тема 16. Жанри образотворчого мистецтва: графіка, живопис, скульптура (2 год.). 

Завдання: здійсніть порівняльну характеристику жанрів образотворчого 

мистецтва та напишіть есе на тему «Творчі пошуки художників з порушенням 

розвитку». 

Форма подання: результати узагальнення подайте у вигляді таблиці та у 

вигляді есе у документі Word, висновки обґрунтуйте. 

Критерії оцінювання: 
Критерії 

оцінювання 

Вищий стандарт Відповідає стандартам Наближення до 

стандартів 

Нижче стандартів 

Визначення 

фактів 

Студент/ка точно 
знаходить   усі 

положення стосовно 

жанрів 

образотворчого 

мистецтва та дає чітке 

обґрунтування, чому 

ці факти стосуються 

певного  аспекту. 

Творчо підходить до 

розкриття теми. 

Студент/ка точно 
знаходить основні 

положення та дає 

обґрунтоване визначення 

теми. 

Студент/ка 

використовує 

слабке 

обґрунтування 

жанрів 

образотворчого 

мистецтва та 

недостатньо 

обґрунтовує тему 

есе. 

Студент/ка має 
труднощі  при 

обґрунтуванні жанрів 

мистецтва та має 

труднощі щодо 

написання есе. 

Бали 2 1,5 1 0 

Узагальнення Студент/ка коротко та 

лаконічно робить 

узагальнення. 

Студент/ка використовує 

кілька речень, щоб точно 

описати, про що йдеться 

мова. 

Студент/ка точно 

резюмує більшу 

частину 

написаного, але 

має  певне 
непорозуміння. 

Студент/ка має значні 

труднощі щодо 

узагальнення 

Бали 1 0,5 0,25 0 



Джерела Усі джерела, що 
використовуються 

для цитат, 

статистичних даних 

та фактів,  є 

достовірними та 

цитуються правильно. 

Усі джерела, що 
використовуються  для 

цитат, статистичних 

даних та  фактів, 

заслуговують довіри, і 

більшість  із  них 

цитуються правильно. 

Більшість джерел, 
що 

використовуються 

для цитат, 

статистики та 

фактів, є 

достовірними та 
цитуються 
правильно. 

Багато      джерел       є 
підозрілими (не 

заслуговують довіри) 

та/або не цитуються 

правильно. 

Бали 1 0,5 0,25 0 

Дотримання 

дедлайну 

Робота подана 
відповідно до 

зазначеного дедлайну. 

Робота подана із 
запізненням до 6 год. від 

зазначеного часу. 

Робота   подана   із 
запізненням до 12 

год. від 

зазначеного часу. 

Робота подана із 
запізненням більше, 
ніж 12 годин від 
зазначеного часу. 

Бали 1 0,5 0,25 0 

Всього 5 балів 

 

Тема 17. Організація уроків мистецтва (образотворчого мистецтва у 

початковій школі для учнів з ТПМ (6 год.). 

Завдання: означте організацію уроку з образотворчого мистецтва для учнів 

з ТПМ у площині мистецького інклюзивного освітнього середовища. 

Форма подання: результати подайте у вигляді ментальної карти. 

Критерії оцінювання: 
Критерії 

оцінювання 

Вищий стандарт Відповідає стандартам Наближення до 

стандартів 

Нижче стандартів 

 
 

Актуальність 

наповнення 

Уся інформація 

пов’язана з темою та 

полегшує  її 

розуміння. Уся 

інформація має 

посилання на 

джерело. 

Уся інформація 

пов’язана з темою, і 

більшість полегшує її 

розуміння.  Уся 

інформація має 

посилання на джерело. 

Уся інформація 

стосуються теми. 

Більшість 

інформації має 

посилання на 

джерело. 

Уся інформація не 

стосуються теми або 

декілька фактів не 

містять посилання на 

джерело. 

Бали 2 1,5 1 0 

Структурні Усі структурні Усі структурні елементи Більшість Структурні елементи не 
елементи елементи чітко чітко визначені та структурних визначені та не описані 

 визначені та описані з описані з відповідними елементів чітко АБО більшість не має 
 усіма відповідними деталями. визначені та достатньої деталізації. 
 деталями.  описані з  

   відповідними  

   деталями.  

Бали 1 0,5 0,25 0 

Дані Професійний вигляд Точне представлення Точне подання Дані не відображаються 
та точне даних у схемах.   Дані даних у письмовій АБО є неточними. 

представлення даних маркуються та мають формі, але схеми  

у схемі. Дані заголовки. не представлені.  

маркуються та мають    

заголовки.    

Бали 1 0,5 0,25 0 

Дотримання Робота подана Робота подана із Робота подана із Робота подана із 
дедлайну відповідно до запізненням до 6 год. від запізненням до 12 запізненням більше, 

 зазначеного зазначеного часу. год. від ніж 12 годин від 
 дедлайну.  зазначеного часу. зазначеного часу. 

Бали 1 0,5 0,25 0 

Всього 5 балів 



Тема 18. Методи та форми організації навчального процесу на уроках 

образотворчого мистецтва для дітей з ТПМ. Сучасні техніки малювання (2 год.). 

Завдання: окресліть методи, форми та сучасні техніки малювання на уроках 

образотворчого мистецтва для дітей з ТПМ. 

Форма подання: результати узагальнення подайте у вигляді таблиці. 
Критерії оцінювання: 

Критерії 

оцінювання 

Вищий стандарт Відповідає стандартам Наближення до 

стандартів 

Нижче стандартів 

 
 

Актуальність 

наповнення 

Уся інформація 

пов’язана з темою та 

полегшує  її 

розуміння. Уся 

інформація має 

посилання на 

джерело. 

Уся інформація 

пов’язана з темою, і 

більшість полегшує її 

розуміння.  Уся 

інформація має 

посилання на джерело. 

Уся інформація 

стосуються теми. 

Більшість 

інформації має 

посилання на 

джерело. 

Уся інформація не 

стосуються теми, або 

декілька фактів не 

містять посилання на 

джерело. 

Бали 2 1,5 1 0 

Структурні Усі структурні Усі структурні елементи Більшість Структурні елементи не 

елементи елементи чітко чітко визначені та структурних визначені та не описані 
 визначені та описані з описані з відповідними елементів чітко АБО більшість не має 
 усіма відповідними деталями. визначені та достатньої деталізації. 
 деталями.  описані з  

   відповідними  

   деталями.  

Бали 1 0,5 0,25 0 

Дані Професійний вигляд Точне представлення Точне подання Дані не відображаються 
та точне даних у таблиці або даних у письмовій АБО є неточними. 

представлення даних діаграмі. Дані формі, але  

у таблиці або маркуються та мають таблиця/діаграма  

діаграмі. Дані заголовки. не представлені.  

маркуються та мають    

заголовки.    

Бали 1 0,5 0,25 0 

Дотримання Робота подана Робота подана із Робота подана із Робота подана із 
дедлайну відповідно до запізненням до 6 год. від запізненням до 12 запізненням більше, 

 зазначеного зазначеного часу. год. від ніж 12 годин від 
 дедлайну.  зазначеного часу. зазначеного часу. 

Бали 1 0,5 0,25 0 

Всього 5 балів 

 

Тема 19. Театральне мистецтво в Україні. Історія та сучасний стан (2 год.). 

Тема 20. Різновиди театрального мистецтва (2 год.). 

Завдання: дайте власне визначення процесу розвитку театрального 

мистецтва в Україні: традиції та сучасність. Наведіть приклади різновидів 

театрального мистецтва. 

Форма подання: результати подаються у вигляді есе у документі Word. 

Критерії оцінювання: 
Критерії 

оцінювання 

Вищий стандарт Відповідає стандартам Наближення до 

стандартів 

Нижче стандартів 



Позиція 

автора 

Виклад позиції дає 
чітке та зрозуміле 
висловлювання 

позиції автора щодо 

теми. 

Виступ дає чітке 
розуміння позиції автора 

з даної теми. 

Виклад        думок 
присутній, але не 

дає розуміння 

позиції автора. 

Виклад позиції автора 
відсутній. 

Бали 1 0,5 0,25 0 

Розкриття 

теми 

Творчо розкрито тему 
та викладено основні 

моменти для 

обговорення. 

Розкрито тему та 
викладено основні 

моменти для 
обговорення. 

В есе   викладено 
деякі моменти для 

обговорення. 

В есе не розкрито тему. 

Бали 1 0,5 0,25 0 

Докази та 

приклади 

Усі        докази        та 
приклади є 

конкретними та 

доречними, які 

пояснюють, як кожен 

з доказів підтверджує 

позицію автора. 

Більшість     доказів      і 
прикладів є конкретними 

і доречними, пояснюють 

як кожен з доказів 

підтверджує позицію 

автора. 

Щонайменше один 
із доказів та 

прикладів є 

релевантним та 
показує, як ці 

докази 
підтверджують 

позицію автора. 

Докази та приклади НЕ 
мають значення та/або 

не пояснюють позицію 

автора. 

Бали 1 0,5 0,25 0 

 
Грамотність 

Граматичні, 
орфографічні, 

лексичні, 

пунктуаційні 
помилки відсутні. 

Є 1 помилка. Є 2 і помилки. Більше 2х помилок. 

Бали 1 0,5 0,25 0 

Дотримання 

дедлайну 

Робота подана 
відповідно до 

зазначеного дедлайну. 

Робота подана із 
запізненням до 6 год. від 

зазначеного часу. 

Робота   подана   із 
запізненням до 12 

год. від 

зазначеного часу. 

Робота подана із 
запізненням більше, 
ніж 12 годин від 

зазначеного часу. 

Бали 1 0,5 0,25 0 

Всього 5 балів 

 

Тема 21. Використання матеріалу музично-театральних спектаклів. 

Драматизація програмної музики (2 год.). 

Тема 22. Використання матеріалу дитячих музично-театральних спектаклів 

та пальчикового театру на уроках мистецтва (4 год.). 

Завдання: розробіть сценарій музично-театрального спектаклю або 

пальчикового театру, фрагменти якого можна використати на уроках мистецтва. 

Форма подання: результати подайте у вигляді сценарію (документ Word) 

Критерії оцінювання: 
Критерії 

оцінювання 

Вищий стандарт Відповідає стандартам Наближення до 

стандартів 

Нижче стандартів 

Творча 

позиція 

автора 

Творчо розкрито тему 

та розроблено 

детальний сценарій. 

Розкрито тему та 

розроблено детальний 

сценарій. 

Частково розкрито 

тему та тезисно 

розроблено 

сценарій. 

Не розкрито тему та не 

розроблено детальний 

сценарій. 

Бали 2 1,5 1 0 

Креативність 

виконаного 

завдання 

Завдання виконано 

креативно. 

Відчувається 

авторський підхід. 

Завдання виконано, але 

креативного підходу 

немає 

Сценарій, взято з 

інтернет джерел та 

адаптовано 

Завдання не виконано 

Бали 1 0,5 0,25 0 



 
Грамотність 

Граматичні, 
орфографічні, 
лексичні, 

пунктуаційні 

помилки відсутні. 

Є 1 помилка. Є 2 і помилки. Більше 2х помилок. 

Бали 1 0,5 0,25 0 

Дотримання 

дедлайну 

Робота подана 
відповідно до 

зазначеного дедлайну. 

Робота подана із 
запізненням до 6 год. від 

зазначеного часу. 

Робота   подана   із 
запізненням до 12 

год. від 

зазначеного часу. 

Робота подана із 
запізненням більше, 

ніж 12 годин від 

зазначеного часу. 

Бали 1 0,5 0,25 0 

Всього 5 балів 

 

Тема 23. Народна й авторська казка в різних видах музичної діяльності. 

Інсценізація пісень. 

Тема 24. Методика розробки і постановка казки, музичної п’єси. Використання 

елементів казкотерапії в роботі з дітьми з особливими освітніми потребами. 

Завдання: розробіть сценарій авторської казки. 
Форма подання: результати подайте у вигляді сценарію (документ Word). 

Критерії оцінювання: 
Критерії 

оцінювання 

Вищий стандарт Відповідає стандартам Наближення до 

стандартів 

Нижче стандартів 

Творча 

позиція 

автора 

Творчо розкрито тему 

та розроблено 

детальний сценарій. 

Розкрито тему та 

розроблено детальний 

сценарій. 

Частково розкрито 

говну ідею казки 

та тезисно 

розроблено 
сценарій. 

Не розкрито тему та не 

розроблено детальний 

сценарій. 

Бали 2 1,5 1 0 

Креативніст 

ьвиконаного 

завдання 

Завдання виконано 

креативно. 

Відчувається 

авторський підхід. 

Завдання виконано, але 

креативного підходу 

немає. 

Сценарій казки 

взято з інтернет 

джерел та 
адаптовано. 

Завдання не виконано. 

Бали 1 0,5 0,25 0 

 
Грамотність 

Граматичні, 

орфографічні, 

лексичні, 

пунктуаційні 

помилки відсутні. 

Є 1 помилка. Є 2 і помилки. Більше 2х помилок. 

Бали 1 0,5 0,25 0 

Дотримання 

дедлайну 

Робота подана 

відповідно  до 

зазначеного дедлайну. 

Робота подана із 

запізненням до 6 год. від 

зазначеного часу. 

Робота подана із 

запізненням до 12 

год. від 
зазначеного часу. 

Робота подана із 

запізненням більше, 

ніж 12 годин від 
зазначеного часу. 

Бали 1 0,5 0,25 0 

Всього 5 балів 

 
6.3. Форми проведення модульного контролю та критерії оцінювання. 

