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1. Мета та завдання підсумкової атестації

Атестація випускників освітньо-професійної програми «Середня освіта 
(Музичне мистецтво)» першого (бакалаврського) рівня вищої освіти 
проводиться у формі кваліфікаційного екзамену з музичного мистецтва, 
методики викладання музичного мистецтва та психолого-педагогічних 
дисциплін.

Атестація здобувачів вищої освіти має на меті визначення рівня 
сформованості таких загальних та фахових компетентностей здобувана вищої 
освіти, як: знання та розуміння предметної області та розуміння професійної 
діяльності (ЗК 1); здатність застосовувати набуті знання в практичних 
ситуаціях (ЗК 6); здатність діяти соціально відповідально та свідомо, на основі 
етичних міркувань (ЗК 2, 3); здатність виявляти музикальність, виконавські 
(інструментальні, вокально-хорові, диригентські), інтерпретаційні, артистичні 
уміння, виконавську надійність учителя музичного мистецтва (ФК 6); здатність 
демонструвати емоційну чутливість, рефлексію, ціннісне ставлення до 
музичних творів, здійснювати активне збереження, відтворення та художньо- 
педагогічне тлумачення змісту творів мистецтва (ФК 7); здатність до 
перенесення системи фахових знань у площину навчального предмету 
«Музичне мистецтво», здатність до структурування навчального матеріалу, 
проектування та організації педагогічної діяльності (ФК 3); здатність 
формувати в учнів предметні (спеціальні) компетентності (ФК 8).

Підсумкова атестація здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої 
освіти виявляє рівень сформованості інтегральної компетентності (ІК), як 
здатності розв’язувати складні спеціалізовані задачі та практичні проблеми у 
галузі середньої освіти у процесі викладання основ мистецтва та художньої 
культури, художньо-творчого розвитку учнів, що передбачає застосування 
теорій та методів освітніх наук і характеризується комплексністю та 
невизначеністю педагогічних умов організації навчально-виховного процесу в 
основній (базовій) середній школі.

2. Передумови підсумкової атестації
Передумовою успішного складання кваліфікаційного екзамену з 

музичного мистецтва, методики викладання музичного мистецтва та 
психолого-педагогічних дисциплін є опанування студентом змісту таких 
обов’язкових компонентів освітньої програми, як: Педагогіка (ОК 7),
Психологія (загальна, соціальна, вікова) (ОК 8), Вікова фізіологія та здоров’я 
дитини (ОК 10), Методика музичного виховання (ОК 16) Основний музичний 
інструмент (ОК 19), Хоровий спів (ОК 17) та Хорове диригування (ОК 18)



Високий рівень сформованості професійних компетентностей випускника 
забезпечується вивченням комплексу музично-теоретичних дисциплін, таких 
як: Гармонія (ОК 11), Теорія музики (ОК 13), Хорознавство (ОК 17)

Освітньо-професійна програма передбачає перелік вибіркових дисциплін 
фахового спрямування (48 кредитів), який дозволяє обирати індивідуальну 
траєкторію підготовки фахівця як вчителя музичного мистецтва. Серед 
важливих вибіркових дисциплін: Історія зарубіжної музики (ВБ 5), Історія 
української музики (ВБ 6), Історія музики XX століття (ВБ 7), Історія музики за 
шкільною програмою (ВБ 2). Шкільний курс світової художньої культури та 
методика викладання (ВБ 1) тощо.

3. Програмні результати навчання

Кваліфікаційний екзамен з музичного мистецтва, методики викладання 
музичного мистецтва та психолого-педагогічних дисциплін перевіряє наявність 
програмних результатів навчання у теоретичному (психолого-педагогічні 
дисципліни та методика викладання музичного мистецтва) та практичному 
(диригентсько-хорова та музично-інструментальна підготовка) аспектах.

Здобувач першого (бакалаврського) рівня вищої освіти зі спеціальності 
014 Середня освіта (Музичне мистецтво) має продемонструвати такі знання, 
вміння та комунікації:

Знання: закономірностей, принципів, цілей, 
завдань музичної педагогіки.
Уміння: застосовувати теоретико-методичні 
основи музичної педагогіки у процесі 
викладання музичного мистецтва в закладах 
освіти.

ПРЗ 2

Знає сучасні теоретичні 
основи музичної педагогіки, 
педагогіки мистецтва, теорії 
художньої культури.

Знання: методів і форм музично-педагогічної 
діяльності та особливостей її реалізації.
Уміння: застосовувати теоретико-методичні 
знання у навчально-виховному процесі в різних 
формах і типах уроків, видах діяльності, 
позакласних формах організації музично- 
творчої діяльності учнів.

ПРЗЗ

Знає та розуміє специфіку 
використання методів, 
способів, форм музично- 
педагогічної та музично- 
інформаційної діяльності 
вчителя.

Знання: духовних, професійно-педагогічних, 
етико-естетичних, мистецьких цінностей. 
Уміння: дотримуватися духовних, професійно- 
педагогічних, етико-естетичних, мистецьких 
цінностей у навчально-виховній та 
організаційній діяльності вчителя музичного 
мистецтва.

ПРЗ 4

Дотримується системи 
духовних, професійно- 
педагогічних, етико- 
естетичних, мистецьких 
цінностей у навчально- 
виховній та організаційній 
діяльності вчителя мистецтва.



Знання: сутності методичних інструментів 
музично-педагогічної діяльності вчителя 
музичного мистецтва, засобів і методів 
активізації мистецько-творчого розвитку учнів. 
Уміння: обґрунтовано, з урахуванням віку 
учнів, теми, мети уроку, навчально-виховних 
завдань, застосовувати методичні прийоми і 
засоби роботи над художньо-творчим розвитком 
учнів на уроці музичного мистецтва.

ПРЗ 5

Інтегрує і розрізнює знання 
про зміст методичного 
інструментарію музично- 
педагогічної діяльності 
вчителя мистецтва, вчителя 
музичного мистецтва, 
пояснює суть засобів і методів 
активізації мистецько- 
творчого розвитку учнів, 
виховання художньо 
обдарованої особистості.

