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Критерії оцінювання 

Комп'ютерне тестування з навчальної дисципліни «Музична 

педагогіка» передбачає виконання тестових завдань у системі 
Moodle. За підсумками тестування студент може набрати 40 балів 

максимально. Оцінка автоматично генерується системою Moodle 

та виводиться на екран відразу по завершенню тестування. 

Орієнтований перелік тем: 
 Сутність музичної педагогіки та її основні категорії. 

 Методологічні  основи музичної педагогіки. 

 Методологічні принципи музичної педагогіки. 

 Загальні методи наукового педагогічного дослідження в музичній 

педагогіці. 

 Зв'язок музичної педагогіки з іншими науками. 

 Сучасні тенденції розвитку музичної освіти. 

 Етапи розвитку західноєвропейської музичної педагогіки від 

зародження до кінця ХIХ століття. 

 Найвідоміші системи виховання ХVІІІ-XX ст. 

 Становлення та розвиток музичної педагогіки в Україні. 

 Зміст музичного навчання та його складові. 

 Провідні методичні системи масової музичної освіти дітей у XX ст. 

 Музичні здібності дітей та їх розвиток. 

 Сучасні принципи музичного навчання. 

 Методи та прийоми музичного навчання та виховання. 

 Форми організації цілісного музично-педагогічного процесу. 

 Музична діяльність дітей. 

 Особливості проведення уроків музичного мистецтва в 

загальноосвітній школі. 



 Методика викладання музичного мистецтва на різних вікових етапах. 

 Інтеграція мистецтва як основа змісту предметів художньо-

естетичного циклу. 

 Планування та педагогічна оцінка результатів музичного навчання і 

виховання. 

 Професійна діяльність учителя музичного мистецтва. 

 Особистість учителя музичного мистецтва та його пріоритетні 

професійні якості. 

 Професійна компетентність як освітній результат підготовки учителя 

музичного мистецтва. 

 Діагностика мистецької компетентності майбутнього вчителя 

музичного мистецтва. 
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Методичні рекомендації:  

1. Завчасно ознайомитися з орієнтовним переліком тем; 

2.  Повторити весь теоретичний матеріал; 

3. Завчасно переконатися у наявності доступу до ЕНК (у разі технічних 

проблем – звернутися до системного адміністратора / уповноваженої 

особи з питань технічного забезпечення); 

4. У день екзамену завчасно (10 хвилин до початку) приєднатися до 

ЕНК, обравши відповідну оболонку (Екзаменаційні тести); 

5. Уважно і вдумливо читати тестові питання; 

6.  Не залишати жодного питання без відповіді (навіть у разі 

невпевненості); 

 

 
 


