
 

 

 



 

 2 

ВСТУП 

У сучасному освітньому просторі України підготовка фахівців у галузі 

музичного мистецтва відбувається у тісній взаємодії із загально-мистецькими 

процесами. Музична освіта знаходиться у центрі глобального реформування та 

впровадження новацій. Особливе ставлення до традицій викладання музичних 

дисциплін, збереження їх кореневого шару та пошук нових методів, форм, 

відповідних сучасній мистецькій парадигмі, трансформаціям музичного 

простору, художнього, стильового звучання має бути вирішальним принципом 

підготовки фахівців.  

Професійна компетентність майбутнього вчителя музичного мистецтва 

передбачає здатність магістранта до ефективної музично-педагогічної, науково-

дослідної, виконавської, організаційно-управлінської, культурно-

просвітницької та мистецтвознавчої діяльності в умовах динамічних змін, яка 

відбиває результат його професійної підготовки, рівень сформованості якостей і 

здібностей особистості, ціннісних і мотиваційних установок, знань, умінь, 

навичок і досвіду діяльності у вищій школі.  

 

МЕТА 

Мета – підготовка висококваліфікованих фахівців музичного мистецтва, що 

володіють комплексом ключових, міжпредметних і предметних 

компетентностей різних видів музичної діяльності, вміннями та навичками 

викладання музичних дисциплін, використання загальних понять та елементів 

керування педагогічним процесом за допомогою набутих методичних 

прийомів. 

Завдання кваліфікаційного екзамену з навчальної дисципліни «Методика 

викладання музичних дисциплін у закладах вищої освіти» – перевірка рівня 

готовності майбутніх педагогів музичного мистецтва до викладання музичних 

дисциплін та керування педагогічним процесом у закладах освіти. 

Кваліфікаційний екзамен має теоретичну частину, що включає питання з 

методики викладання музичних дисциплін.  

Згідно з вимогами освітньо-професійної програми здобувачі другого 

(магістерського) рівня вищої освіти повинні засвоїти такі компетентності: 

загальні: 

 здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу; 

 здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях; 

 здатність спілкуватися іноземною мовою; 

 здатність використовувати інформаційні та комунікаційні технології; 

 здатність генерувати нові ідеї (креативність); 

 здатність до міжособистісної взаємодії; 

 здатність працювати автономно; 

 здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел; 

 здатність бути критичним і самокритичним; 

 здатність діяти соціально відповідально та свідомо;  

фахові: 

 здатність усвідомлювати глибинні смисли та основну мету освітнього 



 

 3 

процесу;  

 здатність до аналізу та використання методичної, нормативної, 

адміністративно-правової документації у професійній педагогічній 

діяльності. 

 здатність до усвідомлення дослідницьких парадигм та наукових 

стратегій.; 

 здатність застосовувати у педагогічній діяльності систему 

інтегрованих знань, умінь, естетичних цінностей з використанням 

набутого досвіду з інших галузей освіти.; 

 здатність до усвідомлення процесів розвитку музичного мистецтва в 

історичному контексті; 

 здатність інтерпретувати художні образи.;  

 здатність фахово здійснювати педагогічну діяльність у закладах 

освіти, володіти формами, методами та інноваційними освітніми 

технологіями навчання здобувачів освіти.; 

 здатність до організації продуктивної самоосвіти та презентації 

власних професійних здобутків; 

 здатність методологічно та науково грамотно здійснювати наукове 

дослідження та інтерпретувати його результати.  

Програмні результати навчання: 

 Застосовувати знання іноземних мов у професійній та самоосвітній 

діяльності;  

 Організовувати освітній процес, здійснювати педагогічну діяльність у 

закладах освіти. Знати, характеризувати, критично оцінювати, використовувати 

сучасні наукові підходи до організації процесу навчання.  

 Володіти психолого-педагогічним інструментарієм організації освітнього 

процесу у закладах освіти. 

 Застосовувати у професійній діяльності сучасні дидактичні та методичні 

засади викладання музичних дисциплін і обирати доцільні технології та 

методики навчання; формувати власний стиль педагогічної діяльності та 

моделювати перспективи професійного зростання.  

 Володіти термінологією музичного мистецтва, його понятійно-

категоріальним апаратом.  