Знання: психолого-педагогічних аспектів 
навчання, виховання, розвитку учнів середньої 
школи.
Уміння: обґрунтовано використовувати засоби 
музичного мистецтва у процесі виховання та 
розвитку учнів середньої школи.

ПР3 8

Знає психолого-педагогічні 
аспекти навчання, виховання, 
розвитку учнів середньої 
школи..

Знання: основ виконавської інтерпретації 
музичного твору відповідно до його художньої 
та жанрово-стильової атрибуції 
Уміння: здійснювати виконавську 
інтерпретацію музичного твору, володіти 
інструментом/голосом на належному фаховому 
рівні, демонструвати артистизм та високий 
рівень виконавської майстерності у педагогічній 
діяльності.

ПРУ 2

Інтегрує складні професійні 
уміння гри на музичних 
інструментах, співу, 
диригування музичними 
колективами, музичного 
сприймання, запам’ятовування 
та інтерпретації музичних 
творів, артистизм, 
виконавську надійність 
(самооцінку, самоконтроль, 
саморегуляцію)

Знання: засобів та форм самоактуалізації, 
саморозвитку та самокорекції.
Уміння: реалізовувати здатність до 
самоактуалізації, саморозвитку та самокорекції 
у процесі музично-педагогічної діяльності як 
вчителя музичного мистецтва.

ПРУ 4

Виявляє здатність до 
самоактуалізації, 
саморозвитку та самокорекції 
у процесі мистецької й 
музично-педагогічної 
діяльності

Знання: методичних засад вирішення музично- 
педагогічні проблеми, конструювання та 
інтерпретації музично-педагогічних ситуацій. 
Уміння: вирішувати музично-педагогічні 
проблеми, демонструвати оригінальність і 
гнучкість творчого мислення у процесі 
реалізації музично-педагогічних ситуацій.

ПРУ 5

Демонструє уміння 
вирішувати музично- 
педагогічні проблеми, 
оригінальність і гнучкість 
творчого мислення у процесі 
конструювання, інтерпретації 
та реалізації музично- 
педагогічних ситуацій.

Знання: організаційно-методичних засад роботи 
в учнівському колективі.
Уміння: налагоджувати духовну спільність, 
співпереживання та співпрацю учнів і 
вихованців, ефективно працювати в мистецько- 
творчому учнівському колективі.
Комунікація: з учнями та вихованцями з метою 
налагодження духовної спільності, 
співпереживання.

ПРКЗ

Налагоджує духовну 
спільність, співпереживання і 
співпрацю учнів і вихованців, 
ефективно працює в 
мистецько-творчому 
учнівському і педагогічному 
колективах освітнього 
закладу, інших мистецьких 
об’єднаннях.



4. Критерії та шкала оцінювання

Сума балів за всі 
види навчальної 

діяльності
Оцінка ЕСТБ

Оцінка за національною шкалою
для екзамену, заліку, курсового проекту 

(роботи), практики
9 0 -1 0 0 А відмінно
8 2 -8 9 В добре7 4 -8 1 С
6 4 -7 3 Б задовільно6 0 -6 3 Е
3 5 -5 9 ЕХ незадовільно з можливістю повторного складання

1 - 3 4 Б незадовільно з обов’язковим повторним вивченням 
дисципліни

Кількість
балів Критерії оцінювання досягнень здобувана вищої освіти

90 -1 0 0

Диригентсько-хорова компетентність. Здобувач володіє системними 
знаннями з диригування, здатний повною мірою використовувати набуті 
знання і практичні уміння у професійній діяльності як диригент хорового 
колективу. Спроможний здійснювати яскраву індивідуальну виконавську 
інтерпретацію хорових творів у процесі сценічного виконавства. Володіє 
високим рівнем мануальної техніки, ефективно використовує диригентські 
прийоми у процесі виконання хорових творів. Вміє діагностувати недоліки 
вокально-хорового звучання та виправляти їх. Емоційно та творчо виконує 
хорові твори, адекватно передаючи їх художній зміст. 
Музично-інструментальна компетентність. Здобувач вищої освіти 
здійснює яскраву та переконливу виконавську інтерпретацію музичних 
творів, змістовно розкриває художній образ, застосовуючи весь арсенал 
засобів музичної виразності. Виконавська інтерпретація музичного твору 
відповідає його жанрово-стильовим та художньо-образним атрибуціям. 
Здобувач демонструє майстерне володіння інструментом, технічну 
досконалість, емоційне наповнення, виконавську волю та артистизм. 
Методична компетентність. Здобувач демонструє змістовність, 
повноту, логічність викладу теоретико-методичного матеріалу; вміння 
вести дискусію та обґрунтовувати власну точку зору. Здобувач доцільно 
обирає прийоми і методи (технології) для вирішення навчально-виховних 
завдань з організації слухання музики та розучування шкільної пісні, 
обґрунтовує ефективність використання ілюстративного матеріалу 
(музичного, наочного); демонструє досконале виконання 
вокального/інструментального твору.
Психолого-педагогічна компетентність. Зміст психолого-педагогічних 
дисциплін засвоєно у повному обсязі. Здобувач вільно володіє психолого- 
педагогічними поняттями, має системні знання відповідно до вимог 
навчальної програми, вміє аналізувати та узагальнювати навчальний 
матеріал, обґрунтовувати власну точку зору.

8 2 -8 9

Диригентсько-хорова компетентність. Здобувач має ґрунтовні знання з 
вокально-хорового виконавства, володіє диригентськими вміннями, 
навичками у межах програми навчальної дисципліни. Дотримується 
партитури, диригує без суттєвих помилок, демонструє багато елементів 
власної виконавської інтерпретації хорових творів, здатний аналізувати



