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Програма комплексного кваліфікаційного екзамену з педагогіки та 

методики викладання для здобувачів освіти галузі знань 02 Культура та 

мистецтво, спеціальності 025 Музичне мистецтво, освітньо-професійної 

програми 025.00.02 «Сольний спів» розроблена відповідно до вимог 

підготовки фахівців за освітнього рівня першого (бакалаврського), 

побудована на основі змісту програм навчальних дисциплін «Музична 

педагогіка» та «Методика викладання сольного співу», ґрунтується на 

досягненнях педагогічної, психологічної, мистецтвознавчої науки, відповідає 

сучасним вимогам вищої мистецької освіти, світовим інноваційним 

тенденціям, ураховує динаміку розвитку національного ринку праці, 

швидкозмінних умов професійної діяльності учителя музичного мистецтва. 

Мета комплексного кваліфікаційного екзамену з педагогіки та 

методики викладання: виявити рівень засвоєння здобувачами теоретичних 

знань з вищевказаних дисциплін, сформованості результатів навчання 

бакалаврів музичного мистецтва та їх готовності до майбутньої вокально-

виконавської та музично-педагогічної діяльності. 

Завдання комплексного кваліфікаційного екзамену з педагогіки та 

методики викладання – виявити у здобувачів:  

- рівень засвоєння змісту програми з  навчальної дисципліни «Музична 

педагогіка» у межах цілісного музично-педагогічного процесу; 

- знання щодо особливостей музичного мистецтва як складової частини 

духовної культури людства, його пізнавальні та виховні можливості; 

- знання теоретичних основ методики викладання музики в 

загальноосвітніх закладах різного типу, організації позанавчальної виховної 

роботи з учнями; 

- рівень сформованості навичок самостійної роботи з науковою та 

навчально-методичною літературою з курсу «Музична педагогіка»; 

- ступінь готовності до майбутньої професійної діяльності, потребу в 

самоосвіті та саморозвитку; 

- знання змісту, принципів і методів навчання у вокальному класі в 

процесі засвоєння програми з дисципліни «Методика викладання сольного 

співу»; 

- знання фахових вимог до викладача сольного співу та специфіки 

професійної діяльності педагога-вокаліста загальноосвітніх і мистецьких 

навчальних закладів; 

- рівень сформованості вокально-методичної компетентності студентів; 

- рівень готовності до майбутньої вокально-виконавської та вокально-

педагогічної діяльності; 

- розуміння теоретичних основ розвитку співацького голосу, 

професійних вимог до діяльності викладача вокалу мистецької школи;  

методичних засад організації та проведення навчальних занять у класі 

сольного співу; орієнтування в науково-методичній літературі та навчально-

педагогічному вокальному репертуарі, володіння методикою його вивчення. 
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У результаті вивчення навчальних дисциплін «Музична педагогіка» та 

«Методика викладання сольного співу» здобувачі повинні продемонструвати 

отримані програмні результати навчання: 

РН-4 Аналізувати музичні твори з виокремленням їх належності до 

певної доби, стилю, жанру, особливостей драматургії, форми та художнього 

змісту. 

РН-6 Демонструвати спроможність до самостійного дослідження 

наукової проблеми в галузі музичного мистецтва та написання роботи 

відповідно до вимог, готовність дискутувати і аргументувати власну позицію. 

РН-10 Володіти базовими знаннями, практичними навичками 

організаційної та творчої роботи з ансамблевим колективом. 

РН -12 Володіти термінологією музичного мистецтва, його понятійно-

категоріальним апаратом. 

РН-13 Вміти здійснювати педагогічну діяльність. 

РН-14 Використовувати на професійному рівні методи та прийоми 

викладання вокалу. Виявляти вміння здійснювати педагогічну діяльність з 

урахуванням потреб здобувачів освіти та з урахуванням їх вікових та 

індивідуальних особливостей. Виявляти розуміння роботи із здобувачами 

освіти з особливими освітніми потребами. Знати основні принципи 

планування освітнього процесу в ДШМ або ДМШ, документацію та форми 

контролю. 

РН-15 Демонстрація музично-теоретичних, культурно-історичних 

знань з музичного мистецтва. Знати основи педагогіки та психології та 

володіти навчальним репертуаром з урахуванням вікових та індивідуальних 

особливостей учнів. 

РН-16 Виявляти розуміння фінансово-адміністративних принципів 

організації мистецьких заходів, закладів культури та музичної освіти.  

РН-17 Демонструвати аргументовані знання з особливостей музичних 

стилів різних епох. 

Програма комплексного кваліфікаційного екзамену з педагогіки та 

методики викладання включає такі складові: пояснювальну записку, критерії 

оцінювання навчальних досягнень студентів, зміст програм навчальних 

дисциплін «Музична педагогіка» та «Методика викладання сольного співу», 

списки рекомендованої основної та додаткової літератури.  

Комплексний кваліфікаційний екзамен з педагогіки та методики 

викладання проводиться у тестовій формі й передбачає виконання 

здобувачами тестових завдань. 

Тестові завдання спрямовані на виявлення у студентів знань з 

методики викладання сольного співу та готовності до застосування сучасних 

освітніх технологій у музично-педагогічному та вокально-виконавському 

процесі, усвідомлення особистісно-зорієнтованого, герменевтичного, 

інтегрованого та компетентнісного підходів до навчання, виховання і 

розвитку учнів, умінь творчо використовувати інноваційні ідеї в сучасному 

освітньому процесі. Вони мають професійне спрямування, їх вирішення 
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вимагає інтегрованого застосування; студенти мають продемонструвати 

творчу розумову діяльність.  

Підготовка здобувачів до виконання тестових завдань комплексного 

кваліфікаційного екзамену передбачає наступні етапи: завчасно 

ознайомитися з орієнтовним переліком тем; повторити весь теоретичний 

матеріал; завчасно переконатися у наявності доступу до ЕНК (у разі 

технічних проблем – звернутися до системного адміністратора / 

уповноваженої особи з питань технічного забезпечення); у день екзамену 

завчасно (10 хвилин до початку) приєднатися до ЕНК, обравши оболонку 

комплексного екзамену, завдання «Тест»; уважно і вдумливо читати тестові 

питання. 