 Володіти аналітичними навичками жанрово-стильової та образно-

емоційної атрибуції художнього твору при створенні педагогічних та 

виконавських інтерпретацій.  

 Володіти сучасною науковою методологією, принципами та методами 

наукових досліджень.  

 Планувати і здійснювати дослідження у галузях освіти/педагогіки та 

музичного мистецтва; генерувати нові ідеї; відшуковувати, обробляти та 

аналізувати необхідну інформацію; аргументувати висновки, презентувати і 

обговорювати результати досліджень.  

 Володіти психолого-педагогічними технологіями вияву і формування 

музикальності у процесі педагогічної та виконавської діяльності.  
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 Аналізувати, критично оцінювати та інтерпретувати культурно-історичні 

події, явища, процеси, тенденції та закономірності розвитку 

мистецтва/музичного мистецтва певного історичного періоду та певного 

регіону.  

 Втілювати музичний образ, вибудовувати концепцію та драматургію 

музичного твору. 

На кваліфікаційному екзамені «Методика викладання музичних 

дисциплін у закладах вищої освіти» здобувач повинен продемонструвати такі 

знання та навики: 

Кваліфікаційний екзамен з «Методики викладання музичних дисциплін у 

закладах вищої освіти» відбувається у формі колоквіуму (співбесіди), який 

включає теоретичні питання з методики викладання курсу «Музичне 

мистецтво». Білети до державного кваліфікаційного іспиту включають два 

теоретичні питання, які оцінюються однаково за кількістю балів. Оцінювання 

ґрунтується на володінні програмними результатами навчання з предмету 

методики викладання музичних дисциплін, що включає здатності до 

сприймання, аналізу та інтерпретації музичних творів, результатів музичної 

діяльності студентів (вокально-хорова, інструментальна, диригентська, 

музично-теоретична, творча). 

Програма має орієнтовний перелік основної (базової) та додаткової і 

допоміжної літератури. 

 

Критерії оцінювання кваліфікаційного екзамену з навчальної дисципліни 

«Методика викладання музичних дисциплін у закладах вищої освіти» 

 Оцінювання здійснюється за шкалами оцінювання: стобальною, 

національною і ЄКТС. При цьому мінімальний рівень визначається за 

допомогою якісних критеріїв та їхнього трансформування в мінімальну 

позитивну оцінку щодо використовуваної числової (рейтингової) шкали. 

 А (90 – 100) (відмінне володіння загальними та фаховими 

компетентностями) отримує магістр, який: виявив ґрунтовні знання 

навчального матеріалу щодо застосування у професійній діяльності сучасних 

дидактичних та методичних засад викладання музичних дисциплін та добору 

технологій та методик навчання; формування власного стилю педагогічної 

діяльності та моделювання перспектив професійного зростання; володіння 

термінологією музичного мистецтва, його понятійно-категоріальним апаратом, 

аналітичними навичками жанрово-стильової та образно-емоційної атрибуції 

музичного твору при створенні педагогічних та виконавських інтерпретацій; 

аналізу критичного оцінювання та інтерпретації культурно-історичних подій, 

явищ, процесів, тенденцій та закономірностей музичного мистецтва певного 

історичного періоду та певного регіону.  

В (82 – 89) (вище середнього рівня володіння загальними та фаховими 

компетентностями) отримує магістр, який: доволі успішно володіє знанням 

навчального матеріалу щодо застосування у професійній діяльності сучасних 

дидактичних та методичних засад викладання музичних дисциплін та добору 

технологій та методик навчання; формування власного стилю педагогічної 



 

 5 

діяльності та моделювання перспектив професійного зростання; володіння 

термінологією музичного мистецтва, його понятійно-категоріальним апаратом, 

аналітичними навичками жанрово-стильової та образно-емоційної атрибуції 

музичного твору при створенні педагогічних та виконавських інтерпретацій; 

аналізу критичного оцінювання та інтерпретації культурно-історичних подій, 

явищ, процесів, тенденцій та закономірностей музичного мистецтва певного 

історичного періоду та певного регіону. 