недоліки власного диригування, ансамблеві та інтонаційні недоліки 
вокально-хорової звучності та виправляти їх. Художній образ передає 
достатньо виразно і повно.
Музично-інструментальна компетентність. Здобувач вищої освіти 
демонструє переконливу виконавську інтерпретацію музичних творів у 
художньому, стилістичному та технічному відношеннях, але є незначні 
помилки (випадкові зупинки/виправлення). Виконання, загалом, 
відповідає авторському тексту та жанрово-стильовому контексту. 
Прийоми звуковидобування, засоби формотворення та музичної 
драматургії використовуються доцільно, демонструється виконавська воля 
та артистизм.
Методична компетентність. Здобувач має досить системні знання з 
методики викладання музичного мистецтва, але недостатньо переконливо 
обґрунтовує власну точку зору, має певні труднощі у веденні дискусії. 
Здобувач демонструє доцільність запропонованих прийомів і методів 
(технологій) у вирішенні навчально-виховних завдань з організації 
слухання музики та розучування шкільної пісні, але є незначні помилки в 
обґрунтуванні вибору. Ілюстративний матеріал (музичний, наочний); 
демонстрація вокального/інструментального твору мають окремі 
неточності у процесі добору та виконання.
Психолого-педагогічна компетентність. Зміст психолого-педагогічних 
дисциплін засвоєно. Здобувач опанував основні теоретичні положення, 
достатньо повно володіє понятійним апаратом, вміє аналізувати та 
систематизувати інформацію, змістовно презентує тему, однак допускає 
поверховість аргументації, окремі неточності та незначні помилки.

7 4 -8 1

Диригентсько-хорова компетентність. Здобувач розуміє особливості 
вокально-хорового діяльності, але має стандартне мислення, не може 
створити власну виконавську інтерпретацію. В цілому дотримується 
партитури, коректно будує виконавський план хорового твору, але при 
цьому припускається окремих неточностей у диригуванні. Здатний 
визначити окремі недоліки вокально-хорового звучання та частково 
виправляє їх самостійно. Припускається неточностей у відтворенні 
музичного образу хорового твору.
Музично-інструментальна компетентність. Здобувач виконує твори у 
цілісній та завершеній формі, однак є окремі текстові, технічні або 
стилістичні недоліки. Спостерігаються помилки у відтворенні жанрово- 
стильових та художньо-образних особливостях музичних творів, окремі 
помилки у застосуванні прийомів гри на музичному інструменті та 
засобах зосередження уваги слухачів.
Методична компетентність. Здобувач орієнтується у змісті методики 
викладання музичного мистецтва, але має певні труднощі в обґрунтуванні 
власної точки зору. Здобувач демонструє доцільність прийомів і методів 
(технологій) у вирішенні навчально-виховних завдань з організації 
слухання музики та розучування шкільної пісні, але є певні помилки і 
невпевненість в обґрунтуванні свого вибору. Попри грамотне 
використання ілюстративного матеріалу (музичного, наочного), 
демонстрація вокального/інструментального творів містить технічні 
помилки у процесі виконання.
Психолого-педагогічна компетентність. Зміст курсу здебільшого 
засвоєно. Здобувач опанував основні теоретичні положення, володіє 
понятійним апаратом педагогіки та психології, однак є вади щодо 
систематизації та узагальнення навчального матеріалу.



6 4 -7 3

Диригентсько-хорова компетентність. Здобувач вищої освіти може 
відтворити музичний образ, але не завжди послідовно дотримується 
партитури, припускається технічних неточностей у виконанні хорового 
твору, недоречностей у виконавській інтерпретації. Недостатньо стійкі 
диригентські вміння, виконавська інтерпретація непереконлива. Здобувач 
демонструє здатність діагностувати окремі недоліки вокально-хорового 
звучання, однак дії щодо їх усунення є малоефективними. 
Музично-інструментальна компетентність. Здобувач вищої освіти 
демонструє певні професійні навички, однак їх якість обмежується 
середнім рівнем музично-інструментальної підготовки. Недоліки 
технічного та художнього характеру впливають на сприйняття музичних 
творів, що виконуються. Спостерігаються вади у розвитку рухливості 
виконавського апарату, володінні прийомами звуковидобування, 
розумінні основ формотворення та музичної драматургії.
Методична компетентність. Здобувач має задовільні знання з 
методики викладання музичного мистецтва. Здобувач невпевнено 
відповідає на питання, демонструє суттєві труднощі у підтриманні 
дискусії та обґрунтуванні власної точки зору. Обґрунтування прийомів і 
методів (технологій) у вирішенні навчально-виховних завдань з 
організації слухання музики та розучування шкільної пісні є недостатнім; 
ілюстративний матеріал (музичний, наочний) та його демонстрація 
викликають зауваження щодо доцільності та якості виконання. 
Психолого-педагогічна компетентність. Зміст психолого-педагогічних 
дисциплін засвоєно частково. Здобувач володіє лише елементарними 
знаннями з педагогіки та психології, демонструє середній рівень 
компетентності, допускає помилки під час відповіді.

6 0 -6 3

Диригентсько-хорова компетентність. Здобувач вищої освіти загалом 
може відтворити музичний образ, але у процесі виконання хорового твору 
допускає відхилення від партитури, диригентські неточності, порушує 
вимоги виконавської інтерпретації. Здобувач демонструє нестійкі 
диригентські навички, недоліки у володінні мануальною технікою. Дії 
здобувана стосовно діагностики та коригування вокально-хорового 
звучання мало результативні, однак спостерігаються окремі позитивні 
тенденції диригентсько-хорової діяльності.
Музично-інструментальна компетентність. Здобувач вищої освіти 
демонструє лише елементарні професійні навички. Виконання музичних 
творів свідчить про недоліки у музично-інструментальній підготовці: 
недостатня рухливість виконавського апарату, поверхневе володіння 
прийомами звуковидобування, невиразність інтонування, відхилення 
темпоритму тощо. Технічна обмеженість виконавця заважає якісній 
виконавській інтерпретації музичного твору.
Методична компетентність. Здобувач фрагментарно відповідає на 
питання, не має власної точки зору, демонструє слабкі знання науково- 
методичної літератури та нездатність підтримувати дискусію. Здобувач не 
завжди доцільно застосовує прийоми і методи (технології) у вирішенні 
навчально-виховних завдань з організації слухання музики та розучування 
шкільної пісні, не обгрунтовує свій вибір; ілюстративний матеріал 
(музичний, наочний) демонструє з помилками.
Психолого-педагогічна компетентність. Зміст психолого-педагогічних 
дисциплін засвоєно частково. Здобувач володіє лише деякими психолого- 
педагогічними поняттями, знання поверхові та не систематизовані, значна 
частина навчального матеріалу відтворює на репродуктивному рівні.