Успішність здобувачів на екзамені оцінюється за рейтинговими 

показниками  (А – 90-100; В – 82-89; С – 75-81; D – 69-74, Е – 60-68, Fx – 0-

59) з урахуванням критеріїв оцінювання з кожної дисципліни. Загальна 

оцінка є результатом суми оцінок за кожну дисципліну: музична педагогіка – 

40 балів (максимально), методика викладання сольного співу – 60 балів 

(максимально). 

Програма включає перелік тем з музичної педагогіки та методики 

викладання сольного співу. 
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ЗМІСТ ПРОГРАМИ 

 

МУЗИЧНА ПЕДАГОГІКА 

ОРІЄНТОВНИЙ ПЕРЕЛІК ТЕМ ДЛЯ ТЕСТОВОГО КОНТРОЛЮ 

 

Сутність музичної педагогіки та її основні категорії 

Музика як вид мистецтва і предмет виховання. Музичне мистецтво у 

розвитку емоційної, інтелектуальної та вольової сфер особистості.  

Музична педагогіка як складова загальної педагогіки і як окрема галузь 

знань, яка має свій науковий простір, об’єкт і предмет дослідження. 

Основні категорії музичної педагогіки: музичне навчання, музичне 

виховання, музичний розвиток, музична освіта. Особливості музичної 

педагогіки в її гуманістичній спрямованості, посиленні комунікативних 

основ, «діалогічності». 

Найголовніші завдання сучасної музичної педагогіки в поглибленні 

інноваційної спрямованості музичної освіти, в пошуку моделей музичного 

виховання, адекватних сьогоденній культурі і цивілізації. 

 

Методологічні  основи музичної педагогіки 

 Загальне поняття методології. Три рівні методології: філософський, 

загальнонауковий і частково-науковий.  

Наукові підходи в музичній педагогіці: системний, феноменологічний, 

синергетичний, герменевтичний. 

Методологічні принципи музичної педагогіки: особистісний, 

діяльнісний, полісуб’єктний, культурологічний, етнопедагогічний, 

антропологічний. 

Загальні методи наукового педагогічного дослідження в музичній 

педагогіці:  теоретичні, емпіричні методи педагогічного дослідження 

математичні методи. 

 

Зв'язок музичної педагогіки з іншими науками 

 Музична педагогіка і філософія. Естетичний потенціал мистецтва. 

Взаємозв’язок сучасної музичної педагогіки і філософії. Музикознавство та 

музична педагогіка. Психологія та музична педагогіка. 

 

Сучасні тенденції розвитку музичної освіти. 

Основні тенденції розвитку музичної освіти: інтеграція вітчизняної 

музичної освіти в європейський освітній простір; впровадження особистісно 

орієнтованого підходу; забезпечення інтересу до музичного виконавства, як 

найактивнішої форми співтворчості в мистецтві; реалізація розвивального 

потенціалу, індивідуального підходу; використання в змістовній структурі 

музичної освіти поліхудожніх та культурологічних компонентів; 

зорієнтованість у професійній діяльності на українські традиції; 

впровадження комп’ютерних технологій як одного із змістовних компонентів 

підготовки фахівців. Принципи гуманізації, фундаменталізації, 
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гуманітаризації, національної спрямованості, безперервність музичної освіти, 

відкритість системи музичного навчання.  

 

Етапи розвитку західноєвропейської музичної педагогіки від 

зародження до VIII століття 

Музично-естетичне виховання періоду античності: триєдність 

«мусичних мистецтв» (танець, поезія, музика) і розвиток людини. Музика в 

контексті естетико-педагогічної думки Давньої Греції.  

Релігійні ідеали і середньовічна культура. Домінування церкви у всіх 

сферах культурного життя. Музичний символ середньовіччя – унісонний 

хоровий спів. Діяльність реформатора музичної освіти Середньовіччя Гвідо 

д'Ареццо. 

Всебічно гармонійно розвинута  і освічена людина як ідеал 

«універсального митця» у період Ренесансу. Розквіт мистецтв, поява нових 

жанрів (мотет, мадригал, балада, опера тощо). Діяльність співацьких шкіл 

при католицьких храмах (метризи), поява «консерваторій» як сирітських 

притулків для музично обдарованих дітей. 

Ідеал ділової освіченої людини та роль естетичного виховання за доби 

Просвітництва. Естетичні погляди філософів-просвітителів (І.Кант, Г.Гегель, 

Ф.Шиллер). 

 

Cистеми музичного виховання ХVІІІ-XІX ст. 

Музика та мистецтво у педагогічних теоріях XVIII-XIX ст. 

Демократизація музичного виховання з появою цифрового нотопису.  

Цифрова система  навчання музики, започаткована французьким вчителем 

музики і математики П.Галеном. Цифрова методика хорового співу Е.Шеве. 

Трактування музики як суттєвого предмета «серйозної школи». Значення 

мистецтва у всебічному і гармонійному розвитку дітей.  

Діяльність англійського педагога Дж. Кервена. Значення методу Тонік 

Соль-фа навчання музики як першої систематичної школи хорового співу. 

 

Становлення та розвиток музичної педагогіки в Україні 

 Періодизація розвитку педагогічної освіти в Україні згідно концепції 

О.Сухомлинської: 

  I період – Київська Русь. Освіта візантійсько-слов’янського характеру 

як відображення релігійно-міфологічної картини світу східних слов’ян. 

Доступність освіти. Церковний хоровий спів як основна форма музичного 

навчання. 

 II період – Слов’янське Відродження. Музичне навчання в церковно-

приходських, латинських, протестантських школах. Острозька 

протестантська школа – осередок українського просвітництва. Братський рух 

та вивчення музики в братських школах. 

 III період – Українське бароко. Творчий характер музичної освіти в 

Києво-Могилянській академії. Партесний і кантовий спів як найпоширеніші 

форми студентської творчості в Києво-Могилянській академії. «Граматика 
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мусикійська» М. Дилецького. Музичне виховання в просвітницькій 

діяльності Г.Сковороди. Особливості музичного виховання в козацьких 

школах. Музичне виховання в Петербурзьких співацьких капелах. 

