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Критерії оцінювання 

Комп'ютерне тестування з навчальної дисципліни «Методика викладання 

гри на спеціальному інструменті (фортепіано)» 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: 

 Методика викладання гри на спеціальному інструменті (фортепіано): 

предмет, проблематика, міждисциплінарні зв'язки. 

 Методологічні основи методики викладання гри на спеціальному 

інструменті (фортепіано). 

 Музичні здібності дітей: специфіка, типологія. 

 Розвиток музичних здібностей учнів ЗПМО у процесі навчання гри на 

фортепіано. 

 Сутність, структура та особливості освітнього процесу у закладах 

початкової мистецької освіти (ЗПМО). 

 Зміст та структура уроку зі спеціального інструменту. 

 Методика проведення уроків зі спеціального інструменту 

(фортепіано), організація самостійної роботи дітей. 

 Планування і педагогічна оцінка результатів музичного навчання  

школярів. 

 Початкове навчання учнів у ЗПМО. 

 Шляхи реалізації змісту початкового навчання гри на фортепіано  у 

різних методиках. 



 Етапи та форми роботи викладача та учня ЗПМО над музичним 

твором. 

 Розвиток навичок педалізації в учнів ЗПМО. 

 Розвиток навичок читання з аркушу в учнів ЗПМО. 

 Виконавський апарат і дії піаніста. Професійні захворювання рук. 

 Розвиток фортепіанної техніки учня ЗПМО. 

 Робота над поліфонічними творами. 

 Робота над творами малої форми. 

 Робота над творами крупної форми. 

Екзаменатор             Бондаренко Л. А. 

Завідувач кафедри______________Олексюк О.М. 

 

 

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 в означений час приєднатися до відеоконференції у 

форматі Google Meet за отриманим запрошенням, прослухати 

інструкції викладача щодо проведення іспиту; 

5. Приєднатися до ЕНК, обравши відповідну оболонку (Екзаменаційні 

тести); 

6. Уважно і вдумливо читати тестові питання; 

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

невпевненості). 

 

 