С (75 – 81)(середній рівень володіння загальними та фаховими 

компетентностями) отримує магістр, який: добре володіє знанням навчального 

матеріалу щодо застосування у професійній діяльності сучасних дидактичних та 

методичних засад викладання музичних дисциплін та добору технологій та 

методик навчання; формування власного стилю педагогічної діяльності та 

моделювання перспектив професійного зростання; володіння термінологією 

музичного мистецтва, його понятійно-категоріальним апаратом, аналітичними 

навичками жанрово-стильової та образно-емоційної атрибуції музичного твору 

при створенні педагогічних та виконавських інтерпретацій; аналізу критичного 

оцінювання та інтерпретації культурно-історичних подій, явищ, процесів, 

тенденцій та закономірностей музичного мистецтва певного історичного 

періоду та певного регіону. 

D (67 – 74)(задовільний рівень володіння загальними та фаховими 

компетентностями) отримує магістр який: виявив задовільні знання 

навчального матеріалу щодо застосування у професійній діяльності сучасних 

дидактичних та методичних засад викладання музичних дисциплін та добору 

технологій та методик навчання; формування власного стилю педагогічної 

діяльності та моделювання перспектив професійного зростання; володіння 

термінологією музичного мистецтва, його понятійно-категоріальним апаратом, 

аналітичними навичками жанрово-стильової та образно-емоційної атрибуції 

музичного твору при створенні педагогічних та виконавських інтерпретацій; 

аналізу критичного оцінювання та інтерпретації культурно-історичних подій, 

явищ, процесів, тенденцій та закономірностей музичного мистецтва певного 

історичного періоду та певного регіону. 

E (60 – 66) (рівень, що задовольняє мінімальні критерії володіння 

загальними та фаховими компетентностями) отримує магістр, який: виявив 

слабкі знання навчального матеріалу щодо застосування у професійній 

діяльності сучасних дидактичних та методичних засад викладання музичних 

дисциплін та добору технологій та методик навчання; формування власного 

стилю педагогічної діяльності та моделювання перспектив професійного 

зростання; володіння термінологією музичного мистецтва, його понятійно-

категоріальним апаратом, аналітичними навичками жанрово-стильової та 

образно-емоційної атрибуції музичного твору при створенні педагогічних та 

виконавських інтерпретацій; аналізу критичного оцінювання та інтерпретації 

культурно-історичних подій, явищ, процесів, тенденцій та закономірностей 

музичного мистецтва певного історичного періоду та певного регіону. 

FX (35 – 59) (з можливістю повторного складання): отримує магістр, який 

не володіє значною частиною загальних та фахових компетентностей щодо 

навчального матеріалу, що стосується застосування у професійній діяльності 
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сучасних дидактичних та методичних засад викладання музичних дисциплін та 

добору технологій та методик навчання; формування власного стилю 

педагогічної діяльності та моделювання перспектив професійного зростання; 

володіння термінологією музичного мистецтва, його понятійно-категоріальним 

апаратом, аналітичними навичками жанрово-стильової та образно-емоційної 

атрибуції музичного твору при створенні педагогічних та виконавських 

інтерпретацій; аналізу критичного оцінювання та інтерпретації культурно-

історичних подій, явищ, процесів, тенденцій та закономірностей музичного 

мистецтва певного історичного періоду та певного регіону. 

F (0 – 34) отримує магістр, який зовсім не володіє загальними та фаховими 

компетентностями, що ускладнює орієнтацію в теоретичних аспектах володіння 

теоретичним матеріалом. 

 

ФОРМА ПІДСУМКОВОГО КОНТРОЛЮ 

Оцінювання здійснюється за шкалами оцінювання: стобальною, 

національною і ЄКТС. 

 

Результат за 100-бальною шкалою обчислюється за кількістю балів 

отриманих за відповідь на кожне питання відповідно. 
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8. Рожок В. Інтеграція ‒ не уніфікація: Музична освіта та Болонський 

процес: Сьогодні одним із провідних питань музичної освіти в Україні є його 

Підсумковий контроль Екзамен 

Відповідь на І питання Відповідь на ІІ питання Сума  

100 50 50          100 
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інтеграція в європейський культурний простір. День. 2005. 16 лист. (№ 211). С. 

7. 

9. Рожок В. Мистецька освіта і Болонський процес. Системна модернізація 

освітньо-кваліфікаційної структури мистецького, зокрема музичного навчання. 