Найвідоміші вихованці з України школи Придворної капели: Д. 

Бортнянський, Г. Сковорода,                 Г. Головня, М. Березовський та ін. 

 IV період – Народний етап. Народна музика – головний чинник 

становлення композиторської школи та національної системи музичної 

освіти. Становлення вітчизняної фольклористики. Новаторська музично-

педагогічна діяльність українських композиторів (І. Воробкевича, Ф. 

Колесси,                   М. Леонтовича, М. Лисенко, С. Людкевича, Я. Степового, 

К. Стеценка та ін.) 

 V період – Становлення національної системи освіти. Уроки слухання 

музики Б. Яворського. Музично-педагогічна діяльність В. та С. Шацьких. 

Музично-педагогічні пошуки Б. Асаф’єва, їх значення на становлення 

музичної освіти. Нове розуміння уроку музики: застосування 

високохудожніх творів, введення нових видів діяльності (слухання музики, 

рухи під музику, дитяча творчість). 

 VI період – Музично-педагогічна думка в період радянської ідеології. 

20-30-ті роки XX ст.  – спроба побудови національної школи на основі 

комуністичної ідеології; 30-50-ті роки – криза національної освіти. Праця  Б. 

Теплова «Психологія музичних здібностей». Педагогічна діяльність В. 

Сухомлинського. Програма «Музика» для загальноосвітньої школи Д. 

Кабалевського. 

 Сучасний етап розвитку педагогічної думки в Україні почався із 

набуттям Україною державної незалежності (1991 р.).  Пошук нових 

моделей музичного навчання, адекватних сучасному стану культури і 

цивілізації. Діяльність вітчизняних науковців, які створювали музичну 

педагогіку як похідну від загальної (Г. Падалка, Л. Коваль,  О. Ростовський, 

О. Рудницька, О. Олексюк, В. Дряпіка, О. Щолокова та ін.).  

 

Провідні методичні системи масової музичної освіти дітей у ХХ 

столітті 

Педагогічна система музично-ритмічного виховання швейцарського 

педагога Е. Жак-Далькроза (1865-1950). Пластична імпровізація 

(індивідуальна і колективна) як провідний метод творчого розвитку учнів, 

створення рухових художніх образів під музику. Значення педагогічної 

системи Е. Жак-Далькроза для розвитку ідей інтеграції у галузі мистецької 

освіти. 

Вальдорфська педагогіка як система художньо-естетичного виховання 

учнів, саморозвитку їхньої індивідуальності за умови партнерства з 

учителем. Німецький філософ Рудольф Штайнер (1861-1925) про чотири 

сфери цивілізації: пізнання, мистецтво, релігію і моральність. Евритмія як 

навчальний предмет – оригінальна інновація Р.Штайнера. Характерні риси 

методики музично-ритмічного виховання у Вальдорфських школах: 
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перенесення акцентів із зовнішнього на внутрішнє, особистісно значуще, що 

сприяє розвитку душевно-духовних процесів у формуванні особистості. 

Педагогічна концепція угорського композитора і педагога Золтана 

Кодая: спів, народна пісня, релятивна сольмізація, виховання ладового чуття. 

Народна музика як основа музичної культури нації та музичного виховання в 

школі. «Збірка пісень для школи» З.Кодая (1943 р.) – угорські народні пісні, 

на прикладі яких діти повинні засвоювати музичну мову. Гра як основна 

форма музичного розвитку дітей. Релятивна сольмізація у розвитку ладового 

відчуття, слуху, правильного інтонування.  

Педагогічна система австро-німецького композитора і педагога Карла 

Орф (1895-1982): музичний фольклор, синтез музики – руху – слова, 

музичний інструментарій, імпровізація. Елементарне дитяче музикування як 

основа розвитку дитячої музичної творчості. Інструментарій К. Орфа. Творче 

застосування "Шульверку" в музичному вихованні різних країн світу. 

Болгарський метод "Столбіца" Бориса Трічкова (1881-1944): гама – 

зображення – метод. Метод "Столбіца" та його складові: спів на слух, 

ритмічне виховання способом відбивання ритму, самостійне 

сольфеджування, розширення меж "практики" слухового співу. 

Значення провідних методичних систем масового музичного виховання 

дітей у ХХ ст. та їх широке практичне застосування у різних країнах світу. 

 

Зміст музичного навчання та його складові 

Структурний аналіз змісту музичної освіти: вивчення різних пластів 

музичної культури (фольклор, духовна музика, класика, сучасна музика); 

пізнання та розуміння інтонаційної, жанрово-стильової природи музики; 

вивчення основних засобів музичної виразності (мелодія, гармонія, динамічні 

відтінки, темп тощо); діяльнісне засвоєння музичного мистецтва через 

хорове, інструментальне виконавство, композицію та імпровізацію, 

пластичне інтонування та музичний рух. 

Складові музичного навчання: досвід емоційно-морального 

сприйняття музики; музичні знання; музичні уміння та навички. Зміст 

сучасної музичної освіти як виховання педагогічної системи музичних знань, 

навичок та умінь в єдності з досвідом музично-творчої діяльності. 

Музичні знання як основа цілеспрямованої дії, способи музично-

пізнавальної діяльності учня, розвиток самостійного мислення та оцінки. 

Музичні вміння як можливість успішного усвідомлення дій на основі 

набутих знань. Автоматизована частина дій (навички). Музичні вміння як 

загальні (стосовно всіх видів музичної діяльності) і як спеціальні ( характерні 

для конкретного виду музичної діяльності). Роль знань у формуванні 

музичної культури особистості. Музична грамота як сукупність знань про 

особливості музичного мистецтва, засоби музичної виразності, зміст і 

побудову музичних творів; про творчість композиторів і виконавців, нотний 

запис і музичну термінологію тощо.  
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Дидактичні принципи цілісного музично-педагогічного процесу. 

Принципи навчання (від лат. Principum – початок, основа) як вихідні 

положення, які визначаються цілями та завданнями навчання і визначають 

форми і методи навчання.  