 

 

№МКР Форма проведення Критерії оцінювання Кількість балів 



 

МКР 1 Тестування в ЕНК «Методика 

навчання освітньої галузі 
“Мистецтво”» (25 тестових 

завдань) 

Правильна відповідь на тестове 

завдання 

бал / правильна відповідь, 

макс. – 25 б. 

МКР 2 Тестування в ЕНК «Методика 

навчання освітньої галузі 

“Мистецтво”» (25 тестових 

завдань) 

равильна відповідь на практико- 

орієнтоване завдання 

бал / правильна відповідь, 

макс. – 25 б. 

МКР 3 Тестування в ЕНК «Методика 

навчання освітньої галузі 

“Мистецтво”» (25 тестових 

завдань) 

Правильна відповідь на тестове 

завдання 

бал / правильна відповідь, 

макс. – 25 б. 

МКР 4 Тестування в ЕНК «Методика 

навчання освітньої галузі 

“Мистецтво”» (25 тестових 

завдань) 

Правильна відповідь на практико- 

орієнтоване завдання 

бал / правильна відповідь, 

макс. – 25 б. 

 

Модульний контроль здійснюється у формі модульної контрольної роботи 

(тести) та практико-орієнтованих завдань. Модульний контроль включає 25 

тестів, кожене з яких оцінюється в 1 бал. Максимальна оцінка за модульну 

контрольну роботу 25 балів. 

 
6.4. Форма проведення семестрового контролю та критерії оцінювання. 

Семестрове оцінювання здійснюється у формі заліку на підставі набраних 

балів за всі види освітньої діяльності упродовж вивчення навчальної дисципліни 

«Методика освітньої галузі «Мистецтво». Критерії оцінювання прописані в 

завданнях до них. 

 

6.5. Шкала відповідності оцінок 

 
Рейтингова 

оцінка 
Оцінка за 100- 

бальною шкалою 
Значення оцінки 

A 90-100 балів Відмінно – відмінний рівень знань (умінь) у межах 
обов'язкового матеріалу з, можливими, незначними 
недоліками 

B 82-89 балів Дуже добре – достатньо високий рівень знань (умінь) у 
межах обов'язкового матеріалу без суттєвих (грубих) 
помилок 

C 75-81 балів Добре – в цілому добрий рівень знань (умінь) з незначною 
кількістю помилок 

D 69-74 балів Задовільно – посередній рівень знань (умінь) зі значною 
кількістю недоліків, достатній для подальшого навчання 

або професійної діяльності 

E 60-68 балів Достатньо – мінімально можливий допустимий рівень 
знань (умінь) 



FX 35-59 балів Незадовільно з можливістю  повторного складання – 
незадовільний рівень знань, з можливістю повторного 
перескладання за умови належного самостійного 
доопрацювання 

F 1-34 балів Незадовільно з обов'язковим повторним вивченням 
курсу – досить низький рівень знань (умінь), що вимагає 
повторного вивчення дисципліни 



7. Навчально-методична карта дисципліни «Методика освітньої галузі «Мистецтво» 
Разом: 120 год., лекції – 14 год., семінарські заняття – 6 годин, практичні заняття – 24 год., лабораторні – 12 год., модульний контроль – 8 год., 

самостійна робота –  56 год. 

 
Модулі Змістовий модуль І 

Назва 
модуля 

Зміст мистецької освітньої галузі у початковій школі 

Кіл. балів 
за модуль 

110 балів 

Теми 1 2 3 4 5 6 7 

Теми 

занять 

Мистецька 

інклюзивна 

освіта: 

зарубіжний та 

вітчизняний 

досвід. Зміст 

мистецької 

освітньої галузі 

в контексті 

НУШ. 

Організаційн 

о-методичні 

основи 

музичного 

мистецтва. 

Взаємодія видів 

музичної діяльності 

в 

структурі уроку 

музичного 

мистецтва. 

Використання 

елементів 

музикотерапії. 

Особливості 

музичного 

сприймання і 

методи його 

розвитку в учнів з 

тяжкими 

порушеннями 

мовлення. 

Особливості формування 

співацьких навичок у дітей 

із заїканням, алалією та 

адаптація співацького 

навчального матеріалу для 

дітей з тяжкими 

порушеннями мовлення 

(ТПМ). 

Музична грамота 

як вид діяльності. 

Методичні рекомендації 

щодо підготовки 

уроку музичного 

мистецтва. Адаптація і 

модифікація його для 

дітей з ТПМ. 

Відвідування 

лекцій, сем., 

практ., лаб. 
зан. 

1 б. 1 б. 1 б. 1 б. 1 б. 1 б. 2 б. 

Робота на сем., 
практ., лаб.. 
зан. 

- - 10 балів 10 балів 10 балів 10 балів 20 балів 

Самост. робота 5 балів 5 балів 5 балів 

Види пот.конт. Модульна контрольна робота 1 

(25 балів) 



 

 
Модулі 

Змістовий модуль ІІ 

Назва 
модуля 

Концепція хореографічного мистецтва 

Кіл. балів 
за модуль 

108 балів 

Теми 8 9 10 11 12 13 14 

Теми 
Занять 

Педагогічний 

потенціал 

хореографії в 

умовах НУШ. 

Хореографія 

в житті 

людей з 

порушенням 

розвитку. 

Хореографіч 

ні конкурси 

для людей 
інвалідністю. 

Методика 

організації 

хореографічних 

занять: зміст, види, 

типи, структура. 

Зміст і методика 

проведення занять 

у початковій школі 

для дітей з ТПМ. 

Адаптація контактної 

імпровізації та тілесної 

перкусії для учнів з 

порушеннями розвитку та 

інвалідністю. 

Використання 

елементів 

логоритміки на 

уроках мистецтва 

з учнями з ТПМ. 

Методика 

постановочної роботи 

хореографічних 

композицій в різних 

жанрах хореографії та 

особливості організації 

хореографічних 

постановок для дітей з 
порушенням розвитку. 

Відвідування 

лекцій, сем., 

практ., лаб. 
зан. 

1 б. 1 б. 1 б. 1 б. 1 б. 1 б. 2 б. 

Робота на сем., 
практ., лаб.. 

зан. 

- - 10 балів 10 балів 10 балів 10 балів 20 балів 

Самост. робота 5 балів 5 балів 5 балів 

Види пот.конт. Модульна контрольна робота 1 

(25 балів) 



Модулі Змістовий модуль ІІІ 

Назва 
модуля 

Змістовий модуль ІІІ. Соціально-естетична сутність образотворчого мистецтва 

Кіл. балів 
за модуль 

74 балів 

Теми 15 16 17 18 

Теми 
Занять 

Мистецтво як одна із форм суспільної 
свідомості. Роль образотворчого 

мистецтва в естетичному вихованні 

школярів. Арт-терапія. 

Жанри образотворчого 
мистецтва: 

Графіка, живопис, скульптура. 

Організація уроків мистецтва 
(образотворчого мистецтва у 

початковій школі для учнів з 

ТПМ. 

Методи та форми організації навчального 
процесу на уроках образотворчого 

мистецтва для дітей з ТПМ. Сучасні 

техніки малювання. 

Відвідування 
лекцій, сем., 

практ., лаб. 

зан. 

1 б. 1 б. 1 б. 1 б. 

Робота на сем., 
практ., лаб.. 

зан. 

- 10 балів 10 балів 10 балів 

Самост. робота 5 балів 5 балів 5 балів 

Види пот.конт. Модульна контрольна робота 1 
(25 балів) 



Модулі Змістовий модуль ІV 

Назва 
модуля 

Театральне мистецтво 

Кіл. балів 
за модуль 

108 балів 

Теми 19 20 21 22 23 24 

Теми 
занять 

Театральне мистецтво в 
Україні. 

Кіномистецтво в 
Україні. Історія і 

сучасний стан. 

Телебачення в 
Україні. Історія і 

сучасний стан. 

Використання матеріалу 
дитячих музично- 

театральних спектаклів. 

Драматизація програмної 

музики. 

Народна й авторська 
казка в різних видах 

музичної діяльності. 

Інсценізація пісень. 

Методика розробки і 
постановка казки, 

музичної п’єси. 

Відвідування 
лекцій, сем., 

практ., лаб. 

зан. 

1 б. 1 б. 1 б. 1 б. 1 б. 3 б. 

Робота на сем., 
практ., лаб.. 

зан. 

- - 10 балів 10 балів 10 балів 33 балів 

Самост. робота 5 балів 5 балів 5 балів 

Види пот.конт. Модульна контрольна робота 1 
(25 балів) 

 

Всього: 398 балів. K=398/100=3,98 



8. Рекомендовані джерела 

Основна (базова): 
1. Інклюзивна освіта. Підтримка розмаїття у класі: практ. посіб. / Тім Лорман, 

Джоан Депплер, Девід Харві; пер. з англ. К.: СПД-ФО Парашин І.С., 2010. 

296 с. 

2. Масол Л. Методика навчання інтегрованого курсу «Мистецтво»: навч.- 

метод. посібник. К.: Генеза, 2020. 208с. 

3. Порошенко М. Інклюзивна освіта: навч. посібник. К. : Тов. «Агенство 

«Україна», 2019. 300 с. 

4. Типові освітні програми для закладів загальної середньої освіти: 1-4 класи. 

К. : ТД «Освіта- центр +», 2018. 240 с. 

5.  Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України щодо 

організації навчання осіб з особливими освітніми потребами / Постанова 

Кабінету Міністрів України від 21.07.2021 № 765. Режим доступу: 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/765-2021-%D0%BF#Text 
 

Додаткова: 
1. Ворожейкіна О.М. Театр для малюків (початкова школа). Х. : Вид. група 

«Основа», 2010. 207 с. 

2. Гордійчук О.Є. Основи сценічного та екранного мистецтва з методикою 

викладання : навч. посіб. Чернівці : Чернів. нац. ун-т, 2012. 208 с. 

3. Дитяча хореографія: навч.-метод. посіб. / А.С.Шевчук. 3-тє вид., зі змін. 

та доповн. Тернопіль : Мандрівець, 2016. 288 с. 

4. Данілавічютє Е.А., Літовченко С.В. Стратегії викладання в 

інклюзивному навчальному закладі: навч.-метод. посіб. / За заг. ред. А.А. 

Колупаєвої. К.: Видавнича група «А.С.К.», 2012. 360 с. 

5. Колупаєва А.А., Савчук Л.О. Діти з особливими потребами та організація 

їх навчання: навч.-метод. посіб. К.: Видавнича група «АТОПОЛ», 2011. 

273 с. 

6. Колупаєва А.А., Таранченко О.М. Діти з особливими потребами в 

загальноосвітньому просторі: початкова ланка. Путівник для педагогів: 

навч.-метод. посіб. К.: «АТОПОЛ», 2010. 96 с. 

7. Колупаєва А.А. Інклюзивна освіта: реалії та перспективи: монографія. 

К.: «Самміт-Книга», 2009. 272 с. 

8. Мартинчук О.В. Діти з особливими освітніми потребами. Дитина. 

Програма навчання і виховання дітей дошкільного віку від двох до семи 

років   /   Наук.   кер.   програмою:   О.В.   Проскура,   Л.П.    Кочина, 

В.У. Кузьменко, Н.В. Кудикіна. К.: Київськ. ун-т імені Бориса Грінченка, 

2012. С. 94-99, 162-165, 239-243, 399-406. 

9. Мартинчук О.В., Вертугіна В.М. Діти з особливими освітніми потребами 

/ О.В. Мартинчук, В.М. Вертугіна. Методичні рекомендації до Програми 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/765-2021-%D0%BF#Text


виховання і навчання дітей від двох до семи років «Дитина» / наук. кер. 

проекту: В.О. Огнев’юк; наук. ред. Н.В. Кудикіна, В.У. Кузьменко. К.: 

Київ. ун-т ім. Б. Грінченка, 2012. С. 291-307. 

10. Масол Л. Загальна мистецька освіта: теорія і практика: монографія, Київ: 

Промінь, 2006.432с. 

11. Нова українська школа. Концептуальні засади реформування середньої 

школи. 2016. Режим доступу до ресурсу : 

https://www.kmu.gov.ua/storage/app/media/reforms/ukrainska-shkola- 

compressed.pdf 

12. Нова українська школа : порадник для вчителя / Н. З. Софій, 

О. В. Онопрієнко, Ю. М. Найда та ін.; за заг. ред. Н. М. Бібік. К. : ТОВ 

«Видавничий дім «Плеяди», 2017. 206 с. 
13. Олексюк О.М. Музична педагогіка: Навч. посіб. К. : Київ. ун-т ім. Б. 

Грінченка, 2013. 248 с. 

14. Основи інклюзивної освіти: навч.-метод. посіб. / За заг. ред. 

А.А. Колупаєвої. К.: «А.С.К.», 2012. 307 с. 

15. Падалка Г.М. Педагогіка мистецтва (теорія і методика викладання 

мистецьких дисциплін). К.: Освіта України, 2008. 274 с. 

16. Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України щодо 

організації навчання осіб з особливими освітніми потребами / Постанова 

Кабінету Міністрів України від 21.07.2021 № 765. Режим доступу: 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/765-2021-%D0%BF#Text 

17. Шестобуз, Ольга Сергіївна. Образотворче мистецтво з методикою 

викладання в початкових класах [Текст] : навч.-метод. посіб. / О. С. 

Шестобуз ; Чернів. нац. ун-т ім. Ю. Федьковича. – Чернівці : 

Чернівецький нац. ун-т, 2011. - 140 с. 

18. Шпіца Р.І Інтеграція та інтегровані уроки у музично-педагогічній сфері. 