3 5 -5 9

Диригентсько-хорова компетентність. Здобувач вищої освіти здатний 
сприймати та відтворювати окремі фрагменти хорових творів, знайомий з 
партитурою, але не спроможний переконливо відтворити твір у цілому. 
Розвиток диригентських навичок на низькому рівні. У процесі виконання 
припускається багатьох помилок і не може їх виправити. Виконавська 
компетенція недостатньо сформована, інтерпретація не відповідає 
художньому образу хорового твору.
Музично-інструментальна компетентність. Здобувач вищої освіти не 
демонструє достатніх знань, умінь та навичок у галузі музично- 
інструментального виконавства. Виконання програми свідчить про 
наявність суттєвих недоліків у музично-інструментальній підготовці: 
слабке знання нотного тексту, невідповідність виконавської інтерпретації 
твору його художньому змісту та жанрово-стильовому контексту, 
відсутність елементарних навичок звуковедення, нерозуміння музичного 
змісту, емоційна та м’язова скутість.
Методична компетентність. Здобувач демонструє нездатність 
самостійно розкрити питання; власна позиція не висловлюється; 
спостерігаються суттєві прогалини у знаннях науково-методичної 
літератури, обмеженість словарного запасу, неспроможність відповісти на 
питання комісії. Необґрунтованість запропонованих прийомів і методів 
(технологій) у вирішенні навчально-виховних завдань з організації 
слухання музики та розучування шкільної пісні, відсутність будь-яких 
пояснень свого вибору; відсутність ілюстративного матеріалу (музичного, 
наочного); демонстрація музичних творів (вокального, інструментального) 
має грубі технічні і виконавські помилки.
Психолого-педагогічна компетентність. Здобувач не засвоїв зміст 
психолого-педагогічних дисциплін: знання фрагментарні, більшість 
завдань не виконано, відповіді містять принципові помилки.

1 - 3 4

Диригентсько-хорова компетентність. У здобувана вищої освіти 
відсутнє розуміння специфіки вокально-хорового виконавства, сприйняття 
музичного образу на дуже низькому рівні, слабко сформоване художньо- 
естетичне, диригентсько-технічне мислення, мануальна техніка не 
розвинута. Відсутні елементарні знання з хорового диригування та 
диригентські навички. Виконавська компетентність у процесі опанування 
навчальної дисципліни не сформована. Здобувач вищої освіти не здатний 
виконати хоровий твір повністю.
Музично-інструментальна компетентність. Здобувач вищої освіти 
демонструє недбалість виконавської інтерпретації музичних творів, 
невідповідність виконання авторському тексту, його художньо-образному 
змісту та жанрово-стильовому контексту. Неякісне виконання програми 
свідчить про низький рівень розвитку музичного мислення, пам’яті, 
технічної майстерності здобувана.
Методична компетентність.. Питання не розкриті; відсутність власної 
позиції; відсутність орієнтування у науково-методичній літературі, 
нездатність використовувати її під час відповіді; критична обмеженість 
словарного запасу; формулювання висловлювань вкрай обмежене. 
Необгрунтованість запропонованих прийомів і методів (технологій) у 
вирішенні навчально-виховних завдань з організації слухання музики та 
розучування шкільної пісні, відсутність будь-яких пояснень свого вибору; 
відсутність ілюстративного матеріалу (музичного, наочного); 
демонстрація музичних творів (вокального, інструментального) не 
здійснена.



Психолого-педагогічна компетентність. Здобувач не опанував 
навчальний матеріал. Знання з психолого-педагогічних дисциплін 
відсутні. Недостатність знань, умінь та навичок унеможливлює успішне 
здійснення здобувачем професійної діяльності за спеціальністю Середня 
освіта (Музичне мистецтво).___________________________________________

5. Музичне мистецтво: 
диригентсько-хорова та музично-інструментальна підготовка

5.1. Програмні вимоги
Диригентсько-хорова підготовка. Підсумкова атестація має на меті 

визначення рівня диригентсько-хорової компетентності здобувана; передбачає 
диригування хором концертної програми з двох творів та представлення 
письмового аналізу одного з них.

Музично-інструментальна підготовка. Підсумкова атестація має на 
меті визначення рівня володіння здобувачем музичним інструментом, здатності 
здійснювати виконавську інтерпретацію музичного твору відповідно до його 
художньо-образної та жанрово-стильової атрибуції. Підсумкова атестація 
передбачає сольне виконання двох творів (поліфонія/крупна форма, п’єса).

5.2. Орієнтовний репертуар
Диригентсько-хорова підготовка.
Твори без супроводу, українські народні пісні в обробці М. Леонтовича 

«Котилася зірка», «Пряля», «Щедрик», «Тиха вода», «їхав козак на війноньку», 
«Закувала зозуленька», «Налетіли журавлі», «Пливе човен»; польська народна 
пісня «Вісла»; Б. Лепкий, Л. Лепкий. «Чуєш, брате мій» (обробка
А. Авдієвського); Б. Лятошинський. «Люблю похмурі дні»; О. Яковчук. 
«Щедрівка»; А. Туренков «Кучаравая вішня»; українська народна пісня в 
обробці Г. Вірьовки «Не щебечи, соловейку»; українська народна пісня в 
обробці Ф. Колеси «В гаю зелененькім»; лемківська народна пісня у обробці 
Є. Козака «Дам я яловицю».

Твори з супроводом: Дж. Верді, хор з І дії опери «Набукко»;
А. Бабаджанян «Ноктюрн» у обробці В. Мод еля; С. Людкевич. «Гагілка»; 
Г. Майборода, хор з опери «Мілана»; Л. Бетховен. «Kyrie» з меси до-мажор; 
К. Данькевич «Чорний крук»; С. Гулак-Артемовський «Там за тихим, за 
Дунаєм»; F. Loewe «Му fair lady»; J. Brock «Sunrise, sunset» from the musical 
«Fiddler on the Roof»; Є. Карпенко «Про все розкаже музика», «Колядка»; 
М. Людіг «Лісове озеро»; Р. Шуман. «Вечірня зірка».