Сучасні дидактичні принципи музичного навчання: систематичного та 

послідовного навчання; принцип цілісності знань; доступності навчання; 

наочності навчання; індивідуального підходу; активності; єдності виховання, 

освіти і розвитку; зв’язку з життям. Взаємозалежність та взаємозумовленість 

дидактичних принципів музичного навчання, які утворюють систему 

вихідних дидактичних вимог, що забезпечують необхідну ефективність 

навчання. 

 

Методи та прийоми музичного навчання та виховання школярів 

Метод як наукова категорія – спосіб досягнення мети, певним чином 

упорядкована діяльність. Класифікація педагогічних методів у музичній 

педагогіці. Взаємозв'язок  педагогічних  методів.   Варіативність  прийомів,  

що стимулюють інтерес дітей до музичної діяльності. Етапи роботи над 

музичним твором. Необхідність застосування методів стимулювання 

музичної діяльності. Диференційність застосування і творчий підхід вчителя 

у виборі та реалізації методів музичного навчання та виховання. 

Характеристика прийомів музичного виховання залежно від видів музичної 

діяльності, типів навчальних завдань, віку, етапів роботи. 

Гра та її виховне значення. Методика ігрового моделювання. 

Застосування музично-дидактичних ігор і посібників для розвитку музичних 

можливостей, заглиблення засобів музичної виразності у різних видах 

музичної діяльності. Гра як основа дитячої творчості. 

 

Форми організації музично-педагогічного процесу 

Музично-педагогічний процес, його основні принципи, відображені в 

різних формах уроків навчання музики, специфіка музики. Форми організації 

музично-педагогічного процесу. Залежність музичного розвитку від форм 

організації музичної діяльності. 

Урок – основна форма організації цілісного педагогічного процесу в 

школі. Відмінності уроку музики від уроку мистецтва. Музичні заняття у 

початкових спеціалізованих мистецьких навчальних закладах. .Планування 

музично-педагогічного процесу. Врахування у роботі вчителя психологічних 

особливостей дітей, їх музичного розвитку, рівня підготовки. Особлива 

емоційна атмосфера уроку. Використання спеціального обладнання. 

Комплексний підхід, підпорядковування всіх елементів уроку його темі. 

Забезпечення єдиного напряму всіх видів музичної діяльності. Реалізація 

дидактичних завдань: освітніх, виховних, розвиваючих. Творча 

спрямованість діяльності вчителя. 

Психологічна, технічна, інтелектуальна, професійна й емоційна 

підготовка вчителя до уроку мистецтва, музичних занять. Акторське 
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мистецтво вчителя. Органічне "проживання" педагогом художнього образу. 

Вміння бути виразним.  

Структура музичних уроків, музичних занять, дидактичні цілі що 

зумовлює різні типи уроків, музичних занять.: урок інформування нових 

знань, закріплення знань, урок закріплення вмінь і навичок, узагальнені і 

комбіновані уроки. 

Моделювання музичного заняття: урок-передача, урок-салон, урок-

прес-конференція, урок-дослідження, урок-кросворд. Будова уроків 

співтворчості. 

Оцінка праці. Іспит – одна із важливих вимог успішності занять. 

Домашнє завдання на уроках музичного мистецтва, музичних заняттях. 

Реалізація принципу цілісності уроку при використанні різноманітних форм і 

видів діяльності. 

Додаткові форми організації музично-педагогічного процесу школярів. 

Позакласна і позашкільна форма музичного виховання. Характеристика, 

мета, організація, зміст позакласних музичних занять. 

Співвідношення колективної, групової та індивідуальної діяльності на 

різних етапах навчання. Активно-емоційні та пасивно-споглядальні форми 

роботи.  

 

Планування і педагогічна оцінка результатів музичного навчання і 

виховання школярів. 

Планування роботи вчителя музичного мистецтва як важлива умова 

цілеспрямованої організації уроків музичного мистецтва, уроків гри на 

інструменті, вокалу. Планування позакласних занять та різноманітних 

заходів (свят, дискотек, олімпіад, музично-просвітницьких заходів, діяльність 

гуртків). 

Педагогічна оцінка як важливий засіб музичного навчання і виховання 

школярів. Головне призначення оцінки – викликати у дітей прагнення 

пізнати музику, стимулювати зацікавлене ставлення до музичних занять, 

тактовно вказати на недоліки у музичній діяльності. 

Основні функції перевірки і оцінки навчальних досягнень учнів: освітня, 

виховна, розвивальна, стимулюючо-мотиваційна, управлінська. Проблема 

складності оцінювання результатів музичного виховання. Принципова 

відмінність між оцінкою колективних форм занять музикою та оцінкою 

індивідуальних особливостей кожного учня окремо. Оцінювання дітей за 

кінцевим результатом засвоєння теми чверті, півріччя. Види контролю: 

поточний, підсумковий, колективний. 

Критерії оцінки розвитку музичної культури дітей, їх музичних 

здібностей, виконавської діяльності, музичного сприймання: інтерес до  

музики і безпосередній відгук на неї; висловлювання дітей про прослуханий 

музичний твір; уміння користуватись набутими знаннями і виконавськими 

навичками; грамотність співу тощо. Чотири рівні оцінювання: початковий, 

середній, достатній, високий (програма «Музика» Р. Марченко, О. 

Ростовський, Л. Хлєбнікова). 
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Специфіка оцінювання навчальних досягнень учнів дитячих музичних 

шкіл. Сучасна програма підготовки у музичних школах, її основні завдання: 

загально естетичний розвиток дітей та професійна підготовка виконавців 

початкової ланки. Диференційований підхід до роботи з учнями та різний 

підхід до оцінки. Поняття «індивідуальна оцінка». Специфіка конкретної 

оцінки музиканта-виконавця. 

 

Професійна діяльність учителя музичного мистецтва 

Професійна діяльність учителя музичного мистецтва як поєднання 

педагогічної, виконавської, дослідницької та інших видів діяльності, які 

синтезовані у загально-професійних та спеціальних музичних здібностях, 

знаннях та вміннях. 

Види професійної діяльності учителя музичного мистецтва: 

 Конструктивна діяльність як проектування художньо-творчого та 

художньо-педагогічного процесу (підготовка репертуару; аналіз та 

інтерпретація музичних творів; ефективне застосування та поєднання різних 

методів навчання; особистісна адаптація обраної вчителем навчальної 

програми; планування можливих уроків музики, позакласних форм і видів 

музичних занять). 

