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Форма опису програми іспиту 
Київський університет імені Бориса Грінченка 

Кафедра музикознавства та музичної освіти 

Програма екзамену з дисципліни «Методика загальної мистецької освіти» 

Курс: 3 

Освітній рівень: перший (бакалаврський)  

Галузь знань: 02 «Культура і мистецтво»  

Спеціальність: 025 «Музичне мистецтво» 

Освітня програма: «Інструментальне виконавство (фортепіано)»,  

«Інструментальне виконавство (оркестрові струнні, народні, духові та ударні інструменти»)  

Форма проведення: дистанційна на платформі Hangouts Meet, відповіді на тестові питання 

(Moodle)  

Тривалість проведення: 1 година 20 хвилин  

Максимальна кількість балів: 40 (тестові завдання – 40 балів) 

Критерії оцінювання тестових завдань. Тестові завдання оцінюються за фактом правильності – 

максимально 40 балів (40 тестових завдань - по 1 балу за кожну правильну відповідь). 

 

Орієнтований перелік тем, відображених в тестових завданнях: 

1. Зміст і структура навчальних програм «Мистецтво» та «Музичне мистецтво» для закладів 

середньої освіти (галузь «Мистецтво») 

2. Урок мистецтва (музичного мистецтва) та позакласна робота – форми організації освітнього 

процесу в закладах середньої освіти. 

3. Змістові лінії програми «Мистецтво» («Музичне мистецтво») 

4. Види музичної діяльності учнів на уроках музичного мистецтва(слухання-сприймання, 

вокально-хорова, інструментальна, музично-ритмічна, творча діяльність, музично-теоретична 

підготовка. 

5. Методика навчання музичного мистецтва на різних вікових етапах відповідно до сучасних 

програм (1-4 кл.)  

6. Позакласна та позашкільна діяльність у загальній мистецькій освіті молодших школярів 

7. Методика навчання музичного мистецтва в 5-9 класах загальноосвітньої школи відповідно до 

сучасних програм 

8. Позакласна та позашкільна діяльність  у загальній мистецькій освіті учнів 5-9 класів. 

9. Використання ігрових, інформаційних, інтеграційних та інших технологій на уроках 

музичного мистецтва. 

10. Концептуальні засади мистецької освіти. 

11. Компоненти Концепції Нової української школи в аспекті мистецької освіти. 

12. Методи навчання на уроках музичного мистецтва. 

13. Проєктна діяльність школярів на уроках музичного мистецтва та у позавчальний час. 

14. Моделювання художньо-творчого процесу на уроках музичного мистецтва та в 

позанавчальний час. 

15. Моделювання художньо-творчого процесу на уроках музичного мистецтва за змістовими 

лініями: «художньо-творча діяльність», «сприймання та інтерпретація мистецтва», 

«комунікація через мистецтво». 

 
 

Екзаменатор                                                           Ганна КОНДРАТЕНКО  

 

 

Завідувач кафедри_____________________________Ольга ОЛЕКСЮК          
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