Музично-інструментальна підготовка (фортепіано):
Циклічна поліфонія: Й.-С. Бах «Інвенції», «Французькі сюїти», Й.-С.Бах- 

Ф.Бузоні. «Хоральні органні прелюдії»; В. Бібік «Прелюдії та фуги»; Г.- 
Ф. Гендель «Сюїти», С. Павлюченко «Прелюдія та фуга» d-moll; М. Скорик 
«Прелюдії і фуги»; С. Франк «Прелюдія, фуга і варіація»; Ю.Щуровський 
«Прелюдії та фуги».

Твори великої форми: Й. Гайдн «Сонати»; В.-А. Моцарт «Сонати»; 
JI. Бетховен «Сонати»; М. Клементі «Сонати»; Ф. Мендельсон «Концерт» d- 
moll; Д. Скарлатті «Сонати»; М. Скорик «Концерт», Ю. Щуровський 
«Варіації»; В. Заремба «Варіації» на тему української народної пісні «Ой, не 
світи, місяченьку».

П ’ єси: Л. Бетховен «Багателі»; Е. Гріг «Ноктюрн», «Серце поета»,; 
К. Дебюссі «Прелюдії», «Арабески»; Ф. Шопен «Ноктюрни»; Ф. Шуберт 
«Експромти», «Музичні моменти»; Р. Шуман «Фантастичні п’єси», 
«Новелети».

П ’єси українських композиторів: В. Задерацький «Мікроби лірики»; 
Ю. Іщенко «Токата»; М. Кармінський «Партити»; В. Кирейко «Акварелі»;
В. Косенко: Поеми-легенди №1-2; М. Лисенко «Прелюд» до-мінор,
«Концертний вальс», «Експромт» ля-мінор, «Мрії»; Ф. Надененко 
«Танцювальна сюїта»; Л. Ревуцький «Прелюдії» «Пісня»; І. Сасько цикл 
«Відгомін століть»; М. Скорик: Партита №5 (Вальс, Арія, Фінал); І. Шамо: 
«Берізка», «Веснянка», цикл «Гуцульські акварелі», «Українська сюїта»; 
М. Штогаренко «Етюди-малюнки»; Щуровський «Елегія».

Музично-інструментальна підготовка (баян, акордеон):
Поліфонія та твори великої форми: Й.-С. Бах «Органна прелюдія та 

фуга» a-moll; «Прелюдія та фуга» D-dur 1т. ДТК; Д. Скарлатті «Сонати» a-moll, 
d-moll, D-dur; Дж. Пешетті «Соната» D-dur; Е. Мегюль «Соната» G-dur;
A. Білошицький «Партита»№3, В. Зубицький «Джаз-партита» №1-2.

П ’єси: Л. Ревуцький «Прелюдія», «Баркарола». Ф. Шуберт «Музичний 
момент»; В. Власов «Вісім джазових п'єс»; В. Підгорний «Фантазія»;
B. Зубицький «Присвята А. П'яццоллі»; В. Рунчак «Біля портретів 
композиторів»: В. Губанов «Дві естрадні п'єси».

5.3. Рекомендовані джерела 
Диригентсько-хорова підготовка.

1. Антонюк А. Постановка голосу: Навчальний посібник для студентів 
вищих навчальних закладів. Київ: Українська ідея, 2000. 199 с.

2. Базиликут Б.О. Орфоепія в співі: Навчальний посібник для студентів 
вищих навч. закладів. Львів: ВЦ ЛНУ імені Івана Франка, 2001. 126 с.



3. Бенч О.Г., Шокало О.Г. Український хоровий спів. Київ: Український 
світ, 2002. 440 с.

4. Бриліант О., Палкін В. Вокальні вправи для самодіяльного хору. Київ: 
Музична Україна, 1978. 25 с.

5. Євпак Є. Хорові розспівки. Київ: Музична Україна, 1978. 50 с.
6. Заболотний І. Основи хорознавства. Суми: «Мрія-1», 2006. 186 с.
7. Карпенко Є.В. Диригентсько-хорова підготовка вчителя музики. Суми: 

ВВП „Мрія -  1” ЛТД, 2001. 109 с.
8. Карпенко Є.В. Співає жіночий хор. Хрестоматія з хорового класу для

студентів факультетів мистецтв педагогічних навчальних закладів. Хори 
без супроводу. Суми : Вид-во СумДПу імені А. С. Макаренка, 2017. 129 с. 
URL: https://drive.google.eom/file/d/l vP7fWuJgoI-9ZNZtdHnv lXznl-
uxs7 x 1 /view?usp=sharing

9. Коломоєць О. M. Хорознавство. Київ: Либідь, 2001. 167 с.
10. Мархлевський А.Ц. Практичні основи роботи в хоровому класі. Київ: 

Музична Україна, 1986. 96 с.
11. Питання диригентської майстерності: збірка статей / Упор.

М.М. Канерштейн. Київ: Музична Україна, 1980. 184 с.
12. Смирнова Т.А. Хорознавство. Харків: СДПУ, 2000. 180 с.
13. Стахевич О.Г. Основи вокальної педагогіки. Суми, 2002. 91 с.
14. Стеценко К. Кантати і хори / упор. М.Юрченко М. К.: Муз. Україна, 2007.
15. Хорові сцени з опер українських композиторів XIX -  поч. XX ст. / упор.

І. Шилов. К.: Музична Україна, 1991.

Музично-інструментальна підготовка (фортепіано/баян).
1. Безугла P. І. Баянне мистецтво в музичній культурі України (друга 

половина XX століття) : автореф. дис. ... канд. мистецтвознав. : спец. 
17.00.01 К., 2004. 20 с.

2. Булда М. В. Естрадно-джазова музика в акордеонно-баянному мистецтві 
України другої половини XX — початку XXI століття: композиторська 
творчість і виконавство : дис. канд. мистецтвознав. : 17.00.03. Харків,
2007. 270 с.

3. Гаркуша Л.І., Економова О.С. Формування професійних навичок і вмінь 
студентів на заняттях з основного музичного інструмента (фортепіано) : 
навчально-методичний посібник. К.: Київський університет імені Бориса 
Грінченка, 2013. 100 с.

