
Шановні студенти! 

      Наша країна зараз переживає складні часи. Адміністрація та викладачі 

КМАМ ім. Р.М. Глієра намагаються зробити все для того, щоб в умовах 

воєнного стану навчальний процес продовжувався. Всі ми розуміємо, що вкрай  

важливим для випускників є питання успішного закінчення навчання у 

Київській муніципальній академії музики ім. Р.М. Глієра та отримання 

дипломів.  

     У зв'язку з цим було прийнято рішення полегшити для вас складання 

весняної сесії і максимально спростити вимоги до атестаційних іспитів 

«Педагогічна майстерність» для студентів ОР «Бакалавр» та «Основи музичної 

педагогіки» для студентів ОКР «Молодший спеціаліст».   

 

До уваги студентів І - ІІІ курсів  

ОР «Бакалавр» 

ОКР «Молодший спеціаліст» 
      Відповідно до наказу ректора КМАМ ім. Р.М. Глієра №222/22–ОД від 

28.03.2022р., невідпрацьовані години з усіх видів практик для невипускних 

курсів переносяться на наступний навчальний рік. 

До уваги студентів ІV курсу 

ОР «Бакалавр» 
Вимоги до атестаційного іспиту «Педагогічна майстерність» 

ОКР «Молодший спеціаліст» 
Вимоги до атестаційного іспиту «Основи музичної педагогіки» 

(всі спеціалізації крім «Хорове диригування» та «Теорія музики»). 

 

     1. На атестаційний іспит «Педагогічна майстерність»  та «Основи музичної 

педагогіки»  випускнику необхідно надати тільки практичну форму роботи - 

методико-виконавський аналіз твору (декількох творів) з репертуару своїх учнів 

згідно з планом, який додається. Тобто, студент самостійно (без участі учня) у 

формі відео-запису надсилає виконання та проводить методичний аналіз твору 

або творів, які входять до репертуару учня. Відео приймаються у вигляді 

посилання на Youtube (можливі інші інтернет ресурси). Відео, по можливості, 

надсилаються викладачу або керівнику з педагогічної практики на електронну 

пошту чи у будь-які месенджери.   

    2. Якщо у випускника немає відповідних комунікативних ресурсів, музичного 

інструменту,  він може виконати атестаційне завдання письмово.  

    3. Теоретичні питання з предметів педагогічного циклу в іспиті  цього року не 

передбачаються і включені не будуть! Повідомляємо про це заздалегіть для 

того, щоб кожний із студентів мав час підготуватися у зручний (на скільки це 

можливо) для нього час і спосіб.     

В цьому вам допоможуть викладачі з педагогічної практики. 



 

Додаток 1 

Орієнтовний план методико – виконавського аналізу музичного твору 

І. Дидактичні завдання 

На якому етапі навчання вивчається твір (за програмою). 

Мета вивчення з урахуванням індивідуальних особливостей учня. 

Формування відповідних знань та практичних навичок. 

Визначення послідовності завдань у роботі над музичним твором.  

ІІ. Характеристика твору 

Короткі відомості про композитора, епоху, стиль, творчість. 

Жанр, образний зміст та художній задум твору, характер, настрій. 

ІІІ. Засоби музичної виразності 

Структурна будова форми, інтонація мотивів, фразування. 

Особливості темпо-ритму, метро-ритмічна пульсація, агогіка. 

Вирішення проблем звуковидобування. 

ІV. Методи роботи 

Технічні труднощі (фактура, рухова координація, дихання, динаміка, 

артикуляція, аплікатура, педалізація, тощо). 

Способи, варіанти, роботи над технічними труднощами та засоби їх подолання.  

V Підготовка до сценічного виступу 

Проблема цілісного, виразного виконання твору. 

Сценічна воля, слуховий контроль.  

 

Додаток 2 

  Дорогі практиканти ІV курсу  

ОР «Бакалавр», ОКР «Молодший спеціаліст»! 
Для підтвердження проходження курсу «Педагогічна практика» просимо надати 

звіт про роботу в студії у наступному форматі: 

- Прізвище та ім’я учня студії, клас;  

- Термін роботи з учнем; 

- Психолого-педагогічна характеристику учня з детальним виявленням 

індивідуальних особливостей учня, музичних здібностей, мотивації 

навчання, тощо; 

- Дидактичні завдання та методи роботи з учнем; 

- Репертуарна політика, доцільність вибору навчальної програми 

(репертуару), задачі даного етапу навчання та музично-естетичного 

розвитку учня; 

- Темпи розвитку учня та набуття ігрових навичок і вмінь, можливі 

перспективи навчання учня. 
Дорогі наші діти, бажаємо всім здоров’я, миру та перемоги! 

До зустрічі і бережіть себе, будь ласка!!! 