 Комунікативно-організаторська діяльність як формування професійно 

значущих якостей викладача, пов’язаних з його здатністю до самоорганізації, 

саморегуляції дій. Світогляд, ідеали, смаки, ціннісні орієнтації вчителя 

музичного мистецтва як регулятори його організаторської діяльності. 

Комунікативна діяльність учителя музики як вміння встановлювати 

взаємовідносини з колективом; співпрацювати з дітьми, батьками, колегами; 

здатність до емпатії, до розуміння сенсу художньо-творчої та художньо-

педагогічної діяльності.  

 Дослідницька діяльність учителя музичного мистецтва як сформованість 

його дослідницької культури, готовність вивчати віддалені результати 

дослідницьких проектів; потреба в здійсненні педагогічного експерименту; 

створення власних дослідницьких проектів шляхом застосування нових 

методичних прийомів та систем; підвищення його професійного рівня, 

творчого потенціалу і розвитку особистості в цілому. 

 Музично-виконавська діяльність учителя музичного мистецтва як 

розвиток художницьких можливостей особистості; прагнення захопити дітей 

музикою на основі власного музикування; залучення учнів у спільну 

виконавську діяльність; пробудження творчих здібностей дітей, їх уяви, 

асоціативного мислення тощо. 

 Гуманістична спрямованість діяльності вчителя музичного мистецтва як 

ставлення до дитини як до найвищої цінності, визнання її права на свободу і 

щастя, вільний розвиток здібностей. Гуманістичне мислення як узагальнена 

система поглядів сучасного вчителя. 
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 Професійна компетентність учителя музичного мистецтва 
 

Категорія “компетентність”. Компетентнісний підхід – зміст освіти має 

ґрунтуватися на критеріях результативності (виражається у термінах 

компетентностей). Принципи впровадження компетентнісного підходу: 

діагностичності (орієнтація на досягнення діагностованого результату); 

комплексності; міждисциплінарності, урахування як освітніх, так і зовнішніх 

факторів і впливів середовища; багатофункціонувальності (здатність до 

вирішення сукупності завдань). Професійна компетентість учителя 

музичного мистецтва, викладача вокалу як система загальних та фахових 

компетентностей. Загальні компетентності: світоглядна, громадянська, 

комунікативна, інформатична, методологічна, самоосвітня. Фахові 

компетентності: управлінська, художньо-естетична, психолого-

педагогічна, методична, музично-теоретична, інструментально-педагогічна, 

вокально-педагогічна, диригентсько-хорова. 

Функції учителя музичного мистецтва, викладача вокалу: навчальна, 

розвивальна, виховна, художньо-творча, науково-методична. 
 

РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА 

Музична педагогіка 

 

Основна: 

1. Гумінська О. О. Уроки музики в загальноосвітній школі: Методичний 

посібник. Тернопіль: Навч. книга – Богдан, 2003. 104 с. 

2. Масол Л.М. Загальна мистецька освіта: теорія і практика: монографія. Київ: 

Промінь, 2006. 432 с. 

3. Олексюк О. М. Музична педагогіка: Навч. Посібник. Київ: Київ. ун-т ім. Б. 

Грінченка, 2013. 248 с. 

4. Падалка Г. М. Педагогіка мистецтва (Теорія і методика викладання 

мистецьких дисциплін). Київ: Освіта України, 2010.  274 с. 

5. Печерська Е. П. Уроки музики в початкових класах: Навч. Посібник. Київ: 

Либідь, 2001. 272 с. 

6. Ростовський О. Я. Теорія і методика музичної освіти: навч.-метод. посібник. 

Київ – Тернопіль: Навч. книга – Богдан, 2011. 640 с. 

7.  Черкасов В. Ф. Теорія і методики музичної освіти [підручник]. Кіровоград : 

РВВ КДПУ ім. В. Винниченка, 2014. 528 с. 

Додаткова 

1. Головань М.С. Компетенція і компетентність: досвід теорії, теорія досвіду /  

Вища освіта України.  2008. №3. с.23 – 30. 

2. Горбенко С. С. Історія гуманізації музичної освіти. Навч.посібник за 

модульно-рейтинговою системою навчання. Кам’янець-Подільський : 

Видавець ПП Зволейко Д. Г., 2007. 348 с. 

3. Жак Далькроз Е. Ритм и его воспитательное значение для жизни и искусства. 

Санкт Петербург : Театр и искусство, 1912. 

https://elearning.kubg.edu.ua/mod/glossary/showentry.php?eid=42372&displayformat=dictionary
https://elearning.kubg.edu.ua/mod/glossary/showentry.php?eid=42362&displayformat=dictionary
https://elearning.kubg.edu.ua/mod/glossary/showentry.php?eid=42370&displayformat=dictionary
https://elearning.kubg.edu.ua/mod/glossary/showentry.php?eid=42350&displayformat=dictionary
https://elearning.kubg.edu.ua/mod/glossary/showentry.php?eid=42350&displayformat=dictionary
https://elearning.kubg.edu.ua/mod/glossary/showentry.php?eid=42350&displayformat=dictionary
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4. Коменский Я. А. Избранные педагогические сочинения. Москва : 

Педагогика, 1982. Т.1. 443 с. 

5. Олексюк О. М., Ткач М. М. Педагогіка духовного потенціалу особистості: 

сфера музичного мистецтва: навч. посібник. Київ :  Знання України, 2004. 264 

с. 

6. Олексюк О. М., Ткач М. М. Музично-педагогічний процес у вищій школі.  

Київ : Знання України, 2009. 123 с. 

7. Основы педагогического мастерства: уч. пос. / под ред. И. А. Зязюна.  Київ : 

Просвещение, 1989. 302с. 

8. Програма для загальноосвітніх навчальних закладів «Музика» 1-8 класи/ 

Марченко Р., Ростовський О., Хлєбнікова Л.  Київ : Шкільний світ, 2001. 237 

с. 

9. Роджерс К. Творчество как усиление себя // Вопросы психологии. 1990. №1. 

С. 164-168. 