Уряд. кур’єр. 2005. 4 серп. (№ 143). С. 12. 

10. Рудницька О. Педагогіка мистецтва: пошуки і перспективи. Професійна 

освіта: педагогіка і психологія: українсько-польський щорічник. Київ; 

Ченстохова. 2000. Вип. ІІ. С. 233–245. 

11. Шип С. Музична форма: від звуку до стилю. Київ : Заповіт, 2003. 368 с. 

 

Додаткова (для лекційного курсу): 

12. Інформаційно-культурологічна та мистецька освіта (консенсус, 

партнерство, стандарти) в контексті Болонського процессу [Текст]: Матеріали 

наук.-практ. конф. / Під ред. проф. В. Шейка, М. Дяченка, С. Сищенко. Х.: 

ХДАК, 2005. 236 с. 

13. Очеретовская Н. Содержание и форма в музыке [Текст]: учеб. пособие. / 

Н. Очеретовская. К.: Музична Україна, 1984. 152 с. 

14. Рудницька О. Педагогіка: Загальна і мистецька: Навчальний посібник. 

Тернопіль: Навчальна книга. Богдан, 2005. 360 с. 

15. Сучасне музичне мистецтво [Текст]: підручник / Упоряд. Г. Пономарьова, 

В. Бескорса, О. Цурканова. Х.: видавець Захарченко С., 2012. 248 с. 

16. Тучинська Т. Проблема розуміння музичного тексту в сучасній науці. 

Науковий вісник НМАУ ім. П. І. Чайковського / голова ред. кол. В. Рожок. К., 

2005. Вип. 36 (Українська та світова музична культура: сучасний погляд). 

Книга 1. С. 121–125. 

17. Щолокова О. Модернізація фахової мистецької освіти у контексті 

сучасних гуманістичних ідей. Науковий часопис НПУ ім. М. П. Драгоманова. 

Серія 14. Теорія і методика мистецької освіти: зб. наук. праць (Матеріали ІІ 

Міжнародної науково-практичної конференції «Гуманістичні орієнтири 

мистецької освіти»). К. : НПУ, 2007. Вип. 4. С. 7‒15. 

18. Щолокова О. Проблема якості вищої музично-педагогічної освіти в 

контексті системного аналізу. Наук. записки НДУ ім. М. Гоголя. Психолого-

педагогічні науки. 2008. № 4. С. 6‒19. 
 

Допоміжні: 

19. Андрейко О. І. Сучасні підходи до формування виконавської 

майстерності музиканта-інструменталіста. Педагогічний процес: теорія і 

практика: збірник наукових праць. 2009. № 1. С. 15–23. 

20. Вища освіта України– європейський вимір: стан, проблеми, перспективи. 

Матеріали підсумкової колегії (21 березня 2008 року, м. Київ). Освіта України. 

Спецвипуск. 2008. № 21–22 (905). 19 березня. 

21. Вища освіта України і Болонський процес / Ред. В.І.Кременя. Авторський 

колектив: Степко М. Ф., Болюбаш Я. Я., Шинкарук В. І., Грубінко В. В., Бабин 

І. І. Тернопіль : Навч. кн. «Богдан», 2004. 384 с.  
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22. Мистецька освіта в контексті Європейської інтеграції. Теоретичні та 

методичні засади розвитку. Тези міжнародної науково-практичної конференції 

(30 червня – 2 липня). Київ – Суми: СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2004. 400 с. 

23. Москаленко В. Про специфіку музичної інтерпретації. В. Москаленко 

Проблеми музичної інтерпретації. Київське музикознавство. К., 1999. Вип. 2. С. 

4–14. 

24. Рудницька О. П. Основи викладання мистецьких дисциплін: навч. посіб. 

для студ. гуманіт. спец. вищ. навч. закл.; Ін-т змісту і методів навчання. К., 

1998. 183 c.  

25. Рудницька О. П. Педагогіка: загальна та мистецька: Навч. посіб. 

Тернопіль, 2005. 360 с.  

26. Черкасов В. Теорія і методика музичної освіти: навчальний посібник. 

Тернопіль: Навч. кн. «Богдан», 2014. 472 с. 

27. Шульгіна В. Українська музична педагогіка: підручник для студентів 

вищих навчальних закладів. К.: ДАКККіМ, 2008. 263 с. 