4. Давидов М.А. Теоретичні основи формування виконавської майстерності 
баяніста: підручник для студентів вищих навчальних закладів. Київ, 2004. 
287 с.

https://drive.google.eom/file/d/l


5. Давидов М. А. Школа виконавської майстерності баяніста (акордеоніста) 
: посібник. К. : Вид-во ім. О. Телеги, 1998. 111 с.

6. Деменко Б. Робота піаніста над поліритмічними труднощами. Питання 
фортепіанної педагогіки та виконавства. К.: Муз.Україна,1981. С.51-61.

7. Дорохін В.Г. Принципи та фактори артикуляції у виконанні на баяні:
автореф. дис. ... канд. мистецтвознав. : 17.00.03. Нац. муз. акад. України
ім. П. І. Чайковського. К., 2010. 18 с.

8. Душний А. Виконавські досягнення Львівської школи баянно-
акордеонного мистецтва у 1990-х -  2000-х роках. Народно-
інструментальне мистецтво на зламі ХХ-ХХІ століть: матеріали 
міжнар. наук.-практ. конф. Дрогобич : Посвіт, 2007. С. 208-214.

9. Лісовий В.А., Мельничук Я. М., Бойчук І.І. Основний музичний 
інструмент (фортепіано): Навчально-методичний посібник. Чернівці: 
Рута, 2007. 69 с.

10. Михалюк А. М. Значущість українського фортепіанного мистецтва як 
засобу формування виконавської культури майбутніх учителів музики. 
Педагогічні науки. Випуск 126. Суми: СумДПУ, 2015. С. 109-115.

11. Карась С.О. Інтерпретація музики бароко на баяні (теоретико-
виконавський аспект): Автореф. дис... канд. мистецтвознав.: 17.00.03. 
Львів, держ. муз. акад. ім. М.В.Лисенка. Л., 2006. 19 с.

12. Князев В. Ф. Еволюція виконавської техніки в українській баянній школі 
(друга половина XX століття) : автореф. дис. ... канд. мистецтвознав. : 
спец. 17.00.03. К., 2005.20 с.

13. Курковський Г.В. Питання фортепіанного виконавства: Збірник статей. 
К. : Муз. Україна, 1983. 139 с.

14. Савицький Р. Основні засади фортепіанної педагогіки : метод, посіб. 
Тернопіль : СМП «АСТОН», 2000. 68 с.

15. Семешко А. А. Баянно-акордеонне мистецтво України на зламі XX—XXI 
століть : довідник. Тернопіль : Богдан, 2009. 244 с.

16. Сташевський А. Я. Володимир Рунчак — «Музика про життя» : 
аналітичне есе баянної творчості : монограф. дослідж. / Андрій Якович 
Сташевський. — Луцьк, 2004 (Волинська обл. друк.). — 199 с.



6. Методика викладання музичного мистецтва

6.1. Програмні вимоги
Підсумкова атестація має на меті визначення рівня знань здобувачів 

вищої освіти з методики викладання музичного мистецтва; розуміння ними 
методів, способів та форм музично-педагогічної діяльності; здатності 
використовувати методичний інструментарій з метою активізації мистецько- 
творчого розвитку учнів та виховання художньо обдарованої особистості. 
Підсумкова атестація спрямована на визначення рівня самостійності здобувачів 
у вирішенні музично-педагогічні проблем; оригінальності і гнучкості їх 
творчого мислення у процесі конструювання, інтерпретації та реалізації 
музично-педагогічних ситуацій, а також здатності здобувачів застосовувати 
сучасні педагогічні технології для забезпечення якості навчально-виховного 
процесу в середніх загальноосвітніх закладах та закладах мистецької 
позашкільної освіти.

Теоретична частина білету з «Методики викладання музичного 
мистецтва» містить два питання, відповідь на які дає змогу виявити:

1) рівень і глибину знань студентів із загальнотеоретичних аспектів 
(закономірності, принципи, цілі, завдання тощо) музичного виховання і 
навчання; вміння обґрунтовувати свою думку, вільно оперувати набутими 
знаннями, усвідомлено пояснювати специфіку музичного мистецтва та 
розуміти його значення у формуванні музичної культури учнів;

2) володіння на теоретичному рівні методикою організації та проведення 
навчально-виховного процесу в різних формах і типах уроків, видах діяльності 
(слухання музики, спів, імпровізація, гра на музичних інструментах тощо), 
позакласних формах організації музично-творчої діяльності (оркестр, музичний 
театр, шкільний хор тощо).

Практична частина білету з «Методики музичного виховання» передбачає 
два види діяльності:

1) показ фрагменту уроку (слухання музики) та обґрунтування методики 
його проведення з урахуванням певного віку учнів, навчально-вихованих 
завдань, теми і мети уявного уроку;

2) демонстрація методики розучування шкільної пісні (обґрунтування 
методичних прийомів і засобів роботи над інтонацією, ансамблем, дикцією, 
нюансами, як необхідними навичками культури співу учнів на уроці).

Питання з методики викладання музичного мистецтва
1. Музичне мистецтво як складова частина духовної культури суспільства,

його пізнавальні та виховні можливості.
2. Методика проведення слухання музики на уроках музичного мистецтва.



3. Сучасні вимоги (суть, мета і завдання) музичного виховання школярів у
зош.

4. Художньо-педагогічний аналіз музичного твору.
5. Український фольклор як основа сучасного музичного виховання.
6. Принципи музичного навчання і виховання.
7. Використання народної музики у музично-естетичному вихованні учнів.
8. Структура уроку музичного мистецтва у ЗОШ.
9. Музичні здібності та методика їх розвитку у школярів. Поняття про 

музикальність.
10. Методичне забезпечення сучасного уроку музичного мистецтва в ЗОШ.
11. Основи розвитку музичного сприймання школярів.
12. Засоби педагогічного контролю та оцінки на уроках музичного

мистецтва.
13. Вокально-хорове виховання школярів. Вплив хорового співу на музично- 

естетичне виховання учнів.
14. Значущість національного виховання школярів на уроках музичного 

мистецтва.
15. Співацький режим та охорона дитячого голосу, чотири етапи його 

розвитку.
16. Особливості психофізіологічного та музичного розвитку учнів основної 

школи.
17. Співацькі уміння та навички. Методика їх виховання на уроках музичного 