Педагогічна майстерність як система професійних і мистецьких 

компетентностей: зб. Матеріалів ХІІІ Міжнар. Педагогічно-мистецьких 

читань пам’яті проф. О. П. Рудницької. Вип.7 (11). К. : Талком, 2016. – 

С.293-295. 

19.  Shpitsa R.I. Innovations in the integrated Music lesson: educational call of 

modern realias in comprehensive schools / R.I. Shpitsa // Science and рractice: 

Collection of scientific articles. Thorpe Bowker. Melbourne, Australia, 2016. 

– P. 307-310. 

 

9. Додаткові ресурси (за наявності) 

1. ЕНК «Методика навчання освітньої галузі «Мистецтво». Режим доступу: 

https://elearning.kubg.edu.ua/course/view.php?id=20928 

2. Освіта дітей з особливими потребами / Сайт МОН України [Електронний 

ресурс]. Режим доступу: http://mon.gov.ua /activity/education/zagalna- 

serednya/osvita-osib-z-osoblivimi-potrebami/ 

https://www.kmu.gov.ua/storage/app/media/reforms/ukrainska-shkola-compressed.pdf
https://www.kmu.gov.ua/storage/app/media/reforms/ukrainska-shkola-compressed.pdf
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/765-2021-%D0%BF#Text
http://mon.gov.ua/


3. Сайт НУШ. Режим доступу: https://nus.org.ua/articles/shkola-dlya-vsih- 

prohodte-onlajn-kurs-pro-organizatsiyu-inklyuzyvnogo-seredovyshha/ 
 

Ресурси для неформальної освіти: 

1. Онлайн-курс для вчителів початкової школи. Edera. Режим доступу до 

ресурсу : https://courses.ed-era.com/courses/course-v1:MON-EDERA- 

OSVITORIA+ST101+st101/about 

2. Бери й роби (курс про інструменти, які дозволяють урізноманітнити уроки: 

артбуки, настільки ігри, квести, психологічні ігри і багато іншого): 

https://courses.ed-era.com/courses/course- 

v1:EdEra_Osvitoria_Lenovo+BR101+2019/about . 

https://nus.org.ua/articles/shkola-dlya-vsih-prohodte-onlajn-kurs-pro-organizatsiyu-inklyuzyvnogo-seredovyshha/
https://nus.org.ua/articles/shkola-dlya-vsih-prohodte-onlajn-kurs-pro-organizatsiyu-inklyuzyvnogo-seredovyshha/


ДОДАТКИ 

 

ПЛАНИ СЕМІНАРСЬКИХ, ПРАКТИЧНИХ ТА ЛАБОРАТОРНИХ 

ЗАНЯТЬ 

 

Змістовий модуль 1. 

Зміст мистецької освітньої галузі у початковій школі 

 

Семінарське заняття 1 

Тема 3. Взаємодія видів музичної діяльності в структурі уроку музичного 

мистецтва. Використання музикотерапії. 
1. Питання для дискусії. 

−     Як Ви розумієте доцільність комплексної структури уроку ? 
− Як зміст спеціальних навчальних програм впливає на розроблення 

уроків мистецтва для дітей з порушеннями психофізичного розвитку? 

2. Практичне завдання за результатами самостійної роботи. 
Робота з практичними стислими кейсами (3-5 ст). Врахуйте емоційний 

зміст музичних композицій та застосування їх при використанні музикотерапії на 

уроках з учнями з порушеннями розвитку. Які вправи можна використати на 

уроках таким чином, щоб адаптувати їх до змісту спеціальних програм. 

Обговоріть та наведіть власні приклади уроків з включення, вправ з 

музикотерапії у процес навчання дітей з особливими освітніми потребами у 

початковій школі. Обґрунтуйте свою точку зору. 

Завдання на узагальнення знань. 
Заповніть картку: 

Вправи Опис 
  

  

  

  

3. Завдання на узагальнення знань. 
Заповніть картку: 

Музична композиція (автор/назва) 
відповідно до програмового 
матеріалу та теми уроку 

Адаптована вправа з 

використанням музикотерапії 

  

Критерії оцінювання: 
Критерії 

оцінювання 

Вищий стандарт Відповідає стандартам Наближення до 

стандартів 

Нижче стандартів 

Позиція під час 

дискусії 

Виклад позиції дає 
чітке та зрозуміле 
висловлювання 

Виклад позиції дає 
чітке розуміння позиції 

Виклад думок 
присутній, але не дає 
розуміння позиції 

Позиція автора 
відсутня. 



 позиції студента щодо 
аналізу практичних 
міні-кейсів 

студента щодо аналізу 
практичних кейсів. 

студента щодо аналізу 
практичних кейсів. 

 

Бали 2 1 0,5 0 

Використання 

даних для 

аналізу 

практичного 

кейсу 

Кожна думка добре 
підтверджена 

кількома 

відповідними 

фактами та/або 

прикладами. 

Кожна основна думка 
адекватно 

підтверджена 

відповідними фактами 

та/або прикладами. 

Кожна основна думка 
підтверджена 

фактами та/або 

прикладами,  але 

актуальність деяких з 

них була сумнівною. 

Кожна думка не 
підтверджена. 

Бали 1,5 1 0,5 0 

Узагальнення 

знань 

Студент правильно та 
лаконічно робить 
узагальнення  та 

презентує розуміння 

музичних вправ. 

Студент на 
достатньому рівні 

робить узагальнення та 

презентує розуміння 

музичних вправ. 

Студент не достатньо 
узагальнює та 

презентує розуміння 

музичних вправ. 

Завдання не виконано. 

Бали 1,5 0,75 0,5 0 

Робота на практичному занятті (онлайн/офлайн) 

Активність та 

участь 

Студент 
підготовлений  до 

заняття, демонструє 

розуміння  матеріалу 

на високому рівні та 

ефективно   його 

презентує, бере 

активну участь в усіх 

видах діяльності на 
занятті. 

Студент підготовлений 
до заняття, демонструє 

розуміння матеріалу на 

достатньому рівні та 

добре його презентує, 

активний на занятті. 

Студент загалом 
орієнтується в 

проблематиці теми 

заняття, достатньо 

активний на занятті. 

Студент не 
підготовлений до 

заняття. 

Бали 5 балів 4-3 бали 2-1 бали 0 балів 

За відвідування ОЧНОГО заняття студент отримує 
За відвідування ОНЛАЙН заняття (в умовах дистанційного навчання) з включеною камерою 

студент отримує 

1бал 

Всього 11 балів 

 

Практичне заняття 1 

Тема 4. Особливості музичного сприймання і методи його розвитку в 

учнів з тяжкими порушеннями мовлення 

Питання для дискусії: 
1. Чим зумовлюються особливості музичного сприймання? 

2. Охарактеризуйте сучасне розуміння поняття «музичного 

сприймання» 

Інтерактивне завдання за результатами практичної роботи. 

Робота в командах. Визначте основі переваги музичного сприймання. 

Практичне завдання у міні-групах. 

Перегляньте інструментальну музичний твір «Карнавал тварин» К.Сен- 
Санса за покликанням 

https://www.youtube.com/watch?v=r8tU9pjpR0w 

Складіть план бесіди та розробіть вправи для дітей молодшого шкільного 

віку за сюжетом відео. 

Індивідуальне творче завдання. 
Напишіть есе на тему: "Розвиток музичного сприймання у дітей молодшого 

https://www.youtube.com/watch?v=r8tU9pjpR0w


шкільного віку з порушенням розвитку" 

Завдання на узагальнення знань. 
Заповніть картку: 

Вправа Пояснення 
  

  

Критерії оцінювання: 
Критерії 

оцінювання 

Вищий стандарт Відповідає стандартам Наближення до 

стандартів 

Нижче стандартів 

Позиція під час 

дискусії 

Виклад позиції 

демонструє глибоке 

розуміння питання, 

що винесено на 

дискусію. 

Виклад  позиції 

демонструє достатньо 

чітке розуміння 

питання, що винесено 

на дискусію. 

Виклад думок 

присутній, але не дає 

розуміння        позиції 

студента щодо 

питання, винесеного 
на дискусію. 

Позиція автора 

відсутня. 

Бали 1 0,75 0,5 0 

Використання 

аргументів на 

користь 

мистецької 

інклюзивної 

освіти 

Представлена 

достатня кількість 

аргументів на користь 

мистецької 

інклюзивної  освіти, 

які повністю 

демонструють її 
переваги. 

Кількість наведених 

аргументів на користь 

інклюзивної освіти є 

достатньою для 

презентації її переваг. 

Кількість наведених 

аргументів на користь 

інклюзивної освіти є 

достатньою для 

презентації її переваг, 

але деякі з них є 

сумнівними. 

Переваги не 

представлено. 

Бали 1,5 1 0,5 0 

Розкриття 

змісту 

Творчо та креативно 

представлено план 

бесіди та розроблено 

вправи, які 

використовуються з 

молодшими 

школярами після 

переглянутої 
музичної композиції. 

У повному обсязі 

розкрито план бесіди та 

вправи, які 

використовуютьсяз 

молодшими 

школярами після 

переглянутої музичної 

композиції. 

Не в повному обсязі 

розкрито план бесіди з 

молодшими 

школярами та вправи 

за переглянутою 

музичною 

композицією. 

Не розкрито план 

бесіди та не описано 

вправи, які 

використовуються з 

молодшими 

школярами після 

переглянутої 

музичної композиції. 

Бали 1,5 1 0,5 0 

Розкриття 

теми есе 
Творчо   розкрито 

тему та викладено 

основні  моменти, 

що презентують 

сучасне розуміння 

розвитку музичного 

сприймання у дітей 

молодшого 

шкільного  віку з 

порушенням 
розвитку. 

Розкрито тему  та 

викладено    основні 

моменти,     що 

презентують сучасне 

розуміння  розвитку 

музичного 

сприймання у дітей 

молодшого 

шкільного   віку   з 

порушенням 
розвитку. 

В есе викладено 

деякі моменти, що 

презентують 

сучасне розуміння 

розвитку музичного 

сприймання у дітей 

молодшого 

шкільного віку з 

порушенням 

розвитку. 

В есе не розкрито 

тему. 

Бали 1 0,75 0,5 0 

Робота на практичному занятті (онлайн/офлайн) 

Активність та 

участь 

Студент 

підготовлений до 

заняття, демонструє 

розуміння матеріалу 
на високому рівні та 

Студент підготовлений 

до заняття, демонструє 

розуміння матеріалу на 

достатньому рівні та 

Студент загалом 

орієнтується  в 

проблематиці теми 

заняття, достатньо 
активний на занятті. 

Студент не 
підготовлений до 

заняття. 



 ефективно його 
презентує, бере 

активну участь в усіх 

видах діяльності на 

занятті. 

добре його презентує, 
активний на занятті. 

  

Бали 5 балів 4-3 бали 2-1 бали 0 балів 

За відвідування ОЧНОГО заняття студент отримує 
За відвідування ОНЛАЙН заняття (в умовах дистанційного навчання) з включеною камерою 

студент отримує 

1бал 

Всього 11 балів 

 

Практичне заняття 2 

Тема 5. Особливості формування співацьких навичок у дітей із 

заїканням, алалією та адаптація співацького навчального матеріалу для 

дітей з тяжкими порушеннями мовлення (ТПМ) 

Питання для дискусії. 
Охарактеризуйте особливості формування співацьких навичок у дітей із 

заїканням, алалією та дітей з тяжкими порушеннями мовлення (ТПМ) 

закордоном та Україні. Що спільного, а що відмінного у мистецькій інклюзивній 

освіті? 

Інтерактивне завдання за результатами практичної роботи. 
Робота в командах. Запропонуйте вправи для формування співацьких 

навичок у дітей із заїканням, алалією та дітей з тяжкими порушеннями мовлення 

(ТПМ) 

Практичне завдання у міні-групах. 
Створіть відео-фрагмент уроку з використанням на практиці вправи для 

формування співацьких навичок у дітей із заїканням, алалією та дітей з тяжкими 

порушеннями мовлення (ТПМ ) 

Індивідуальне творче завдання. 
Напишіть есе на тему: "Як прийоми формування та розвитку співацьких 

навичок школярів на уроках мистецтва " 

Завдання на узагальнення знань. 

Заповніть картку: 

Вправа Пояснення 
  

  

Критерії оцінювання: 
Критерії 

оцінювання 

Вищий стандарт Відповідає стандартам Наближення до 

стандартів 

Нижче стандартів 

Позиція під час 

дискусії 

Виклад позиції 

демонструє глибоке 

розуміння питання, 

що винесено на 

дискусію. 

Виклад  позиції 

демонструє достатньо 

чітке розуміння 

питання, що винесено 

на дискусію. 

Виклад  думок 

присутній, але не дає 

розуміння позиції 

студента   щодо 

питання, винесеного 
на дискусію. 

Позиція автора 
відсутня. 



Бали 1 0,75 0,5 0 

Обгрунтування 

вправ 

Представлена 
достатня   кількість 

аргументів на користь 

запропонованих 

студентом/кою вправ 

для  формування 

співацьких навичок у 

дітей із  заїканням, 

алалією та дітей з 

тяжкими 

порушеннями 

мовлення (ТПМ) 

Кількість наведених 
аргументів на користь 

запропонованих 

студентом/кою вправ 

для   формування 

співацьких навичок у 

дітей із    заїканням, 

алалією  та   дітей з 

тяжкими порушеннями 

мовлення   (ТПМ) є 

достатньою. 