10. Роменець В.А. Психологія творчості: Навч. посібник. 3-тє вид. Київ : Либідь, 

2004. 288 с. 

11. Рудницька О. П. Педагогіка загальна та мистецька: навч. посібник. 

Тернопіль: Навч. книга – Богдан, 2005. 360 с. 

12. Сухомлинский В.А. Сердце отдаю детям. Київ : Рад. школа, 1973. 288 с. 

13. Шульгіна В.Д. Українська музична педагогіка : підручник. Київ: ДАКККіМ, 

2005. 271 с. 

 30.Элементарное музыкальное  воспитание по системе Карла Орфа / Сост. Л .А. 

Баренбойм. Москва : Сов. композитор, 1978. 368 с. 

 

КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ ЗНАНЬ СТУДЕНТІВ З МУЗИЧНОЇ 

ПЕДАГОГІКИ 

 

  Тестові завдання оцінюються по 1 балу за кожну правильну відповідь. 

Максимальна кількість балів – 40. 

 

МЕТОДИКА ВИКЛАДАННЯ СОЛЬНОГО СПІВУ 

 

  Сольний спів як вид музичного виконавства.  

Професійні та аматорські основи сольного співу. 

Види музичного виконавства (вокальне, інструментальне, диригентське). 

Специфіка вокального виконавства. Манери сольного співу (академічна, 

народна, естрадна). Спільне і відмінне в академічній та естрадній манерах 

співу. Особливості звуковидобування і звуковедення в академічній та 

естрадній манерах співу. 

 

Завдання та напрямки розвитку вокальної педагогіки. Принципи і 

методи навчання сольного співу. 

Завдання вокальної педагогіки: вивчення основ теорії і методики 

формування, розвитку і збереження співацького голосу; розвиток співацького 
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голосу та функціонального вокального слуху учнів (студентів); формування 

виконавської майстерності та культури співу; прищеплення навичок 

сценічної діяльності. Методи навчання у вокальному класі ґрунтуються на 

основних принципах формування й розвитку співацького голосу: 

1) розуміння значення нейрофізіологічного фактора у формуванні вокальної 

техніки; 2) поступовий розвиток голосу; 3) одночасний розвиток усіх якостей 

співака; 4) індивідуальний підхід до кожного учня (студента).  

 

Організація навчання у вокальному класі. Структура заняття з 

сольного співу. 

Навчання у вокальному класі ґрунтується на взаємозв’язку всіх 

структурних компонентів уроку (психологічна підготовка до процесу співу, 

робота над вокально-технічними вправами, вивчення вокалізів, закріплення 

набутих навичок у процесі роботи над вокально-художніми творами, 

домашнє завдання). Створення на заняттях сприятливого психологічного 

клімату. Поступове ускладнення навчальних вимог до учня (студента). 

Ілюстрація викладачем вокального матеріалу на високому професійному 

рівні (голос викладача – еталон, взірець для наслідування). Структура 

навчального вокального репертуару майбутнього вчителя музики містить 

чотири основних розділи: традиційний класичний репертуар (арії з опер, 

романси, вокальні твори композиторів-класиків); народні пісні (з супроводом 

та без супроводу); твори сучасних композиторів; шкільний пісенний 

репертуар. 

 

Компетентнісна модель та специфіка діяльності викладача сольного 

співу. 

Вокально-методична компетентність як готовність до фахової діяльності 

визначається володінням трьома групами компетенцій: 1) особистісні 

компетенції; 2) професійно-педагогічні компетенції; 3) функціональні 

(діяльнісні) компетенції. Специфіка фахової діяльності педагога-вокаліста: 

поєднання вокальних та інструментальних навичок у роботі над вокальними 

вправами; володіння методикою постановки всіх типів голосів; знання 

різножанрового репертуару для різним типів голосів; уміння ілюструвати 

голосом у всіх регістрах; суб’єктивність ведення занять; поєднання 

педагогічної та концертно-виконавської діяльності.  

 

Професійно-педагогічні компетентності  викладача сольного співу 

Аксіологічна настанова (позитивне ставлення професійної діяльності та 

зацікавленість у її здійсненні; усвідомлення естетичної цінності й виховних 

функцій вокального виконавства; сформованість загальної та сценічної 

культури; єдність інтелектуальної, естетичної і духовної сфер діяльності); 

фахові знання (філософсько-естетичні; психолого-педагогічні; музикознавчі; 

методичні; фізіологічні); спеціальні навички (аналітично-слухові; вокальні; 

інструментальні); уміння (педагогічні; музично-виконавські; комунікативні; 

художньо-творчі; дослідницькі); володіння методикою викладання сольного 
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співу (дотримання навчальної програми; володіння прийомами визначення 

типу співацького голосу; володіння методами роботи над вокальними 

вправами, вокалізами, вокальними творами). 

 

 

Особистісні та функціональні компетенції педагога-вокаліста. 

Особистісні компетенції як «сплав» природно-психологічних 

особливостей і набутих в процесі навчання фахово необхідних якостей 

особистості, які визначають успішність розвитку учня-вокаліста і самого 

педагога: особистісні якості; здібності; індивідуальні психологічні 

особливості; стиль роботи; творчий імідж. Функціональні компетентності 

викладача вокалу пов’язані з практичною педагогічною і сценічною 

діяльністю: наявність досвіду педагогічної і вокально-виконавської 

діяльності; функціональна спроможність як здатність і готовність виконувати 

функції викладача сольного співу; здатність до самоаналізу і 

самокоригування; володіння системою оцінювання учнів та студентів у класі 

сольного співу. 

 

Вікові особливості будови та розвитку співацького апарату. 

Фізіологічні особливості будови голосового апарату у дітей: дошкільнят (від 

народження до 7 років), дітей молодшого шкільного віку (7–10 років), 

підліткового віку (11–14 років) та старшого шкільного віку  (15–18 років). 