мистецтва.
18. Імпровізація як унікальний вид творчої діяльності школярів початкової 

школи на уроках музичного мистецтва.
19. Методика розучування пісні на уроці музичного мистецтва.
20. Відмінності та схожість уроку музичного мистецтва з іншими шкільними 

уроками.
21. Музична грамота в навчанні школярів музиці. Способи опанування 

музичної грамоти на уроках музичного мистецтва.
22. Методика організації тижня музики у сучасній ЗОШ.
23. Дитяча музична творчість у навчальному та виховному процесі у ЗОШ.
24. Призначення розспівок на уроках з музичного мистецтва.
25. Урок музичного мистецтва як основна форма організації навчання у 

загальноосвітній школі.
26. Роль музично-ритмічних рухів у музичному розвитку школярів.
27. Види музичної діяльності на уроці музичного мистецтва як основа 

розвитку музичної культури учнів.
28. Типи уроків музичного мистецтва.



29. Особливості використання комплексу видів мистецтв на уроці музики.
30. Гра на елементарних музичних інструментах на шкільних уроках з 

музичного мистецтва.
31. Методичні системи масової музичної освіти дітей Карла Орфа, Еміля 

Жака Далькроза, Золтана Кодая, Бориса Трічкова.
32. Домашні завдання з музичного мистецтва як засіб розвитку інтересу до 

музики (навчальний та творчий аспекти).
33. Сутність педагогічної концепції музичного виховання Д.Б.Кабалевського.
34. Особливості використання ігрової діяльності на уроці музичного 

мистецтва в молодших і старших класах.
35. Сучасні вимоги до вчителя музичного мистецтва у загальноосвітній 

школі.
36. Вокально-хорова робота як особливий вид діяльності на уроці у ЗОШ.
37. Методи музичного виховання школярів.
38. Особливості програм з музичного виховання для ЗОШ.
39. Використання ІКТ на уроках музичного мистецтва у ЗОШ.
40. Нестандартні уроки музичного мистецтва у загальній школі.

6.2. Рекомендовані джерела інформації 
Основні:

1. Ветлугіна Н. А. Музичний розвиток дитини. Київ: Музична Україна, 
1978. 256 с.

2. Гумінська О.О. Уроки музики в загальноосвітній школі. Тернопіль, 2003. 
104 с.

3. Корнілова О. В. Уроки музичного мистецтва у 7 і 8 кл. загальноосвітніх 
навчальних закладах: навчально-методичний посібник. Київ: Літера ЛТД, 
2008. 176 с.

4. Лобова О. В. Формування основ музичної культури молодших школярів: 
теорія та практика: монографія. Суми: ВВП «Мрія» ТОВ, 2010. 256 с.

5. Михайличенко О. В. Нариси з історії музично-естетичного виховання 
молоді в Україні (друга половина XIX -  початок XX ст.). Київ: КДЛУ,
1999. 238 с.

6. Михайличенко О. В. Основи загальної та музичної педагогіки: історія та 
теорія: Навчальний посібник. Суми, 2009. 208 с.

7. Олексюк О. М. Музична педагогіка: навчальний посібник. Аиїв: 
КНУКіМ, 2006. 188 с.

8. Печерська Е. П. Уроки музики в початкових класах: навчальний посібник. 
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10. Програма для загальноосвітніх навчальних закладів «Музичне
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7. Психолого-педагогічні дисципліни

7.1. Програмні вимоги
Програма педагогічної складової кваліфікаційного екзамену має на меті

визначення рівня сформованості системи професійних педагогічних 

компетенцій майбутніх педагогів з навчального курсу «Педагогіка». 

Теоретична частина білету з «Педагогіки» містить питання, відповідь на які дає 

змогу виявити рівень сформованості знань майбутніх вчителів сучасних 

положень теорій навчання, виховання, освітнього менеджменту, умінь 

урахувати освітні потреби сучасного суспільства, стратегічні завдання держави, 

потреби школи, індивідуальні особливості учнів, теоретико-методологічні 

засади навчання та виховання у реалізації освітньої стратегії та забезпечення 

високого рівня психолого-педагогічної готовності майбутнього вчителя до 

творчого і дієвого вирішення педагогічних завдань

Питання з педагогіки.
1. Сутність навчання, його методологічні засади і рушійні сили.
2. Місце і роль домашньої навчальної роботи в системі освіти школярів
3. Передовий педагогічний досвід і освітні інновації. Основні підходи до 

вивчення і популяризації передового педагогічного досвіду.
4. Сутність функцій оцінки та аналізу знань, умінь та навичок учнів. Аналіз 

контролю знань, умінь, навичок учнів з погляду їх ефективності.
5. Система освіти в Україні. Принципи управління освітою в Україні.



6. Технологічний підхід в освіті. Особистісно-орієнтовані технології 
навчання.

7. Педагогічні основи розвитку виховного потенціалу колективу.
8. Позаурочні форми організації навчання та їх дидактична спрямованість.
9. Характеристика основних типів уроку за дидактичною метою.
10.Педагогіка як наука. Роль педагогічної науки у соціально-історичному 

розвитку українського суспільства.
11.Поняття про зміст освіти. Проблема формування змісту освіти в сучасній 

українській школі.
12.Сутність модульно-рейтингового навчання, його роль у підвищенні 

ефективності навчання.
13.Типи і види навчання. Сутність проблемного навчання.
14.Виховання в цілісному педагогічному процесі. Поняття про 

закономірності і принципи виховання.
15.Типи і структура сучасного уроку. Нетрадиційний урок.
16.Поняття про громадянське виховання. Мета, завдання, зміст 

громадянського виховання. Громадянське виховання і громадянська 
освіта.

17.Поняття про трудове виховання. Зв’язок трудового виховання з 
політехнічною освітою й економічним вихованням.

