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НАЗВА СТРУКТУРНОГО ПІДРОЗДІЛУ:  
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ПРОФІЛЬНА НАУКОВА ТЕМА/ ПИТАННЯ:  
«Реалізація духовного потенціалу особистості в компетентнісно-
орієнтованому мистецькому просторі»  
 

- Герменевтичні ресурси духовності особистості в компетентнісно- 
орієнтованій мистецькій освіті 

- Актуальні проблеми сучасного музикознавства в контексті 
компетентнісно-орієнтованої мистецької освіти  

- Інноваційні технології та методики духовного розвитку особистості в 
мистецькій освіті  

- Аксіологічні аспекти духовного потенціалу особистості в 
компетентнісно-орієнтованому мистецькому просторі. 

 
ЗАВДАННЯ НАУКОВОГО ГУРТКА:  
• сформувати художньо-дослідницьку компетентність у майбутніх науковців;  
• розширити ціннісно-світоглядний досвід студентів;  
• активізувати духовну культуру майбутніх вчителів музики.  
 
НАУКОВИЙ ДОРОБОК ГУРТКА 
21.03.14 р. підготувалася стаття до друку у науковому збірнику матеріалів 
XХI Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції «Проблеми та 
перспективи розвитку науки на початку третього тисячоліття у країнах 
СНД»; 30-31 березня 2014 р., м. Переяслав-Хмельницький (Кобелюк Віра – 
студ. II курсу «Виховання толерантності учнів на шкільних музичних 
заняттях»). 
Квітень 2014 р. засідання наукового гуртка на тему: «Аксіосфера особистості 
учня XXI століття».  
14-15 травня 2014 р., (м. Житомир) участь молодими науковцями у 
Міжнародній конференції «Інноваційні підходи до виховання студентської 
молоді», Житомирський державний університет імені Івана Франка. 



Квітень 2015 р. (м. Дрогобич) участь магістрантки О. Рахманової у другому 
етапі Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт. 
За 2014-2015 н.р. учасниками гуртка, магістрантами спеціальності «Музичне 
мистецтво» було опубліковано 10 наукових статей за матеріалами 
всеукраїнських та міжнародних науково-практичних конференцій. 

 
ПЛАН РОБОТИ ГУРТКА НА 2016-2017 Н.Р. 

 
 

Дата 
проведення 
 

Назва заходу Відповідальні Місце 
проведен
ня 

Вересень  Вступне засідання. Затвердження 
формату та плану роботи гуртка на 
І семестр 2016 - 2017 навчального 
року. 
Методичні поради щодо 
написання наукових статей  

О.М. Олексюк Інститут 
мистецтв 

Жовтень  Круглий стіл на тему: «Духовний 
потенціал сучасної мистецької 
освіти: теоретичний аспект 
проблеми».  
Обговорення тематики наукових 
статей. Підготовка до участі у 
Всеукраїнському студентському 
семінарі (Дніпропетровська 
консерваторія ім. М.Глінки). 
Участь студентів  у ІІІ 
міжнародній науково-практичній 
конференції «ТЕОРЕТИКО-
МЕТОДОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ 
МИСТЕЦЬКОЇ ОСВІТИ:  
ЗДОБУТКИ, ПРОБЛЕМИ ТА 
ПЕРСПЕКТИВИ (Уманський 
державний педагогічний 
університет імені Павла Тичини) 

 

О.М. Олексюк  

 Листопад  Методичний семінар  на тему: 
«Антропологічний вимір сучасної 
мистецької освіти» 

О.М. Олексюк Інститут 
мистецтв 

10 Листопада 
2016 

Ділова гра за участі студентів 
наукового гуртка «Прес-
конференція» 

О.М.Олексюк Інститут 
мистецтв 

 Грудень  Заключне засідання наукового 
гуртка кафедри. Підведення 
підсумків роботи за І семестр 
2016-2017 н. р. 

О.М. Олексюк Інститут 
мистецтв 

Січень Дискурс на тему: «Практичні 
аспекти реалізації духовного 
потенціалу особистості в сфері 

О.М. Олексюк Інститут 
мистецтв 



музичного мистецтва». Підготовка 
публікацій у наукові видання. 

Лютий Науковий семінар на тему: 
«Інтерпретація творів мистецтва 
як герменевтичний процес» 
(виступ з доповіддю). 

О.М. Олексюк Інститут 
мистецтв 

 Березень  Науковий семінар (дискурс) на 
тему: «Аксіологічні аспекти 
духовного потенціалу особистості 
в компетентнісно-орієнтованому 
мистецькому просторі». 
Підготовка до участі у щорічній 
студентській науково-практичній 
конференції  Інституту мистецтв 
Інститут мистецтв “Актуальні 
проблеми мистецької освіти” 

О.М. Олексюк Інститут 
мистецтв 

Квітень  Участь у щорічній студентській 
науково-практичній конференції  
Інституту мистецтв “Актуальні 
проблеми мистецької освіти” 

О.М. Олексюк Інститут 
мистецтв 

 Травень  Підсумкове засідання наукового 
гуртка. Обговорення результатів 
наукової  роботи за 2015-2016 н.р. 
та планів на наступний 
навчальний рік. 

О.М. Олексюк Інститут 
мистецтв 

Червень   О.М. Олексюк Інститут 
мистецтв 

 
 



 
 

1. Вступне засідання. Затвердження формату та плану роботи гуртка на І семестр 2016 - 
2017 навчального року. 

 2. Методичні поради щодо написання наукових статей.   
1. Круглий стіл на тему: «Духовний потенціал сучасної мистецької освіти: теоретичний 

аспект проблеми».  
2. Обговорення тематики наукових статей. Підготовка до участі у Всеукраїнському 

студентському семінарі (Дніпропетровська консерваторія ім. М.Глінки). 
3.  Участь студентів  у ІІІ міжнародній науково-практичній конференції «ТЕОРЕТИКО-
МЕТОДОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ МИСТЕЦЬКОЇ ОСВІТИ:  ЗДОБУТКИ, ПРОБЛЕМИ ТА 
ПЕРСПЕКТИВИ (Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини) 

 
Методичний семінар  на тему: «Антропологічний вимір сучасної мистецької освіти» 

Заключне засідання наукового гуртка кафедри. Підведення підсумків роботи за І семестр 
2016-2017 н. р. 

Дискурс на тему: «Практичні аспекти реалізації духовного потенціалу особистості в 
сфері музичного мистецтва». Підготовка публікацій у наукові видання. 

Науковий семінар на тему: «Інтерпретація творів мистецтва як герменевтичний процес» 
(виступ з доповіддю). 

Ділова гра за участі студентів наукового гуртка «Прес-конференція»  

Участь у студентській науково-практичній конференції  Київського університету імені 
Бориса Грінченка на тему: «Актуальні проблеми мистецької освіти». 

Підсумкове засідання наукового гуртка кафедри. Обговорення результатів наукової  
роботи за ІI семестр 2016-2017 н. р. та навчальний рік. 