 

ІНФОРМАЦІЙНІ РЕСУРСИ 

28. Рожок В. Реформування музичної освіти в контексті болонського процесу 

[Електронний ресурс] // Режим доступу: 

http://knmau.com.ua/chasopys/03_NBUV/web/02_ Rozhok.pdf 
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Додаток 2 

Екзаменаційні питання до кваліфікаційного екзамену  

з навчальної дисципліни «Методика викладання музичних дисциплін у 

закладах вищої освіти» 
 

1. Музична педагогіка як наука.  

2. Загальні засади музичної педагогіки. 

3. Зміст, предмет, завдання музичної педагогіки на різних рівнях навчання. 

4. Розвиток музичної освіти в Україні. 

5. Сучасний стан музичної освіти в Україні. 

6. Специфіка музичних занять у дошкільних установах.  

7. Проблеми української музичної освіти (шкільної). 

8. Особливості української музичної освіти (музичні коледжі, коледжі 

культури).  

9. Українська музична освіта у вищій школі.  

10.  Особливості навчання у вищих музичних навчальних закладах. 

11.  Специфіка навчання музичних дисциплін у вищій школі. 

12.  Класифікація музичних дисциплін. 

13.  Роль спеціальних музичних дисциплін у підготовці фахівців у галузі 

музичного мистецтва. 

14.  Виховна роль музики.  

15.  Функції музичної освіти.  

16.  Основні функції музично-теоретичних дисциплін. 

17.  Особливості викладання музичних дисциплін (теоретичних).  

18.  Основні музичні здібності.  

19.  Специфіка інструментальної підготовки у вищій школі.  

20.  Структурні компоненти виконавської майстерності музиканта-

інструменталіста. 

21.  Основні функції вокально-хорових дисциплін. 

22.  Особливості викладання музичних дисциплін (диригування).  

23.  Класифікація музичних здібностей (за Б. Тепловим). 

24.  Методи розвитку музичного слуху. 

25.  Методи розвитку чуття ритму. 

26.  Розвиток музичної пам’яті. 

27.  Проблеми охорони співочого голосу. 

28.  Види музичної інтерпретації.  

29.  Музична інтерпретація – важлива складова виконавської діяльності.  

30.  Роль спеціальних музичних дисциплін у підготовці фахівців у галузі 

музичного мистецтва.  

31.  Стиль музичного твору. Поняття стилю. 
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32.  Теоретичний і технічний компонент виконавської майстерності музиканта 

(автореферат дисертації Біловуса). 

33.  Музичний твір у процесі виконавського інтонування. 

34.  Художній компонент у формуванні виконавської майстерності (Біловус). 

35.  Методи інструментальної підготовки вчителя музичного мистецтва. 

36.  Головні компоненти інструментально-виконавської діяльності. 

37.  Структурні компоненти вокально-хорової підготовки. 

38.  Шкільний пісенний матеріал: методика опанування. 

39.  Особистісний підхід до викладання музичних дисциплін. 

40.  Спрямування навчального процесу на розвиток особистості музиканта. 

41.  Жанрова природа музичного мистецтва (С.Шип. Музична форма: від звуку 

до стилю). 

42.  Стиль музичного твору. Поняття стилю. 

43.  Особливості інтерпретації музичного твору. 

44.  Художній зміст музичного твору. 

45.  Інтерпретація музичного твору і авторський задум. 

46.  Сутність музичної мови. 

47.  Ритм, метр, темп, динаміка та їх роль у музичному мовленні. 

48.  Звуковисотна і ладова організація музичного твору. 

49.  Об’єктивне та суб’єктивне у процесі музичної інтерпретації (Біловус). 

50.  Формування навиків музичної інтерпретації. 

51.  Роль музичної інтерпретації у виконавській практиці. 

52.  Особливості аналізу музичного твору. 

53.  Музична мова як елемент виразності композиторського письма.  

54.  Музичний твір як предмет відтворення художнього образу. 

55.  Творення художнього образу музичного твору. 

56.  Теоретичний і технічний компонент виконавської майстерності музиканта 

(Біловус). 

57.  Особливості викладання музичних дисциплін (гра на музичних 

інструментах).  

 