18.Методи, прийоми і засоби навчання. Класифікація методів навчання.
19.Поняття про дидактику. Актуальні проблеми сучасної дидактики.
20.Поняття про закономірності і принципи навчання. Сутність і реалізація 

принципу міцності знань і науковості.
21.Національне виховання: мета, принципи і основні напрямки.
22.Педагогічні основи гуманістичного виховання школярів.
23.Виховання, самовиховання, перевиховання, їх взаємозв’язок. Педагогічні 

основи самовиховання учнів.
24.Методи виховання, їх класифікація. Характеристика методів впливу на 

свідомість і почуття особистості (методи переконання).
25.Характеристика методів організації діяльності і формування суспільної 

поведінки школярів (методи вправ).
26.Характеристика методів стимулювання діяльності і поведінки учнів 

(методи заохочення і покарання).
27.Моральне виховання -  завдання, зміст, шляхи реалізації. Методика 

проведення етичної бесіди.
28.Естетичне виховання: завдання, зміст, шляхи реалізації. Методика 

проведення диспуту.
29.Економічне виховання: завдання, шляхи його реалізації у 

загальноосвітніх закладах.
30.Екологічне виховання: завдання, зміст, шляхи реалізації. Методика 

проведення колективної творчої справи.
31.Виховання дітей в сім’ї. Умови ефективності сімейного виховання.



32.Особистість як суб’єкт виховання. Фактори розвитку особистості.
33.Цілі виховання. Класики педагоги про цілі виховання. Цілі виховання у 

сучасній вітчизняній педагогіці (Концепція національного виховання).
34.Зміст освіти. Актуальні проблеми змісту освіти на сучасному етапі 

розвитку школи.
35.Диференціація та індивідуалізація процесу навчання у ЗОШ.
36.Методи навчання. Класифікація методів навчання.
37.Контроль і оцінювання навчальних досягнень учнів.
З8.Інноваційні процеси в освіті.
39.Державний стандарт освіти: загальна характеристика.
40.Законодавчі і нормативні документи про освіту.

Програма психологічної складової кваліфікаційного екзамену 

зорієнтована на визначення рівня сформованості професійних 

компетентностей майбутнього вчителя, який повинен володіти теоретичними 

основами психології для здійснення завдань педагогічної діяльності. 

Теоретична складова білету з дисципліни «Психологія» містить питання, 

відповідь на які дає змогу виявити рівень сформованості знань майбутніх 

вчителів з загальної, соціальної і вікової психології, які є необхідною умовою 

виконання завдань професійної діяльності педагога, -  наукових знань щодо 

закономірностей психічної діяльності людини; особливостей формування, 

соціальної природи і проявів особистості як суб'єкта діяльності і соціальних 

відносин; сутності, закономірностей та особливостей етапів психічного 

розвитку людини; особливостей функціонування та специфіки різних 

соціальних груп.

Питання з психології.

1. Психологія як наука. Предмет психології.
2. Основні історичні етапи формування та розвитку сучасної 

психології.
3. Галузі психологічної науки. Визначення предмету загальної 

психології. Методи психології.
4. Основні методи дослідження в психології. Спостереження та 

експеримент.
5. Додаткові методи дослідження в психології. Особливості 

використання у віковій психології.



6. Поняття про психіку. Розвиток психіки та ускладнення форм 
поведінки у тваринному світі.

7. Свідомість як вищий рівень розвитку психіки. Несвідоме.
8. Структура психіки.
9. Поняття «особистість» в психології.
10. Активність та діяльність людини як особистості. Види діяльності.
11.Потреби людини. Біологічне та соціальне у потребах людини. Види 

потреб. Співвідношення потреб -  «піраміда потреб».
12. Поняття про мотиви. Усвідомлені та неусвідомлені мотиви. 

Мотивація.
13. Поняття про відчуття, їх види і значення в житті. Пороги відчуттів і 

чутливість. Закономірності відчуттів.
14. Поняття про сприймання. Фізіологічні основи сприймання. Види 

сприймання. Властивості сприймання.
15.Прояви і функції уваги. Фізіологічні основи уваги. Види уваги і їх 

властивості. Неуважність.
16.Пам'ять. Види пам’яті. Процеси пам’яті. Значення пам’яті в житті 

людини як особистості
17.Мислення як вищий пізнавальний процес. Види мислення, їх 

розвиток у різних вікових періодах.
18. Уява. Види та функції уяви. Прийоми створення нових образів.
19.Здібності особистості, їх прояв. Якісні та кількісні ознаки

здібностей. Здібності і задатки людини, їх взаємозв’язок.
20.Поняття про темперамент та його фізіологічні основи. Роль 

темпераменту в трудовій і навчальній діяльності.
21.Поняття про характер. Структура характеру. Акцентуації характеру.
22.Поняття про волю, її прояви і основні ознаки. Функції волі. 

Структура вольового акту. Вольові якості особистості та їх 
розвиток.

23.Поняття про почуття та емоції. Фізіологічні основи емоцій. Види та 
функції емоцій. Види почуттів.

24.Основні характеристики та види спілкування. Вербальні та 
невербальні засоби спілкування.

25.Поняття групи в психології. Види груп.
26.Поняття про групову динаміку.
27.Лідерство та керівництво. Теорії лідерства. Стилі керівництва. 

Фактори визначення стиля керівництва.
28.Вплив меншості на групу. Конформність та її прояви. Умови прояву 

конформності.
29.Конфлікт -  як соціально-психологічне явище. Види конфліктів.
30.Стратегії поведінки в конфліктних ситуаціях. Механізми зняття 

конфліктних ситуацій.
31.Поняття про вищі психічні функції. Походження вищих психічних 

функцій (Л.С. Виготський).
32.Критерії вікової періодизації.



33.Динаміка провідних видів діяльності від народження до дорослості.
З4.Загальна характеристика розвитку людини від народження до 

школи.
З 5. Особливості першого року життя дитини. Основні здобутки 

першого року життя.
З6.Особливості розвитку дитини раннього віку. Поняття «дитячого 

егоцентризму».
З7.Психологічні особливості дошкільника.
З8.Загальна характеристика молодшого шкільного віку. Адаптація до 

школи
39.Загальна характеристика підліткового віку. «Криза підлітка» її 

причини, перебіг та засоби подолання
40.Психологічні особливості юнацького віку. Професійне та 

особистісне самовизначення юнаків.
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8. Інструменти та обладнання

Для підсумкової атестації, яка передбачає сольний концертний виступ та 
диригування хором в умовах концертної зали, необхідне таке обладнання: 
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