Кількість наведених 
аргументів на користь 

запропонованих 

студентом/кою вправ 

для  формування 

співацьких навичок у 

дітей із  заїканням, 

алалією та дітей з 

тяжкими 

порушеннями 

мовлення  (ТПМ) є 

достатньою, але деякі 
з них є сумнівними. 

Вправи для 
формування 

співацьких навичок у 

дітей із заїканням, 

алалією та дітей з 

тяжкими 

порушеннями 

мовлення (ТПМ) не 

представлено. 

Бали 1,5 1 0,5 0 

Фрагмент 

уроку 

Творчо та креативно 
представлено відео- 

фрагмент  уроку  з 

використанням  на 

практиці вправи для 

формування 

співацьких навичок у 

дітей із заїканням, 

алалією та дітей з 

тяжкими 

порушеннями 
мовлення (ТПМ ). 

У     повному      обсязі 
підготовано фрагмент 

уроку та розкрито 

вправи для формування 

співацьких навичок у 

дітей із заїканням, 

алалією та дітей з 

тяжкими порушеннями 

мовлення (ТПМ). 

Не в повному обсязі 
розроблено   відео- 

франмент  уроку  з 

використанням  на 

практиці вправи для 

формування 

співацьких навичок у 

дітей із заїканням, 

алалією та дітей з 

тяжкими 

порушеннями 
мовлення (ТПМ ). 

Не розроблено відео- 
франмент  уроку  з 

використанням на 

практиці вправи для 

формування 

співацьких навичок у 

дітей із заїканням, 

алалією та дітей з 

тяжкими 

порушеннями 

мовлення (ТПМ ). 

Бали 1,5 1 0,5 0 

Розкриття 

теми есе 

Творчо розкрито 
тему та викладено 

основні  моменти, 

що презентують 

сучасне розуміння 

прийомів 

формування та 

розвитку 

співацьких навичок 

школярів на уроках 

мистецтва. 

Розкрито   тему    та 
викладено основні 

моменти, що 

презентують сучасне 

розуміння прийомів 

формування  та 

розвитку співацьких 

навичок школярів на 

уроках мистецтва. 

В есе викладено 
деякі моменти, що 

презентують 

сучасне розуміння 

прийоми 

формування та 

розвитку 

співацьких навичок 

школярів на уроках 

мистецтва. 

В есе не розкрито 
тему. 

Бали 1 0,75 0,5 0 

Робота на практичному занятті (онлайн/офлайн) 

Активність та 

участь 

Студент 
підготовлений  до 

заняття, демонструє 

розуміння  матеріалу 

на високому рівні та 

ефективно   його 

презентує, бере 

активну участь в усіх 

видах діяльності на 

занятті. 

Студент підготовлений 
до заняття, демонструє 

розуміння матеріалу на 

достатньому рівні та 

добре його презентує, 

активний на занятті. 

Студент загалом 
орієнтується в 

проблематиці теми 

заняття, достатньо 

активний на занятті. 

Студент не 
підготовлений до 

заняття. 

Бали 5 балів 4-3 бали 2-1 бали 0 балів 

За відвідування ОЧНОГО заняття студент отримує 
За відвідування ОНЛАЙН заняття (в умовах дистанційного навчання) з включеною камерою 

студент отримує 

1бал 

Всього 11 балів 



Практичне заняття 3 

Тема 6. Музична грамота як вид діяльності 

Питання для дискусії. 

Окресліть основні аспекти розвитку музичної грамоти школярів молодших 

класів. Які завдання для закріплення знань з музичної грамоти можна 

використовувати? 

Інтерактивне завдання за результатами практичної роботи. 
Робота в командах. Запропонуйте завдання для формування та розвитку 

музичної грамоти у дітей з відхиленням розвитку (зі слабким зором, порушенням 

слуху, тощо) 

Практичне завдання у міні-групах. 
Напишіть коротку авторську казку про елементи музичної грамоти (ноти, 

паузи, ритм, лад, динаміку, тощо) та підберіть музичний інструментальний 

супровід. 

Індивідуальне творче завдання. 
Напишіть есе на тему: "Музична грамота: традиційні та сучасні підходи до 

викладання" 

Завдання на узагальнення знань. 
Заповніть картку: 

Вправа Пояснення 
  

  

Критерії оцінювання: 
Критерії 

оцінювання 

Вищий стандарт Відповідає стандартам Наближення до 

стандартів 

Нижче стандартів 

Позиція під час 

дискусії 

Виклад позиції 

демонструє глибоке 

розуміння питання, 

що винесено на 

дискусію. 

Виклад  позиції 

демонструє достатньо 

чітке розуміння 

питання, що винесено 

на дискусію. 

Виклад думок 

присутній, але не дає 

розуміння        позиції 

студента щодо 
питання, винесеного 
на дискусію. 

Позиція автора 

відсутня. 

Бали 1 0,75 0,5 0 

Обгрунтування 

вправ 

Представлена 

достатня кількість 

аргументів на користь 

запропонованих 

студентом/кою 

завдань  для 

формування та 

розвитку музичної 

грамоти у дітей з 

відхиленням розвитку 

(зі    слабким    зором, 

порушенням слуху, 

тощо). 

Кількість  наведених 

аргументів на користь 

запропонованих 

студентом/кою завдань 

для  формування та 

розвитку   музичної 

грамоти у  дітей  з 

відхиленням розвитку 

(зі слабким  зором, 

порушенням   слуху, 

тощо). 

Кількість наведених 

аргументів на користь 

запропонованих 

студентом/кою 

завдань  для 

формування та 

розвитку музичної 

грамоти у дітей з 

відхиленням розвитку 

(зі слабким зором, 

порушенням слуху, 

тощо). 

Завдання для 
формування та 

розвитку музичної 

грамоти у дітей з 

відхиленням розвитку 

(зі слабким зором, 

порушенням слуху, 

тощо)не представлено. 

Бали 1,5 1 0,5 0 



Розроблення 

авторської 

казка 

Творчо та креативно 
представлено 

авторську казку про 

елементи музичної 

грамоти (ноти, паузи, 

ритм, лад, динаміку, 

тощо) та підберіть 

музичний 

інструментальний 

супровід. 

У повному обсязі 
підготовано  текст 

авторської казки про 

елементи музичної 

грамоти (ноти, паузи, 

ритм, лад, динаміку, 

тощо) та підберіть 

музичний 

інструментальний 

супровід. 

Не в повному обсязі 
розроблено казку про 

елементи музичної 

грамоти (ноти, паузи, 

ритм, лад, динаміку, 

тощо) та підберіть 

музичний 

інструментальний 

супровід. Студент/ка 

адаптували  казку з 

інтернету. 

Не представлено 
текст казки про 

елементи  музичної 

грамоти (ноти, паузи, 

ритм, лад, динаміку, 

тощо) та не підберано 

музичний 

інструментальний 

супровід. 

Бали 1,5 1 0,5 0 

Розкриття 

теми есе 

Творчо       розкрито 
тему та викладено 

основні моменти, 

що презентують 

сучасне розуміння 

підходів до 
викладання 
музичної грамоти. 

Розкрито    тему    та 
викладено основні 

моменти, що 

презентують сучасне 

розуміння сучасне 

розуміння    підходів 
до викладання 
музичної грамоти. 

В есе викладено 
деякі моменти, що 

презентують 

сучасне розуміння 

сучасне розуміння 

підходів  до 
викладання 
музичної грамоти. 

В есе не розкрито 
тему. 

Бали 1 0,75 0,5 0 

Робота на практичному занятті (онлайн/офлайн) 

Активність та 

участь 

Студент 
підготовлений  до 

заняття, демонструє 

розуміння  матеріалу 

на високому рівні та 

ефективно   його 

презентує, бере 

активну участь в усіх 

видах   діяльності   на 

занятті. 

Студент підготовлений 
до заняття, демонструє 

розуміння матеріалу на 

достатньому рівні та 

добре його презентує, 

активний на занятті. 

Студент загалом 
орієнтується в 

проблематиці теми 

заняття, достатньо 

активний на занятті. 

Студент не 
підготовлений до 

заняття. 

Бали 5 балів 4-3 бали 2-1 бали 0 балів 

За відвідування ОЧНОГО заняття студент отримує 
За відвідування ОНЛАЙН заняття (в умовах дистанційного навчання) з включеною камерою 

студент отримує 

1бал 

Всього 11 балів 

 

Лабораторне заняття 1-2 

Тема 7. Методичні рекомендації щодо підготовки уроку музичного 

мистецтва. Адаптація і модифікація його для дітей з ТПМ 
(до заняття 1) 

Питання для дискусії. 
Яким чином реалізація концепції нової української школи, зміст типових та 

спеціальних програм впливає на адаптацію уроку мистецтва в площині 

мистецького інклюзивного навчання у закладах освіти? 

Інтерактивне завдання за результатами лабораторної роботи. 

Робота в командах. Визначте основні етапи підготовки уроку. 

Заповніть картку: 



Етапи підготовки до створення 

уроку 

Пояснення 

  

  

Практичне завдання у міні-групах. 
До відповідної теми визначте етапи уроку та доберіть методи навчання. 

Заповніть картку: 

Тема уроку 

Етап Методи 
  

Індивідуальне творче завдання. 
Напишіть методичні рекомендації щодо підготовки уроку мистецтва 

(музичного мистецтва) 

Критерії оцінювання: 
Критерії 

оцінювання 
Вищий стандарт Відповідає стандартам Наближення до 

стандартів 
Нижче стандартів 

Позиція під час 

дискусії 

Виклад позиції 

демонструє глибоке 

розуміння питання, 

що винесено на 

дискусію. 

Виклад  позиції 

демонструє достатньо 

чітке розуміння 

питання, що винесено 

на дискусію. 

Виклад думок 

присутній, але не дає 

розуміння        позиції 

студента щодо 

питання, винесеного 
на дискусію. 

Позиція автора 

відсутня. 

Бали 1 0,75 0,5 0 

Обґрунтування 

етапів 

підготовки 

уроку 

Представлена 

достатня кількість 

аргументів . 

Кількість наведених 

аргументів доцільна. 

Наведені аргументи 

потребують 

уточнення. 

Аргументи не 

представлено. 

Бали 1,5 1 0,5 0 

Розроблення 

методичного 

контенту до 

теми уроку 

Творчо та креативно 

представлено та 

дібрано до означеної 

теми уроку методи 

навчання.відповідно 

до визначених етапів.. 

У повному обсязі 

представлено та 

дібрано до означеної 

теми уроку методи 

навчання.відповідно до 

визначених етапів. 

Не в повному обсязі 

представлено та 

дібрано до означеної 

теми уроку методи 

навчання.відповідно 

до визначених етапів. 

Не представлено до 

означеної теми уроку 

методи 

навчання.відповідно 

до визначених етапів. 

Бали 1,5 1 0,5 0 

Окреслення 

методичних 

рекомендацій 

Чітко та 
структуровано 

викладено методичні 

рекомендації щодо 
підготовки  та 

проведення уроку. 

Окреслено методичні 

рекомендації  щодо 

підготовки та 

проведення уроку. 

методичні 

рекомендації щодо 

підготовки  та 

проведення уроку 

визначено частково. 

Методичні 

рекомендації не 

представлено. 

Бали 1 0,75 0,5 0 

Робота на практичному занятті (онлайн/офлайн) 

Активність та 

участь 

Студент 

підготовлений  до 
заняття, демонструє 

розуміння  матеріалу 

на високому рівні та 
ефективно   його 

Студент підготовлений 

до заняття, демонструє 
розуміння матеріалу на 

достатньому рівні та 

добре його презентує, 
активний на занятті. 

Студент загалом 

орієнтується  в 

проблематиці теми 

заняття, достатньо 

активний на занятті. 

Студент не 
підготовлений до 

заняття. 



 презентує, бере 
активну участь в усіх 
видах діяльності на 
занятті. 

   

Бали 5 балів 4-3 бали 2-1 бали 0 балів 

За відвідування ОЧНОГО заняття студент отримує 
За відвідування ОНЛАЙН заняття (в умовах дистанційного навчання) з включеною камерою 

студент отримує 

1бал 

Всього 11 балів 

(до заняття 2 (Тема 7)) 

Питання для дискусії. 
Яким чином загальні методичні рекомендації щодо підготовки уроку 

музичного мистецтва можна адаптувати у контексті мистецького інклюзивного 

навчання у закладах освіти? Розгляньте спеціальні методичні рекомендації. 

Інтерактивне завдання за результатами лабораторної роботи. 

Робота в командах. Визначте основні етапи підготовки уроку 

Заповніть картку: 
Етапи підготовки до створення уроку 

музичного мистецтва для дітей з порушенням 
розвитку 

Пояснення 

  

  

Практичне завдання у міні-групах. 
До відповідної теми визначте етапи уроку та доберіть методи навчання. 

Заповніть картку: 
Тема уроку 

Етапи уроку музичного мистецтва для дітей з 
порушенням розвитку 

Адаптовані методи для дітей з порушенням 
розвитку відповідно до етапів уроку 

  

Індивідуальне творче завдання. 
Напишіть методичні рекомендації щодо підготовки уроку мистецтва 

(музичного мистецтва) з врахуванням потреб школярів з тяжкими порушеннями 

мовлення. 

Критерії оцінювання: 
Критерії 

оцінювання 

Вищий стандарт Відповідає стандартам Наближення до 

стандартів 

Нижче стандартів 

Позиція під час 

дискусії 

Виклад позиції 

демонструє глибоке 

розуміння питання, 

що винесено на 

дискусію. 

Виклад  позиції 

демонструє достатньо 

чітке розуміння 

питання, що винесено 

на дискусію. 