Функції голосового апарату у дітей: високе положення гортані, лімфатичні та 

сполучні тканини в дошкільному віці виконують функцію ще не розвинених 

голосових складок; 10–11 років – фальцетний механізм голосоутворення; 10–

12 років – бурхливе зростання дитячого організму, період статевого 

дозрівання; гортань і голосові складки у хлопчиків збільшуються майже 

вдвічі (у дівчат цей процес здійснюється еволюційно); 14–15 років (мутація) 

– збільшення довжини і маси голосових складок зумовлює диференціацію 

типів голосів (жіночі – сопрано, меццо-сопрано, контральто; чоловічі – тенор, 

баритон, бас).  

 

Будова гортані та її робота під час співу. 

Основні складові співацького апарату (гортань, артикуляційні органи, 

органи дихання, резонатори). Голосовий апарату та функції 

голосоутворюючих факторів дорослої людини: будова гортані та її робота під 

час співу; надскладкова і підскладкова частини голосового апарату. Вокальні 

функції голосових складок (характер змикання у різних співацьких режимах – 

спів у грудному регістрі, фальцет, мікст тощо). Органи дихання та їхні 

функції в процесі співу (бронхо-легенева система – трахея, бронхи, 

бронхіоли, ребра, грудна клітина, діафрагма). 

Артикуляційний апарат (губи, зуби, язик); надставна трубка (верхній 

відділ гортані, глотка, ротова і носова порожнини). Резонатори, їх значення 

та практичне застосування (постійні та змінні, верхні й нижні, тверді і м’які 

резонатори). Процес звукоутворення. Техніка вдихання перед початком 
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фонації (вдихання через ніс, рот; одночасне видихання через ніс і рот; 

переваги й недоліки різних видів вдихання в процесі співу). Рефлекторне 

змикання голосових складок. Залежність характеру змикання голосових 

складок від тиску на них повітряного струменя. Специфіка співацького 

видихання. Положення звукоутворюючих органів під час співу (міміка 

співака, язик, губи, зуби, м’яке піднебіння, надгортанник, нижня щелепа, зів). 

Біофізичні фактори звукоутворення. Вплив купола й зіву на акустичні 

характеристики співацького звука. 

 

Вокально-дихальний процес. 

Дихання – основа співу. Три фази співацького дихання. Часове 

співвідношення вдиху та видиху у процесі співу. Особливості вдихання 

носом і ротом. Робота діафрагми під час вдихання і видихання. Плавний, 

спокійний, еластичний видих. Домінування звуку над диханням. 

Спрямування звуку в резонансовий пункт. Об’єднана опора дихання та звука 

– гармонійна м’язова співдружність між диханням і звуком, між діафрагмою, 

черевним пресом і співацькою позицією звука (резонансовим пунктом). 

Поняття імпедансу. Сильний та слабкий імпеданс. Непрямий показник 

імпедансу – комплекс відчуттів співацької опори. Відпрацювання 

методичного прийому: не збільшення сили видиху, а збереження вдихальної 

установки, що дає найкращий акустичний ефект за мінімальних витрат 

м’язової енергії. 

 

Типи співацького дихання. 

Грудне дихання (верхньореберне або ключичне): здійснюється верхньою 

частиною легенів майже без участі діафрагми та черевного пресу; має малий 

запас повітря; призводить до перевтоми голосового апарату. 

Діафрагматичний або черевний тип дихання: здійснюється за допомогою 

діафрагми, ребер та м’язів нижньої частини живота; збільшує місткість 

легенів, що сприяє природному, правильному звучанню голосу співака. 

Мішаний (нижньореберний-діафрагматичний) або грудо-черевний (косто-

абдомінальний) тип дихання: відзначається активною роботою м’язів грудної 

і черевної порожнин та діафрагми., найбільш правильний і доцільний у 

вокальній педагогіці.  

Організація співацького дихання: вдих безшумний, спокійний, швидкий, 

одночасно через рот і ніс; рівномірна подача дихання до голосових складок; 

еластичний видих; ритмічна подача дихання при виконанні пауз та цезур; 

уміння користуватись як повільним глибоким вдихом, так і коротким та 

швидким; дихання природне, не напружене, зручне фізично; рефлекторний 

зв’язок м’якого піднебіння і діафрагми; кантиленний спів базується на 

економному м’якому видиху; форсований видих – причина псування голосу. 

 

Вокальний звук як фізичне явище. 

Фізичні характеристики співацького голосу: висота звука (наслідок 

зміни частоти коливань голосових складок та їх сприйняття людиною); сила 
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звука (наслідок зміни амплітуди коливань голосових складок, яка 

визначається розмахом коливань, сприйняття яких називають гучністю); 

тембр співацького голосу (відтінок забарвлення, характер; залежить від 

форми коливань звука і визначається кількістю та відносною силою, якістю 

обертонів, які супроводять основний звук). Вібрато. Явище резонансу. 

Низька співацька форманта (м’якість і об’ємність звучання за рахунок 

залучення до звукоутворення грудних резонаторів); середня співацька 

форманта (забезпечує рухливість голосу, розбірливість співацької дикції та 

артикуляції); висока співацька форманта надає голосу дзвінкості й 

польотності, найбільше піддається розвитку під час навчання). 

Співацька позиція звука. Співацька позиція або резонансовий пункт 

(місце, точка відчуття упору вокально-дихальної енергії під час співу, 

завдяки якому голос може максимально посилитись і набути необхідного 

забарвлення за рахунок резонування всіх твердих і м’яких резонаторів 

голосового апарату; точка психофізіологічного відчуття художнього 

звучання голосу та вимови слів під час співу чи розмови). 

Цілеспрямований співацький звук – активний співацький звук, 

спрямований до співацької позиції (резонансового пункту). Дотик – 

вокально-технічний прийом тонкого і ніжного (стаккатованого) торкання 

голосового струменя до резонансового пункту, при виконанні якого 

витрачається мінімальна кількість повітря, сили й енергії. Атака співацького 

звука – перехід голосового апарату від дихального стану до співацького; 

технічний прийом, що характеризує активний початок звучання голосу під 

час співу. Три види атаки співацького звука: придихова; м’яка; тверда.  

 

Акустичні якості голосних і приголосних звуків. 

Фонетичний метод – ґрунтується на впливах окремих звуків мови 

(фонем) – голосних і приголосних – на роботу голосового апарату та на 

звучання співацького голосу; дає змогу опиратися на мовний досвід (як дітей, 

так і дорослих) та використовувати вже сформовані мовні стереотипи. 

