
Вимоги до атестаційного іспиту "Педагогічна майстерність" 
ОКР Молодший спеціаліст.                     

Вимоги до атестаційного іспитів "Основи музичної педагогіки"  
ОР Бакалавр. 

Спеціалізація  " Теорія музики". 
 

1) На атестаційні іспити "Педагогічна майстерність " та  "Основи музичної 

педагогіки" випускникам слід показати тільки практичну форму роботи у  

вигляді методичного аналізу уроку з  сольфеджіо зі своїми  учнями згідно 

плану, що додається.  

Студент ( без участі учнів) надсилає відео запис  практичного заняття з 

сольфеджіо і наводить його ретельний методичний аналіз. 

Відео приймається у вигляді посилання на YouTube або можливі інші 

ресурси. 

Відео надсилається викладачу або керівнику з педпрактики на електронну 

пошту або будь-які месенджери. 

2) Якщо у випускника немає відповідних комунікативних ресурсів (музично- 

го інструменту), він може зробити та надати атестаційне заняття письмово. 

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

передбачаються і включені не будуть. 

 

ДОДАТОК 1 

Орієнтовний план методичного аналізу практичного заняття з 

сольфеджіо 

 

Дидактичні завдання.  

  

1. На якому етапі навчання проводиться урок по даній темі. 

2. Методи проходження матеріалу з урахуванням особливостей учнів 

групи ( вікових, психологічних, музичних даних). 

3. Формування знань та практичних навичок. 

4. Різновиди та послідовність завдань у практичній роботі з учнями у 

групі.  
 

Тематика уроку  

 

1. Визначення теми уроку.  Засвоєння нової темінології. 

2. Поєднання теоритичних знань та практичних навичок в основних 

формах роботи на сольфеджіо – інтонаційні вправи, слуховий аналіз, 

муз диктант, читання по нотам, творчі вправи. 

3. Особливості та значення кожної з форм роботи у даній темі уроку. 

4. Музичні приклади та їх художньо-виразний зміст. 

5. Засоби музичної виразності , їх аналіз. 

6. Домашні завдання. Його значення, мета та зміст. 

 



ДОДАТОК 2 

Орієнтовний план методичного аналізу практичного заняття з  

музичної літератури.  

Це  завдання має на меті реалізувати фахові навички, знання з психології 

методики і педагогіки  у практичній діяльності в умовах навчального 

процесу.  

Рекомендації до підготовки завдання під керівництвом консультанта з 

педагогічної практики: 

1.Ообираємо конкретний урок з власної практики  за тематикою 3-го або 4-го 

курсу і  аналізуємо за орієнтовним планом  

2. Який рік навчання музичної літератури (2-й - 5-й ) містить таку тему 

уроку. 

3. Який тематичний план цього року - хронологічні параметри та інше.   

4. Які завдання стоять перед практикантом. 

5. Як проходить це заняття згідно структури урока  

6. Ррозповідь про кожний методичний прийом у занятті послідовно.  

 

Дорогі практиканти ІV курсу 

ОР «Бакалавр», ОКР «Молодший спеціаліст»! 

Для підтвердження проходження курсу педагогічної практики просимо 

надати звіт про роботу в студії у наступному форматі: 

 

 1. Прізвище та ім’я учня студії, клас.  

 2. Термін роботи з групою учнів. 

 3. Психолого-педагогічна характеристика учнів з детальним 

виявленням індивідуальних особливостей, музичних здібностей, мотивації 

навчання, тощо; 

 4. Дидактичні завдання та методи роботи з учнями; 

 5.  Особливості засвоєння навчальної програми, задачі даного етапу 

навчання та музично-естетичного розвитку учня; 

 6. Темпи розвитку учнів, набуття знань, навичок і вмінь, можливі 

перспективи навчання. 

 

Дорогі наші діти, бажаємо всім здоров’я, миру та перемоги! 

До зустрічі і бережіть себе, будь ласка!!! 

 

 

 
 

  

 

 

http://літератури/