Виклад думок 

присутній, але не дає 

розуміння позиції 

студента  щодо 

питання, винесеного 

на дискусію. 

Позиція автора 
відсутня. 

Бали 1 0,75 0,5 0 

Обґрунтування 
етапів 

підготовки 
уроку 

Представлена 

достатня кількість 

аргументів 

Кількість наведених 
аргументів доцільна. 

Наведені аргументи 

потребують 

уточнення. 

Аргументи не 
представлено. 

Бали 1,5 1 0,5 0 



Розроблення 

методичного 

контенту до 

теми уроку 

Творчо та креативно 
представлено та 
дібрано до означеної 

теми уроку методи 

навчання відповідно 
до визначених етапів. 

У     повному      обсязі 
представлено та 
дібрано до означеної 

теми уроку методи 

навчання відповідно до 
визначених етапів. 

Не в повному обсязі 
представлено та 
дібрано до означеної 

теми уроку методи 

навчання відповідно 
до визначених етапів. 

Не представлено   до 
означеної теми уроку 

методи навчання 

відповідно  до 

визначених етапів. 

Бали 1,5 1 0,5 0 

Окреслення Чітко та Окреслено методичні методичні Методичні  

методичних структуровано рекомендації щодо рекомендації щодо рекомендації не 

рекомендацій викладено методичні підготовки та підготовки та представлено.  

 рекомендації щодо проведення уроку. проведення уроку   

 підготовки та  визначено частково.   

 проведення уроку.     

Бали 1 0,75 0,5 0 

Робота на практичному занятті (онлайн/офлайн) 

Активність та Студент Студент підготовлений Студент загалом Студент не 

участь підготовлений до до заняття, демонструє орієнтується в підготовлений до 
 заняття, демонструє розуміння матеріалу на проблематиці теми заняття.  

 розуміння матеріалу достатньому рівні та заняття, достатньо   

 на високому рівні та добре його презентує, активний на занятті.   

 ефективно його активний на занятті.    

 презентує, бере     

 активну участь в усіх     

 видах діяльності на     

 занятті.     

Бали 5 балів 4-3 бали 2-1 бали 0 балів 

За відвідування ОЧНОГО заняття студент отримує 
За відвідування ОНЛАЙН заняття (в умовах дистанційного навчання) з включеною камерою 

студент отримує 

1бал 

Всього 11 балів 

 

Тема 7 розрахована на 2 заняття. На заняттях студент/ка отримують по 11 балів 

відповідно до зазначених критеріїв оцінювання. Відтак, загальна кількість балів 

за тему – 22. Виконання завдань до 1 заняття та присутність + виконання завдань 

до 2 заняття та присутність (11+11=22 бали) 

 
Змістовий модуль 2. 

Концепція хореографічного мистецтва 

 

Семінарське заняття 1 

Тема 10. Методика організації хореографічних занять: зміст, види, типи, 

структура 
Питання для дискусії. 
Методика організації хореографічних занять: традиції чи новації? 

1. Усне опитування. 

Перевірка знання та розуміння змісту, видів, типів, структури та методики 

організації хореографічних занять. 

2. Письмова самостійна робота. 
Перевірка знання та розуміння категоріально-понятійного апарату теми. 

Критерії оцінювання: 



Критерії 
оцінювання 

Вищий стандарт Відповідає стандартам Наближення до 
стандартів 

Нижче стандартів 

Позиція під час 

дискусії 

Виклад позиції 
демонструє глибоке 

розуміння питання, 

що винесено на 

дискусію. 

Виклад 
демонструє 

чітке 

питання, що 

на дискусію. 

позиції 
достатньо 

розуміння 

винесено 

Виклад думок 
присутній, але не дає 

розуміння        позиції 

студента щодо 

питання, винесеного 

на дискусію. 

Позиція 
відсутня. 

автора 

Бали 2 1,5 1 0 

Розкриття 
теми 

Ґрунтовно 
тему. 

розкрито Достатньо 
розкрито тему. 

повно Не достатньо 
розкрито тему. 

Не розкрито тему. 

Бали 2 1,5 1 0 

Узагальнення Студент правильно та Студент  на Студент не достатньо Завдання не виконано. 
знань лаконічно робить достатньому  рівні узагальнює та 

 узагальнення та робить узагальнення та презентує розуміння 
 презентує розуміння презентує розуміння теми. 
 теми.  теми.   

Бали 1 0,75 0,5 0 

Робота на практичному занятті (онлайн/офлайн) 

Активність та Студент  Студент підготовлений Студент загалом Студент не 
участь підготовлений до до заняття, демонструє орієнтується в підготовлений до 

 заняття, демонструє розуміння матеріалу на проблематиці теми заняття.  

 розуміння матеріалу достатньому рівні та заняття, достатньо   

 на високому рівні та добре його презентує, активний на занятті.   

 ефективно його активний на занятті.    

 презентує, бере     

 активну участь в усіх     

 видах діяльності на     

 занятті.      

Бали 5 балів 4-3 бали 2-1 бали 0 балів 

За відвідування ОЧНОГО заняття студент отримує 
За відвідування ОНЛАЙН заняття (в умовах дистанційного навчання) з включеною камерою 

студент отримує 

1бал 

Всього 11 балів 

 

Практичне заняття 4 

Тема 11. Зміст і методика проведення занять у початковій школі для 

дітей з ТПМ 
Питання для дискусії. 
Яким чином можна адаптувати та модифікувати вправи та методи для 

проведення хореографічних занять з дітьми з порушенням розвитку? 

Завдання на узагальнення знань. 
Заповніть картку: 

Підготовчі вправи. Ритмічні вправи. 
Фігурні побудови, вправи-системи 
для виконання танцю. 

Опис 

  

  

  

Критерії оцінювання: 



Критерії 
оцінювання 

Вищий стандарт Відповідає стандартам Наближення до 
стандартів 

Нижче стандартів 

Позиція під час 

дискусії 

Виклад позиції 
демонструє глибоке 

розуміння питання, 

що винесено на 

дискусію. 

Виклад позиції 
демонструє достатньо 

чітке розуміння 

питання, що винесено 

на дискусію. 

Виклад думок 
присутній, але не дає 

розуміння        позиції 

студента щодо 

питання, винесеного 

на дискусію. 

Позиція 
відсутня. 

автора 

Бали 1 0,5 0,25 0 

Визначення Студент/ка точно Студент/ка точно Студент/ка  Студент/ка має 
вправ,  окреслює вправи, які окреслює вправи, які використовує слабке труднощі з пошуку 

фігурних  використовуються на використовуються на пояснення.  вправ.  

побудов  хореографічному хореографічному     

  занятті та пропонує занятті.     

  авторські.      

Бали 1,5 1 0,5 0 

Узагальнення Студент правильно та Студент на Студент не достатньо Завдання не виконано. 
знань  лаконічно робить достатньому рівні узагальнює та 

  узагальнення та робить узагальнення та презентує розуміння 
  презентує розуміння презентує розуміння теми.  

  теми. теми.   

Бали 1,5 1 0,5 0 

Граматика та Автор не допускає Автор робить 1-2 Автор робить 3-4 Автор робить більше 4 

орфографія  помилок в граматиці помилки в граматиці чи помилки в граматиці помилок в граматиці 
  чи правописі, які правописі, які чи правописі, які чи правописі, які 
  відволікають читача відволікають читача від відволікають читача відволікають читача 
  від змісту. змісту. від змісту.  від змісту.  

Бали 1 0,75 0,5 0 

Робота на практичному занятті (онлайн/офлайн) 

Активність та Студент Студент підготовлений Студент загалом Студент не 

участь  підготовлений до до заняття, демонструє орієнтується в підготовлений до 
  заняття, демонструє розуміння матеріалу на проблематиці теми заняття.  

  розуміння матеріалу достатньому рівні та заняття, достатньо   

  на високому рівні та добре його презентує, активний на занятті.   

  ефективно його активний на занятті.    

  презентує, бере     

  активну участь в усіх     

  видах діяльності на     

  занятті.     

Бали 5 балів 4-3 бали 2-1 бали 0 балів 

За відвідування ОЧНОГО заняття студент отримує 
За відвідування ОНЛАЙН заняття (в умовах дистанційного навчання) з включеною камерою 

студент отримує 

1бал 

Всього 11 балів 

 

Практичне заняття 5 

Тема 12. Адаптація контактної імпровізації та тілесної перкусії для учнів 

з порушеннями розвитку та інвалідністю 

Питання для дискусії. 
Яким чином використання контактної імпровізації на хореографічних 

заняттях та уроках мистецтва може допомогти учням з порушенням розвитку та 

інвалідності? 



Інтерактивне завдання за результатами лабораторної роботи. 
Робота в командах. Визначте можливі аспекти адаптації тілесної перкусії 

на уроці відповідно до потреб учнів з порушеннями розвитку. 

Заповніть картку: 

Тілесна перкусія Пояснення 

Адаптація тілесної перкусії на 

уроці відповідно до потреб учнів 

з інвалідністю 

 

  

Практичне завдання у міні-групах. 
До відповідної теми визначте етапи уроку та доберіть елементи контактної 

імпровізації відповідно до потреб школярів з інвалідністю. 

Заповніть картку: 

Тема уроку 

Вправа з контактної імпровізації Опис та алгоритм використання на 
уроці 

  

Індивідуальне творче завдання. 
Напишіть есе «Значення тілесної перкусії у навчальному процесі». 

Критерії оцінювання: 
Критерії 

оцінювання 

Вищий стандарт Відповідає стандартам Наближення до 

стандартів 

Нижче стандартів 

Позиція під час 

дискусії 

Виклад позиції 

демонструє глибоке 

розуміння питання, 

що винесено на 

дискусію. 

Виклад  позиції 

демонструє достатньо 

чітке розуміння 

питання, що винесено 

на дискусію. 

Виклад  думок 

присутній, але не дає 

розуміння позиції 

студента   щодо 

питання, винесеного 
на дискусію. 

Позиція автора 

відсутня. 

Бали 1 0,75 0,5 0 

Обгрунтування 

адаптації 

тілесної 

перкусії на 

уроці 

відповідно до 

потреб учнів з 

інвалідністю 

Представлена 

достатня кількість 

аргументів. 

Кількість наведених 
аргументів доцільна. 

Наведені аргументи 

потребують 

уточнення. 

Аргументи не 
представлено. 

Бали 1,5 1 0,5 0 

Розроблення 

вправ з 

контактної 

імпровізації та 

їх опис 

Творчо та креативно 

представлено вправи 

та дібрано до 

означеної теми уроку. 
. 

У повному обсязі 

представлено та 

дібрано до означеної 

теми уроку вправи. 

Не в повному обсязі 

представлено та 

дібрано до означеної 

теми уроку вправи 
для навчання. 

Не представлено до 

означеної теми уроку 

відповідні вправи з 

контактної 
імпровізації. 

Бали 1,5 1 0,5 0 

Написання есе Чітко та 
структуровано 

викладена думка 

автора. 

Розкрито тему, наявна 

чітка авторська 

позиція. 

Тему розкрито 

частково. 
Завдання не 

виконано. 



Бали 1 0,75 0,5 0 

Робота на практичному занятті (онлайн/офлайн) 

Активність та 

участь 

Студент 
підготовлений  до 

заняття, демонструє 

розуміння  матеріалу 

на високому рівні та 

ефективно   його 

презентує, бере 
активну участь в усіх 

видах діяльності на 
занятті. 

Студент підготовлений 
до заняття, демонструє 

розуміння матеріалу на 

достатньому рівні та 

добре його презентує, 

активний на занятті. 

Студент загалом 
орієнтується в 

проблематиці теми 

заняття, достатньо 

активний на занятті. 

Студент не 
підготовлений до 

заняття. 

Бали 5 балів 4-3 бали 2-1 бали 0 балів 

За відвідування ОЧНОГО заняття студент отримує 
За відвідування ОНЛАЙН заняття (в умовах дистанційного навчання) з включеною камерою 

студент отримує 

1бал 

Всього 11 балів 

 

Практичне заняття 6 

Тема13. Використання елементів логоритміки на уроках мистецтва з 

учнями з ТПМ 

Система музично-ритмічних вправ – логоритміка. Особливості 

використання елементів логоритміки на уроках. Адаптація їх на уроках 

мистецтва відповідно до потреб дітей з порушенням розвитку. 

1. Питання для дискусії. 
Охарактеризуйте особливості використання логоритміки на заняттях з 

хореографії. Яким чином її можна використовувати для дітей з порушенням 

розвитку ? Обґрунтуйте свою думку. 

2. Завдання на узагальнення знань. 
Заповніть картку: 

Вправи з логоритміки Опис 
  

3. Завдання на узагальнення знань. 
Заповніть картку: Адаптовані вправи з логоритміки 

Вправа Опис 
  

Критерії оцінювання: 
Критерії 

оцінювання 
Вищий стандарт Відповідає стандартам Наближення до 

стандартів 
Нижче стандартів 

Позиція під час 

дискусії 

Виклад позиції 

демонструє глибоке 

розуміння питання, 

що винесено на 

дискусію. 

Виклад  позиції 

демонструє достатньо 

чітке розуміння 

питання, що винесено 

на дискусію. 

Виклад думок 

присутній, але не дає 

розуміння        позиції 

студента щодо 

питання, винесеного 
на дискусію. 

Позиція автора 

відсутня. 

Бали 1 0,5 0,25 0 

Визначення та 

опис вправ з 
логоритміки 

Студент/ка точно дає 

чітке обґрунтування. 

Студент/ка точно дає 
обґрунтоване 
пояснення. 