Допомагає налагодити правильні функції артикуляційного апарату, активізує 

роботу гортані та органів дихання. Акустичні якості голосних і приголосних 

звуків, їх класифікація залежно від положення артикуляційних органів під 

час їх вимови та співу. Специфіка застосування (поєднання) голосних і 

приголосних звуків у вокальних вправах. 

 

Вікова періодизація розвитку співацького голосу. 

Характеристика звучання дитячих голосів у різні вікові періоди 

(дошкільний вік; молодший шкільний вік; підлітковий вік; мутаційний 

період, юнацький вік, пост мутаційний період). Класифікація дитячих 

голосів. Діапазон дитячих голосів. Охорона та збереження дитячих голосів. 

 

Діапазон і регістри співацького голосу. 

Звуковисотний діапазон жіночих голосів: сопрано – до першої октави – 

мі третьої октави; меццо-сопрано – ля малої октави  –  ля  другої октави; 
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контральто – мі малої октави – фа другої октави. Звуковисотний діапазон 

чоловічих голосів: тенор – до малої октави  – до другої октави; баритон – ля  

великої октави – соль першої октави; бас – мі великої октави – фа першої 

октави. Регістр – частина діапазону, звукоряду (інструмента або співацького 

голосу), яка відрізняється певною своєрідністю звукового забарвлення. 

Основні регістри співацького діапазону: нижній (грудний), середній (медіум, 

або мішаний) і високий (головний). Перехідні ноти, їх розташування у різних 

типів голосів. Методи розвитку діапазону та згладжування регістрів в 

процесі роботи над вправами у висхідному і низхідному русі. 

Класифікація та коротка характеристика співацьких голосів. Жіночі 

голоси – сопрано (колоратурне, лірико-колоратурне, ліричне, лірико-

драматичне, драматичне), меццо-сопрано (ліричне, драматичне),  контральто 

(низьке меццо-сопрано). Чоловічі голоси – тенор (альтино, ліричний, лірико-

драматичний, драматичний), баритон (ліричний, лірико-драматичний, 

драматичний), бас (профундо, кантанте, центральний, октава). Особливості 

звучання різних типів голосів (за тембром, діапазоном, силою). 

 

Програмові вимоги та зміст заняття з сольного співу 

Студент має опанувати вокальні навички – єдинорегістровий (мікстовий) 

спосіб звукоутворення та високу позицію звучання; співацьке дихання 

(нижньореберне-діафрагматичне), безшумний вдих та тривалий еластичний 

видих; різні види атаки звука з переважним використанням м’якої; опору 

звука та дихання; співацьку артикуляцію та чітку дикцію (рівне, округлене 

звучання голосних та активна вимова приголосних звуків); динаміку звука, 

необхідну для художнього виконання музичної фрази; спів  legato і staccato; 

точне інтонування; кантиленний стиль виконання.  Зміст заняття: перевірка 

виконання завдання для самостійної роботи; коротка бесіда з питань теорії та 

методики співу; виконання комплексу вокально-технічних вправ (залежно від 

мети уроку та ступеню готовності учня); виконання вокалізу з подальшим 

педагогічним аналізом; робота над вокальними творами; підведення 

підсумків уроку; завдання для самостійної роботи. 

 

Вокальний репертуар для різних типів голосів. 

Формування навчального репертуару студента-вокаліста. Вокально-

художній репертуар – основний навчальний матеріал, який забезпечує 

розвиток музичних здібностей і природних задатків студента, його 

художньо-виконавського зростання, підготовку до вокально-педагогічної і 

сценічної діяльності. Структура навчального вокального репертуару: твори 

шкільного пісенного репертуару (для формування початкових вокальних 

навичок учнів і студентів); народні пісні (як ефективний засіб формування 

вокальної техніки); арії з опер, романси, вокальні твори сучасних 

композиторів (традиційний вокальний репертуар, який позитивно впливає на 

професійний розвиток учня, ускладнення виконавських завдань на кращих 

зразках вокальної музики різних стилів, жанрів та епох).  
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Методи роботи над вокальними вправами. 

Роль вокально-технічних вправ у формуванні й розвитку спеціальних 

виконавських навичок: 1) розспівування учня, студента (розігрівання 

голосового апарату на початку заняття, приведення м’язової системи у стан 

готовності до співу); 2) формування й розвиток певних умінь і навичок 

шляхом багаторазового повторення чітко визначених дій. Вивчення вправ по 

нотах і на слух. Розвиток музичних здібностей учня (студента) в процесі 

роботи над вправами (музичної пам’яті, звуковисотного й тембрового слуху, 

відчуття метроритму). 

 

Методи роботи над вокалізами. 

Вокалізи як засіб розвитку вокальної техніки: поліпшення якості звука, 

розвиток співацького діапазону та витривалості голосу в певних теситурних 

умовах, відчуття музичної фрази, опанування динамічних відтінків, загальний 

музичний розвиток. Доцільність вивчення обмеженої кількості вокалізів, 

доведених учнем (студентом) до завершеної (концертної) форми виконання та 

використання їх у вигляді щоденних вправ. Застосування різних методів 

вивчення вокалізів залежно  від мети заняття (сольфеджування; спів на окремі 

голосні та склади). 

 

Методика вивчення вокальних творів у класі сольного співу. 

 Завдання вивчення вокальних творів: розвиток вокальних здібностей 

студента; забезпечення його художньо-виконавського зростання; підготовка 

до вокально-сценічної та вокально-педагогічної діяльності. Формування 

елементарних співацьких навичок у процесі засвоєння шкільного пісенного 

репертуару. Значення народної пісні у формування вокальної техніки 

студента. Формування виконавського стилю вокаліста в процесі вивчення 

романсів, арій з опер та творів сучасних композиторів. Специфіка роботи з 

мікрофоном та без нього. 

 

КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ ЗНАНЬ СТУДЕНТІВ 

З МЕТОДИКИ ВИКЛАДАННЯ СОЛЬНОГО СПІВУ 

 

  Тестові завдання оцінюються по 1 балу за кожну правильну відповідь. 

Максимальна кількість балів – 60. 
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