Студент/ка частково 

описує запропоновані 

Студент/ка має 

труднощі щодо 

виокремлення вправ. 



 Аргументує свою 
думку. 

 вправи. Слабке 
пояснення. 

 

Бали 1,5 1 0,5 0 

Узагальнення Студент правильно та Студент на Студент не достатньо Завдання не виконано. 
знань  лаконічно робить достатньому рівні узагальнює та 

  узагальнення та робить узагальнення та презентує розуміння 
  презентує розуміння презентує розуміння теми. 
  теми. теми.  

Бали 1,5 1 0,5 0 

Граматика та Автор не допускає Автор робить 1-2 Автор робить 3-4 Автор робить більше 4 
орфографія  помилок в граматиці помилки в граматиці чи помилки в граматиці помилок в граматиці 

  чи правописі, які правописі, які чи правописі, які чи правописі, які 
  відволікають читача відволікають читача від відволікають читача відволікають читача 
  від змісту. змісту. від змісту. від змісту.  

Бали 1 0,75 0,5 0 

Робота на практичному занятті (онлайн/офлайн) 

Активність та Студент Студент підготовлений Студент загалом Студент не 

участь  підготовлений до до заняття, демонструє орієнтується в підготовлений до 
  заняття, демонструє розуміння матеріалу на проблематиці теми заняття.  

  розуміння матеріалу достатньому рівні та заняття, достатньо   

  на високому рівні та добре його презентує, активний на занятті.   

  ефективно його активний на занятті.    

  презентує, бере     

  активну участь в усіх     

  видах діяльності на     

  занятті.     

Бали 5 балів 4-3 бали 2-1 бали 0 балів 

За відвідування ОЧНОГО заняття студент отримує 
За відвідування ОНЛАЙН заняття (в умовах дистанційного навчання) з включеною камерою 

студент отримує 

1бал 

Всього 11 балів 

 

Лабораторне заняття 3-4 

Тема 14. Методика постановочної роботи хореографічних композицій 

в різних жанрах хореографії та особливості організації 

хореографічних постановок для дітей з порушенням розвитку 

Композиція танцю, основні частини твору. Тривалість. Ступені розвитку 

дії. Композиція постановки танцю. Художні прийоми, комбінації танцю. 

Визначення малюнку танцю відповідно до особливостей учнів з порушенням 

розвитку. Умовні позначення танцю. 

(до заняття 1) 
Питання для дискусії. 
Розкрийте особливості методики постановочної роботи хореографічних 

композицій в різних жанрах хореографії. Які сучасні лайфхаки допомагають 

викладачам? 

Інтерактивне завдання за результатами лабораторної роботи. 
Робота в командах. Жанри хореографії. 

Заповніть картку: 

Жанри хореографії Приклад 
  



  

Практичне завдання у міні-групах. 
До відповідної назви хореографічної композиції, визначте її структурні 

елементи та можливу адаптацію для дітей з особливими освітніми потребами. 

Заповніть картку: 

Назва 

Структурні елементи Способи адаптації 
  

Індивідуальне творче завдання. 
Напишіть методичні рекомендації щодо підготовки хореографічного заняття 

для учнів початкової школи. 

Критерії оцінювання: 
Критерії 

оцінювання 

Вищий стандарт Відповідає стандартам Наближення до 

стандартів 

Нижче стандартів 

Позиція під час 

дискусії 

Виклад позиції 

демонструє глибоке 

розуміння питання, 

що винесено на 

дискусію. 

Виклад  позиції 

демонструє достатньо 

чітке розуміння 

питання, що винесено 

на дискусію. 

Виклад  думок 

присутній, але не дає 

розуміння позиції 

студента   щодо 

питання, винесеного 
на дискусію. 

Позиція 

відсутня. 

автора 

Бали 1 0,75 0,5 0 

Обґрунтування Представлена Кількість наведених Наведені аргументи Аргументи не 
жанрів достатня кількість аргументів доцільна та потребують представлено, немає 

хореографії та аргументів та представлена достатня уточнення, частково прикладів  

приклади прикладів. кількість прикладів. виокремлені хореографічних 
   відеофрагменти композицій.  

   танців.   

Бали 1,5 1 0,5 0 

Визначення Творчо та креативно У повному обсязі Частково Не представлено 
структурних розкрито структурні представлено представлено структурні елементи 

елементів елементів заняття. структурні елементи структурні елементи заняття.  

заняття  заняття. заняття з хореографії.   

Бали 1,5 1 0,5 0 

Окреслення Чітко та Окреслено методичні Не чітко складено Методичні  

методичних 

рекомендацій 
структуровано 

викладено 

рекомендації щодо 

підготовки 

методичні 

рекомендації щодо 

рекомендації 

представлено 
не 

 методичні хореографічного підготовки   

 рекомендації заняття для учнів хореографічного   

 підготовки початкової школи. заняття для учнів   

 хореографічного  початкової школи.   

 заняття для учнів     

 початкової школи.     

Бали 1 0,75 0,5 0 

Робота на практичному занятті (онлайн/офлайн) 

Активність та Студент Студент підготовлений Студент загалом Студент не 
участь підготовлений до до заняття, демонструє орієнтується в підготовлений до 

 заняття, демонструє розуміння матеріалу на проблематиці теми заняття.  

 розуміння матеріалу достатньому рівні та заняття, достатньо   

 на високому рівні та добре його презентує, активний на занятті.   

 ефективно його активний на занятті.    

 презентує, бере     



 активну участь в усіх 
видах діяльності на 
занятті. 

   

Бали 5 балів 4-3 бали 2-1 бали 0 балів 

За відвідування ОЧНОГО заняття студент отримує 
За відвідування ОНЛАЙН заняття (в умовах дистанційного навчання) з включеною камерою 

студент отримує 

1бал 

Всього 11 балів 

 

(до заняття 2 (Тема 7)) 

Питання для дискусії. 
Яким чином загальні методичні рекомендації щодо підготовки 

хореографічного заняття можна адаптувати для учнів з порушенням розвитку? 

Розгляньте спеціальні методичні рекомендації. 

Інтерактивне завдання за результатами лабораторної роботи. 

Робота в командах. Визначте основні етапи підготовки уроку 

Заповніть картку: 

Етапи підготовки до створення 

заняття для дітей з порушенням 

розвитку 

Пояснення 

  

  

Практичне завдання у міні-групах. 
До відповідної теми, визначте етапи уроку та доберіть методи навчання. 

Заповніть картку: 

Тема танцювальної композиції 

Етапи хореографічного заняття для 

дітей з порушенням розвитку 

Адаптовані методи для дітей з 
порушенням розвитку відповідно до 
його етапів 

  

Напишіть методичні рекомендації щодо підготовки хореографічного заняття 

для учнів з порушенням розвитку 

Критерії оцінювання: 
Критерії 

оцінювання 

Вищий стандарт Відповідає стандартам Наближення до 

стандартів 

Нижче стандартів 

Позиція під час 

дискусії 

Виклад позиції 

демонструє глибоке 

розуміння питання, 

що винесено на 

дискусію. 

Виклад  позиції 

демонструє достатньо 

чітке розуміння 

питання, що винесено 

на дискусію. 

Виклад  думок 

присутній, але не дає 

розуміння позиції 

студента   щодо 

питання, винесеного 
на дискусію. 

Позиція автора 
відсутня. 

Бали 1 0,75 0,5 0 

Обгрунтування 

жанрів 

хореографії та 
приклади 

Представлена 

достатня кількість 

аргументів та 

прикладів 

Кількість наведених 

аргументів доцільна та 

представлена достатня 
кількість прикладів. 

Наведені аргументи 

потребують 

уточнення, частково 
виокремлені 

Аргументи не 

представлено немає 

прикладів 



   відеофрагменти 
танців. 

хореографічних 
композицій. 

Бали 1,5 1 0,5 0 

Визначення Творчо та креативно У повному обсязі Частково Не представлено 

структурних розкрито структурні представлено представлено структурні елементів 

елементів елементів заняття та структурні елементів структурні елементів заняття та 

заняття та виокремлено заняття та виокремлено заняття та виокремлено  

можливості можливості адаптації можливості адаптації виокремлено можливості адаптації 

адаптації його його для дітей з його для дітей з можливості адаптації його для дітей з 

для дітей з інвалідністю.. інвалідністю. його для дітей з інвалідністю  

інвалідністю   інвалідністю.   

Бали 1,5 1 0,5 0 

Окреслення Чітко та Окреслено методичні Не чітко викладено Методичні  

методичних 

рекомендацій 
структуровано 
викладено 

рекомендації щодо 
підготовки та 

методичні 
рекомендації щодо 

рекомендації 
представлено. 

не 

 методичні підготовки підготовки та   

 рекомендації хореографічного підготовки   

 підготовки заняття для учнів з хореографічного   

 хореографічного порушенням заняття для учнів з   

 заняття для учнів з розвитку. порушенням   

 порушенням  розвитку.   

 розвитку.     

Бали 1 0,75 0,5 0 

Робота на практичному занятті (онлайн/офлайн) 

Активність та Студент Студент підготовлений Студент загалом Студент не 
участь підготовлений до до заняття, демонструє орієнтується в підготовлений до 

 заняття, демонструє розуміння матеріалу на проблематиці теми заняття.  

 розуміння матеріалу достатньому рівні та заняття, достатньо   

 на високому рівні та добре його презентує, активний на занятті.   

 ефективно його активний на занятті.    

 презентує, бере     

 активну участь в усіх     

 видах діяльності на     

 занятті.     

Бали 5 балів 4-3 бали 2-1 бали 0 балів 

За відвідування ОЧНОГО заняття студент отримує 
За відвідування ОНЛАЙН заняття (в умовах дистанційного навчання) з включеною камерою 

студент отримує 

1бал 

Всього 11 балів 

 

Тема 7 розрахована на 2 заняття. На заняттях студент/ка отримують по 11 балів 

відповідно до зазначених критеріїв оцінювання. Відтак загальна кількість балів 

за тему – 22. Виконання завдань до 1 заняття та присутність + виконання завдань 

до 2 заняття та присутність (11+11=22 бали) 

 

Змістовий модуль 3. Соціально-естетична сутність образотворчого 

мистецтва 
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Тема 16. Жанри образотворчого мистецтва: графіка, живопис, 



скульптура. 

Питання для дискусії. 
Окресліть основні аспекти розвитку жанрів образотворчого мистецтва. 

Творчість яких відомих художників з порушенням розвитку найбільше Вас 

вразила? 

Інтерактивне завдання за результатами практичної роботи. 
Робота в командах. Побудуйте карту Mind Map «Жанри образотворчого 

мистецтва» 

Практичне завдання у міні-групах. 
Створіть коротке відео-звернення від відомих художників до сучасних 

дітей з особливими освітніми потребами. 

Індивідуальне творче завдання. 
Підготувати перфоменс «Оживлення картин відомих художників». За 

результатами перфоменсу створити презентацію, подавши фото оригіналу 

репродукції картини та фото римейку. 

Завдання на узагальнення знань. 

Заповніть картку: 

П.І.П митця Мистецький паспорт художника 
  

  

Критерії оцінювання: 
Критерії 

оцінювання 

Вищий стандарт Відповідає стандартам Наближення до 

стандартів 

Нижче стандартів 

Позиція під час 

дискусії 

Виклад позиції 

демонструє глибоке 

розуміння питання, 

що винесено на 

дискусію. 

Виклад  позиції 

демонструє достатньо 

чітке розуміння 

питання, що винесено 

на дискусію. 

Виклад  думок 

присутній, але не дає 

розуміння позиції 

студента   щодо 

питання, винесеного 
на дискусію. 

Позиція автора 

відсутня. 

Бали 1 0,75 0,5 0 

Розроблення 

карти Mind 

Map «Жанри 

образотворчого 

мистецтва» 

Представлена карта 

містить чималу 

кількість прикладів 

жанрів 

образотворчого 
мистецтва. 

Кількість прикладів 

жанрів образотворчого 

мистецтва доцільно 

використана при 

створенні карти. 

Розроблення  карти 

Mind Map «Жанри 

образотворчого 

мистецтва» часткове. 

Карта не 
представлена. 

Бали 1,5 1 0,5 0 

Розроблення 

короткого 

відео- 

звернення від 

відомих 

художників до 

сучасної 

молоді. 

Представлене відео- 

звернення 

представлено творчо 

та креативно 

У повному обсязі 

підготовано текст та 

відео звернення 

відомих художників до 

сучасної молоді. 

Не в повному обсязі 

знято відео. Текст до 

нього потребує 

доопрацювання. 

Не представлено 

відео-звернення 

митців до сучасної 

молоді. 

Бали 1,5 1 0,5 0 



Створення 

мистецького 

перфоменсу 

«Оживлення 

картин відомих 

художників» 

Творчо та 
креативно 

оформлена 

презентація, 

подавши  фото 

оригіналу 

репродукції 

картини  та фото 

римейку відповідно 

до перфоменсу 
«Оживлення картин 

відомих 
художників». 

Презентація відповідає 
вимогам, автор подає 

фото оригіналів 

репродукції картини та 

фото римейку. 

Презентація потребує 
доопрацювання, автор 

подає лише  фото 

оригіналів 

репродукції картини 

без фото римейку. 

Презентація не 
відповідає вимогам. 

Бали 1 0,75 0,5 0 

Робота на практичному занятті (онлайн/офлайн) 

Активність та 

участь 

Студент 
підготовлений  до 

заняття, демонструє 

розуміння  матеріалу 

на високому рівні та 

ефективно   його 

презентує, бере 

активну участь в усіх 

видах   діяльності   на 

занятті. 

Студент підготовлений 
до заняття, демонструє 

розуміння матеріалу на 

достатньому рівні та 

добре його презентує, 

активний на занятті. 

Студент загалом 
орієнтується в 

проблематиці теми 

заняття, достатньо 

активний на занятті. 

Студент не 
підготовлений до 

заняття. 

Бали 5 балів 4-3 бали 2-1 бали 0 балів 

За відвідування ОЧНОГО заняття студент отримує 
За відвідування ОНЛАЙН заняття (в умовах дистанційного навчання) з включеною камерою 

студент отримує 

1бал 

Всього 11 балів 
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Тема 17. Організація уроків мистецтва (образотворчого мистецтва у 

початковій школі для учнів з ТПМ) 
Питання для дискусії. 
Окресліть основні аспекти організації уроку образотворчого мистецтва. Які 

сучасні методичні фішки пропонують педагоги? 

Інтерактивне завдання за результатами практичної роботи. 
Робота в командах. Створіть інтелект-карту до уроку, адаптованого для 

учнів з ТПМ. 

Практичне завдання у міні-групах. 

Створіть коротке відео, в якому пояснюєте новий матеріал молодшим 

школярам з порушеннями мовлення. 
Індивідуальне творче завдання. 
Напишіть есе «Мова образотворчого мистецтва». 

Завдання на узагальнення знань. 

Заповніть картку: 

Назва сучасної техніки 
малювання 

Пояснення 



  

  

Критерії оцінювання: 
Критерії 

оцінювання 

Вищий стандарт Відповідає стандартам Наближення до 

стандартів 

Нижче стандартів 

Позиція під час 

дискусії 

Виклад позиції 

демонструє глибоке 

розуміння питання, 

що винесено на 

дискусію. 

Виклад  позиції 

демонструє достатньо 

чітке розуміння 

питання, що винесено 

на дискусію. 

Виклад думок 

присутній, але не дає 

розуміння        позиції 

студента щодо 
питання, винесеного 

на дискусію. 

Позиція автора 

відсутня. 

Бали 1 0,75 0,5 0 

Розроблення 

інтелект-карти 

до уроку, 

адаптованого 

для учнів з 

ТПМ та завань 

Представлена карта 

містить чималу 

кількість матеріалу та 

креативно оформлена. 

Кількість матеріалу та 

оформлення доцільно 

використане при 

створенні карти. 

Розроблення інтелект- 

карти часткове. 

Карта не 
представлена. 

Бали 1,5 1 0,5 0 

Розроблення 

короткого 

відео 

фрагменту 

уроку 

(пояснення 

нового 

матеріалу) 

Представлене відео 

представлено творчо 

та креативно. 

Послідовне 

викладення матеріалу 

для учнів. 

У повному обсязі 

підготовано відео та є 

послідовний алгоритм 

подачі матеріалу. 

Не в повному обсязі 

знято відео. 

Не представлено відео 

майстер-класу. 

Бали 1,5 1 0,5 0 

Створення есе Творче та креативне 

оформлення. 

Розкрито зміст теми. 

Наявна авторська 
позиція. 

Розкриття змісту теми 

відповідає вимогам. 

Наявна авторська 

позиція. 

Есе потребує 

доопрацювання. 

Есе не представлено. 

Бали 1 0,75 0,5 0 

Робота на практичному занятті (онлайн/офлайн) 

Активність та 

участь 

Студент 

підготовлений  до 

заняття, демонструє 

розуміння  матеріалу 

на високому рівні та 

ефективно   його 
презентує, бере 
активну участь в усіх 
видах діяльності на 
занятті. 

Студент підготовлений 

до заняття, демонструє 

розуміння матеріалу на 

достатньому рівні та 

добре його презентує, 

активний на занятті. 

Студент загалом 

орієнтується  в 

проблематиці теми 

заняття, достатньо 

активний на занятті. 

Студент не 
підготовлений до 

заняття. 

Бали 5 балів 4-3 бали 2-1 бали 0 балів 

За відвідування ОЧНОГО заняття студент отримує 
За відвідування ОНЛАЙН заняття (в умовах дистанційного навчання) з включеною камерою 

студент отримує 

1бал 

Всього 11 балів 

 

Практичне заняття 9 



Тема 18. Методи та форми організації навчального процесу на уроках 

образотворчого мистецтва для дітей з ТПМ. Сучасні техніки 

малювання 

Питання для дискусії. 
Окресліть основні методи та форми організації навчального процесу на 

уроках образотворчого мистецтва для дітей з ТПМ. Які з них, на Вашу думку 

найбільш ефективні? Обґрунтуйте відповідь. 

Інтерактивне завдання за результатами практичної роботи. 

Робота в командах. Побудуйте карту Mind Map «Техніки малювання» 

Практичне завдання у міні-групах. 
Створіть коротке відео з Вашого майстер-класу з поясненням однієї з 

сучасних технік малювання. 

Індивідуальне творче завдання. 
Взяти участь у арт-челенджі «Моя картина» (використовуючи сучасні 

техніки малювання). 

Завдання на узагальнення знань. 
Заповніть картку: 

Назва сучасної техніки 

малювання 

Пояснення 

  

  

Критерії оцінювання: 
Критерії 

оцінювання 

Вищий стандарт Відповідає стандартам Наближення до 

стандартів 

Нижче стандартів 

Позиція під час 

дискусії 

Виклад позиції 

демонструє глибоке 

розуміння питання, 

що винесено на 

дискусію. 

Виклад  позиції 

демонструє достатньо 

чітке розуміння 

питання, що винесено 

на дискусію. 

Виклад  думок 

присутній, але не дає 

розуміння позиції 

студента   щодо 

питання, винесеного 
на дискусію. 

Позиція автора 
відсутня. 

Бали 1 0,75 0,5 0 

Розроблення 

карту Mind 

Map «Техніки 

малювання» 

Представлена карта 

містить чималу 

кількість матеріалу та 

креативно оформлена. 

Кількість матеріалу та 

оформлення доцільно 

використане при 

створенні карти. 

Розроблення карти 

часткове. 

Карта не 
представлена. 

Бали 1,5 1 0,5 0 

Розроблення 

короткого 

відео майстер- 

класу з 

поясненням 

однієї з 

сучасних 

технік 
малювання 

Представлене відео 

майстер-класу 

представлено творчо 

та креативно. 

У повному обсязі 

підготовано відео та 

детально пояснений 

алгоритм виконання 

завдання. 

Не в повному обсязі 
знято відео. 

Не представлено відео 
майстер-класу. 



     

Бали 1,5 1 0,5 0 

Створення 

картини в 

одній з 

сучасних 

технік 

малювання 

Творчо та 
креативно 

оформлена картина 
Студент взяв участь у 

арт-челенджі  «Моя 

картина» 

(використовуючи 

сучасні техніки 

малювання). 

Картина відповідає 
вимогам. Студент взяв 

участь у арт-челенджі 

«Моя картина» 

(використовуючи 

сучасні  техніки 

малювання). 

Картина потребує 
доопрацювання. 

Картина не 
відповідає вимогам. 

Бали 1 0,75 0,5 0 

Робота на практичному занятті (онлайн/офлайн) 

Активність та 

участь 

Студент 
підготовлений  до 

заняття, демонструє 

розуміння  матеріалу 

на високому рівні та 

ефективно   його 

презентує, бере 

активну участь в усіх 

видах діяльності на 

занятті. 

Студент підготовлений 
до заняття, демонструє 

розуміння матеріалу на 

достатньому рівні та 

добре його презентує, 

активний на занятті. 

Студент загалом 
орієнтується в 

проблематиці теми 

заняття, достатньо 

активний на занятті. 

Студент не 
підготовлений до 

заняття. 

Бали 5 балів 4-3 бали 2-1 бали 0 балів 

За відвідування ОЧНОГО заняття студент отримує 
За відвідування ОНЛАЙН заняття (в умовах дистанційного навчання) з включеною камерою 

студент отримує 

1бал 

Всього 11 балів 

 

Змістовий модуль 4. 

Театральне мистецтво 

 

Семінарське заняття 3 

Тема 21. Використання матеріалу музично-театральних спектаклів. 

Драматизація програмної музики. 

Питання для дискусії. 
− Театральне мистецтво в Україні: досвід чи сучасність ? Обґрунтуйте 

свою думку? На підставі чого Вами зроблено певний висновок? 

− Як Ви розумієте поняття «драматизація програмної музики»? 

− Як можна використовувати матеріал музично-театральних 

спектаклів у навчальному процесі на уроках мистецтва? 

Практична робота. 

Перегляньте відео про театральне мистецтво: 
https://www.youtube.com/watch?v=5QJrRbuSxOE 

https://www.youtube.com/watch?v=Qhf2aZQ3qfM 

https://www.youtube.com/watch?v=wkxtzkzxqjg 

Дайте відповіді на запитання, поставлені викладачем. 

Презентація результатів самостійної роботи. 
Презентація завдання з опрацювання матеріалів про театральне мистецтво 

різних епох представляється у вигляді презентації, ментальної карти тощо.  

https://www.youtube.com/watch?v=5QJrRbuSxOE
https://www.youtube.com/watch?v=Qhf2aZQ3qfM
https://www.youtube.com/watch?v=wkxtzkzxqjg


Критерії оцінювання: 
Критерії 

оцінювання 

Вищий стандарт Відповідає стандартам Наближення до 

стандартів 

Нижче стандартів 

Критерії оцінювання підготовленого завдання 

 
 

Актуальність 

наповнення 

Уся інформація 

пов’язана з темою та 

полегшує  її 

розуміння. Уся 
інформація має 

посилання на 

джерело. 

Уся інформація пов’язана 

з темою, і більшість 

полегшує її розуміння. 

Уся інформація має 

посилання на джерело. 

Уся інформація 

стосуються теми. 

Більшість 

інформації має 

посилання на 

джерело. 

Уся інформація не 

стосуються теми АБО 

декілька фактів не 

містять посилання на 

джерело. 

Бали 2 1,5 1 0 

Структурні Усі структурні Усі структурні елементи Більшість Структурні елементи не 

елементи елементи чітко чітко описані з структурні описані АБО більшість 
 описані з усіма відповідними деталями. елементи чітко не має достатньої 
 відповідними  описані з деталізації. 
 деталями.  відповідними  

   деталями.  

Бали 1,5 1 0,5 0 

Дані Професійний   вигляд 
та точне 

Точне представлення 

даних у ментальній карті, 

Точне подання 

даних у письмовій 

Дані не відображаються 
АБО є неточними. 

 представлення даних презентації тощо.   Дані формі, але  

 у ментальній   карті, маркуються та мають ментальна карта не  

 презентації тощо. заголовки. представлена.  

 Дані маркуються   та    

 мають заголовки.    

Бали 1,5 1 0,5 0 

Робота на семінарському занятті (онлайн/офлайн) 

Активність та Студент Студент підготовлений Студент загалом Студент не 

участь підготовлений до до заняття,   демонструє орієнтується в підготовлений до 

заняття, демонструє розуміння матеріалу на проблематиці теми заняття. 
 розуміння матеріалу достатньому рівні та заняття, достатньо  

 на високому рівні та добре його презентує, активний на  

 ефективно його активний на занятті. занятті.  

 презентує, бере    

 активну участь в усіх    

 видах діяльності   на    

 занятті.    

Бали 5 балів 4-3 бали 2-1 бали 0 балів 

За відвідування ОЧНОГО заняття студент отримує 
За відвідування ОНЛАЙН заняття (в умовах дистанційного навчання) з включеною 

камерою студент отримує 

1 бал 

Всього 11 балів 

 

Практичне заняття 10 

 

Тема 22. Використання матеріалу дитячих музично-театральних 

спектаклів та пальчикового театру на уроках мистецтва 
Питання для дискусії. 
Окресліть використання матеріалу дитячих музично-театральних 

спектаклів та пальчикового театру на уроках мистецтва. Який з них, на Вашу 

думку, найбільш ефективний у практичній діяльності? Обґрунтуйте відповідь. 



Інтерактивне завдання за результатами практичної роботи. 
Робота в командах. Розробіть сценарій музично-театрального спектаклю 

або пальчикового театру. 

Практичне завдання у міні-групах. 

Представте фрагмент відео Вашого спектаклю в записі. 
Індивідуальне творче завдання. 
Створіть ескіз костюму для одного з головних героїв Вашого спектаклю. 

Завдання на узагальнення знань. 

Заповніть картку: 

Назва дитячого 
спектаклю/пальчикового театру 

Використання матеріалу 
відповідно до теми уроку 

  

  

Критерії оцінювання: 
Критерії 

оцінювання 

Вищий стандарт Відповідає стандартам Наближення до 

стандартів 

Нижче стандартів 

Позиція під час 

дискусії 

Виклад позиції 

демонструє глибоке 

розуміння питання, 

що винесено на 

дискусію. 

Виклад  позиції 

демонструє достатньо 

чітке розуміння 

питання, що винесено 

на дискусію. 

Виклад  думок 

присутній, але не дає 

розуміння позиції 

студента   щодо 

питання, винесеного 
на дискусію. 

Позиція 

відсутня. 

автора 

Бали 1 0,75 0,5 0 

Розроблення 

сценарію 

Представлений 

сценарій музично- 

театрального 

спектаклю/пальчиков 

ого театру креативно 

оформлений  та 

змістовний. Повністю 

розкрита тема. 

Представлений 

сценарій  музично- 

театрального 

спектаклю/пальчиково 

го театру креативно 

оформлений 

відповідно до вимог, 

доцільно використаний 

музичний супровід. 

Розроблення сценарію 
часткове. 

Сценарій 
представлений. 

не 

Бали 1,5 1 0,5 0 

Розроблення 

короткого 

відео 

Представлене 

представлено 

та креативно. 

відео 

творчо 

У повному обсязі 

підготовано відео та 

відповідно до 
сценарію. 

Не в повному обсязі 

знято відео. 

Не представлено відео 

вистави. 

Бали 1,5 1 0,5 0 

Створення 

ескізу костюму 

Творчо та креативно 

оформлений ескіз. 

Картина відповідає 

вимогам. Студент взяв 

участь у арт-челенджі 

«Моя картина» 

(використовуючи 

сучасні  техніки 
малювання). 

Картина потребує 

доопрацювання. 

Картина не відповідає 

вимогам. 

Бали 1 0,75 0,5 0 

Робота на практичному занятті (онлайн/офлайн) 

Активність та 

участь 

Студент 

підготовлений до 

заняття, демонструє 
розуміння  матеріалу 

Студент підготовлений 

до заняття, демонструє 

розуміння матеріалу на 
достатньому   рівні   та 

Студент 

орієнтується 

проблематиці 

загалом 
в 

теми 

Студент 

підготовлений 

заняття. 

не 

до 



 на високому рівні та добре його презентує, заняття, достатньо  
ефективно його активний на занятті. активний на занятті. 

презентує, бере   

активну участь в усіх   

видах діяльності   на   

занятті.   

Бали 5 балів 4-3 бали 2-1 бали 0 балів 

За відвідування ОЧНОГО заняття студент отримує 
За відвідування ОНЛАЙН заняття (в умовах дистанційного навчання) з включеною камерою 

студент отримує 

1бал 

Всього 11 балів 
 

Практичне заняття 11 

Тема 23. Народна й авторська казка в різних видах музичної діяльності. 

Інсценізація пісень 
1. Питання для дискусії. 
Чому на уроках мистецтва варто використовувати музичні казки та 

інсценізацію пісень? 

2. Практична робота. 
Складіть авторську казку, яку можна використати на уроках мистецтва. 

Розробіть з однокурсниками інсценізацію пісні та запишіть відео. 

Критерії оцінювання: 
Критерії 

оцінювання 

Вищий стандарт Відповідає стандартам Наближення до 

стандартів 

Нижче стандартів 

Позиція під час 

дискусії 

Виклад позиції 

демонструє глибоке 

розуміння питання, 

що винесено на 

дискусію. 

Виклад  позиції 

демонструє достатньо 

чітке розуміння 

питання, що винесено 

на дискусію. 

Виклад  думок 

присутній, але не дає 

розуміння позиції 

студента   щодо 

питання, винесеного 
на дискусію. 

Позиція 

відсутня. 

автора 

Бали 2 1,5 1 0 

Розкриття 
теми 

Ґрунтовно і 
розкрито тему. 

творчо Достатньо 
розкрито тему. 

повно Не достатньо 
розкрито тему. 

Не розкрито тему. 

Бали 2 1,5 1 0 
Інсценізація Студент правильно та Студент на Студент не достатньо Завдання не виконано. 

пісні лаконічно робить достатньому рівні точно інсценізує 
 інсценізацію та робить інсценізацію та пісню. 
 презентує розуміння презентує пісню.  

 теми пісні.    

Бали 1 0,75 0,5 0 

Робота на практичному занятті (онлайн/офлайн) 

Активність та Студент  Студент підготовлений Студент загалом Студент не 
участь підготовлений до до заняття, демонструє орієнтується в підготовлений до 

 заняття, демонструє розуміння матеріалу на проблематиці теми заняття.  

 розуміння матеріалу достатньому рівні та заняття, достатньо   

 на високому рівні та добре його презентує, активний на занятті.   

 ефективно його активний на занятті.    

 презентує, бере     

 активну участь в усіх     

 видах діяльності на     

 занятті.      

Бали 5 балів 4-3 бали 2-1 бали 0 балів 

За відвідування ОЧНОГО заняття студент отримує 1бал 



За відвідування ОНЛАЙН заняття (в умовах дистанційного навчання) з включеною камерою 
студент отримує 

 

Всього 11 балів 

 

Практичне заняття 12 

Тема 24. Методика розробки і постановка казки, музичної п’єси. 

Використання елементів казкотерапії з дітьми з порушеннями мовленя 
Аналіз тексту казки та визначення використаних завдань. Підбір музичного 
твору до постановки музичної казки, п’єси. Підбір адаптованих рухів та 

хореографічного матеріалу відповідно до можливостей учнів з інвалідністю. 

1. Питання для дискусії. 
Чому казку як жанр варто використовувати на уроках мистецтва? 

2. Практична робота. 

Підберіть музичні композиції до постановки музичної казки. 

Розробіть орієнтовні рухи хореографічної композиції до казки, які 

адаптовані для учнів з особливими освітніми потребами. 

Критерії оцінювання: 
Критерії 

оцінювання 

Вищий стандарт Відповідає стандартам Наближення до 

стандартів 

Нижче стандартів 

Позиція під час 

дискусії 

Виклад позиції 

демонструє глибоке 

розуміння питання, 

що винесено на 

дискусію. 

Виклад 

демонструє 

чітке 

питання, що 

на дискусію. 

позиції 

достатньо 

розуміння 

винесено 

Виклад  думок 

присутній, але не дає 

розуміння позиції 

студента   щодо 

питання, винесеного 
на дискусію. 

Позиція 

відсутня. 

автора 

Бали 2 1,5 1 0 
Підбір Творчо та креативно Достатньо повно Не достатньо Не розкрито тему. 

інструменталь підібрано музичні розкрито тему. розкрито тему. 

них композицій композиції.   

до казки    

Бали 2 1,5 1 0 
Розроблення Студент доцільно Студент відповідно до Студент дібрав рухи Завдання не виконано. 

рухів дібрав рухи можливостей учнів до хореографічної 

хореографічної хореографічної дібрав рухи композиції, які не 

композиції композиції, які хореографічної відповідають 
 адаптовані для учнів з композиції.  можливостям учнів. 
 інвалідністю.    

Бали 1 0,75 0,5 0 

Робота на практичному занятті (онлайн/офлайн) 

Активність та Студент Студент підготовлений Студент загалом Студент не 

участь підготовлений до до заняття, демонструє орієнтується в підготовлений до 
 заняття, демонструє розуміння матеріалу на проблематиці теми заняття.  

 розуміння матеріалу достатньому рівні та заняття, достатньо   

 на високому рівні та добре його презентує, активний на занятті.   

 ефективно його активний на занятті.    

 презентує, бере     

 активну участь в усіх     

 видах діяльності на     

 занятті.     

Бали 5 балів 4-3 бали 2-1 бали 0 балів 

За відвідування ОЧНОГО заняття студент отримує 1бал 



За відвідування ОНЛАЙН заняття (в умовах дистанційного навчання) з включеною камерою 
студент отримує 

 

Всього 11 балів 

 

Лабораторне заняття 5 

Тема 24. Методика розробки і постановка казки, музичної п’єси. 

Використання елементів казкотерапії з дітьми з інвалідністю 

Питання для дискусії. 
Які організаційні моменти потрібно враховувати під час постановки казки 

на уроках мистецтва? 

Практична робота. 
Створіть презентацію до казки. 

Розробіть ескіз декорацій, які пропонуєте використовувати під час 

постановки казки. 

Інтерактивне завдання за результатами лабораторної роботи. 
Робота в командах. Визначте основні етапи підготовки уроку. 

Заповніть картку: 

Етапи постановки казки Пояснення 
  

  

Практичне завдання у міні-групах. 
Створіть презентацію до казки та розробіть ескізи декорацій. 

Індивідуальне творче завдання. 

Напишіть методичні рекомендації щодо розробки та постановки казки. 

Критерії оцінювання: 
Критерії 

оцінювання 
Вищий стандарт Відповідає стандартам Наближення до 

стандартів 
Нижче стандартів 

Позиція під час 

дискусії 

Виклад позиції 

демонструє глибоке 

розуміння питання, 

що винесено на 

дискусію. 

Виклад  позиції 

демонструє достатньо 

чітке розуміння 

питання, що винесено 

на дискусію. 

Виклад  думок 

присутній, але не дає 

розуміння позиції 

студента   щодо 

питання, винесеного 
на дискусію. 

Позиція автора 

відсутня. 

Бали 1 0,75 0,5 0 

Оформлення 

презентації до 

казки 

Представлена 

достатня кількість 

наочності та 

відеофрагментів. 

Креативний підхід до 

створення 

презентації. 

Кількість наочності та 

відеофрагментів 

доцільна. 

Створена презентація 

потребує 

.доопрацювання 

Презентацію не 

представлено. 

Бали 1,5 1 0,5 0 

Розроблення 

ескізу 

декорацій до 

казки 

Творчо та креативно 

представлено творчу 

роботу відповідно до 

теми. 

У повному обсязі 

представлено ескізи 

декорацій. 

Не в повному обсязі 

представлено ескізи 

декорацій. 

Не представлено до 

означеної теми казки 

ескізи декорацій. 

Бали 1,5 1 0,5 0 



Окреслення 

методичних 

рекомендацій 

Чітко та 
структуровано 

викладено методичні 
рекомендації. 

Методичні 
рекомендації 
окреслено 
структуровано. 

Методичні 
рекомендації 

визначено частково. 

Методичні 
рекомендації не 

представлено. 

Бали 1 0,75 0,5 0 

Робота на практичному занятті (онлайн/офлайн) 

Активність та 

участь 

Студент 
підготовлений  до 

заняття, демонструє 

розуміння  матеріалу 

на високому рівні та 

ефективно   його 

презентує, бере 

активну участь в усіх 

видах   діяльності   на 
занятті. 

Студент підготовлений 
до заняття, демонструє 

розуміння матеріалу на 

достатньому рівні та 

добре його презентує, 

активний на занятті. 

Студент загалом 
орієнтується в 

проблематиці теми 

заняття, достатньо 

активний на занятті. 

Студент не 
підготовлений до 

заняття. 

Бали 5 балів 4-3 бали 2-1 бали 0 балів 

За відвідування ОЧНОГО заняття студент отримує 
За відвідування ОНЛАЙН заняття (в умовах дистанційного навчання) з включеною камерою 

студент отримує 

1бал 

Всього 11 балів 

 

Лабораторне заняття 5 

Тема 24. Методика розробки і постановка казки, музичної п’єси. 

Використання елементів казкотерапії з дітьми з особливими освітніми 

потребами 

1. Питання для дискусії. 
Проаналізуйте текст казки. Які теми у ній піднімаються? Обґрунтуйте свою 

точку зору. 

2. Практична робота. 
Розробіть буклет або афішу до казки, яку будуть показувати учні 

початкової школи. 

Розробіть грамоти для учнів, які беруть участь у виставі. 
Створіть відео-запрошення на прем’єру казки та роз містить в соціальних 

мережах. 

Індивідуальне творче завдання. 

Створіть казку про себе. 

Критерії оцінювання: 
Критерії 

оцінювання 

Вищий стандарт Відповідає стандартам Наближення до 

стандартів 

Нижче стандартів 

Позиція під час 

дискусії 

Виклад позиції 

демонструє глибоке 

розуміння питання, 

що винесено на 

дискусію. 

Виклад  позиції 

демонструє достатньо 

чітке розуміння 

питання, що винесено 

на дискусію. 

Виклад думок 

присутній, але не дає 

розуміння        позиції 

студента щодо 
питання, винесеного 
на дискусію. 

Позиція автора 

відсутня. 

Бали 1 0,75 0,5 0 

Розроблення 

буклету 

Творчо та креативно 
представлено 
буклет/афішу. 

Буклет/афіша створені 
відповідно до вимог. 

Буклет/афіша 
потребують 
доопрацювання. 

Буклет не 
представлено. 



Бали 1,5 1 0,5 0 

Розроблення 
дизайну 
грамоти 

Відчувається творчий 
та креативний підхід у 
розробленні грамоти. 

Дизайн грамоти 
розроблено відповідно 
до вимог. 

Дизайн грамоти 
потребує 
доопрацювання. 

Дизайн грамоти не 
розроблено. 

Бали 1,5 1 0,5 0 

Створення 

казки по себе (з 

використанням 

казкотерапії) 

Чітко та 
структуровано 

викладено матеріал. 

Наявний  творчий 

підхід та чіткий аналіз 

казки. 

Матеріал казки 
викладено 

структуровано 

Наявний творчий 

підхід. 

Текст казки створено 
частково. 

Текст казки не 
представлено. 

Бали 1 0,75 0,5 0 

Робота на практичному занятті (онлайн/офлайн) 

Активність та 

участь 

Студент 
підготовлений  до 

заняття, демонструє 

розуміння  матеріалу 

на високому рівні та 

ефективно   його 

презентує, бере 

активну участь в усіх 

видах   діяльності   на 

занятті. 

Студент підготовлений 
до заняття, демонструє 

розуміння матеріалу на 

достатньому рівні та 

добре його презентує, 

активний на занятті. 

Студент загалом 
орієнтується в 

проблематиці теми 

заняття, достатньо 

активний на занятті. 

Студент не 
підготовлений до 

заняття. 

Бали 5 балів 4-3 бали 2-1 бали 0 балів 

За відвідування ОЧНОГО заняття студент отримує 
За відвідування ОНЛАЙН заняття (в умовах дистанційного навчання) з включеною камерою 
студент отримує 

1бал 

Всього 11 балів 

 


