
МОДУЛЬНА КОНТРОЛЬНА РОБОТА № 4 

з навчальної дисципліни «Методика навчання грі на інструменті та аналіз педагогічного  

репертуару» 

для студентів 3 курсу, групи 93-н 

дата проведення: 15.05.2020 

Модульна контрольна робота проводиться за підсумками вивчення Змістових модулів ІV-V: 

- Розвиток музичних здібностей у процесі навчання грі на інструменті (теми 13-21), 

- Основні теоретичні та організаційно-методичні засади навчально-виховного процесу 

(теми 22-26). 

І. ТЕСТОВІ ЗАВДАННЯ: 

1. Вибрати правильні відповіді з декількох запропонованих варіантів. Основні рухово-моторні 

навички: 

А) просторова точність пальцьового апарату 

Б) швидкість 

В) звукова та ритмічна рівність 

Г) економність мускульної енергії  

Д) сенсо-моторна координація  

Ваша відповідь_____________ 

2. Завдання відкритої форми – доповнити твердження, вписавши одне слово у відповідному 

відмінку: Основними процесами пам’яті є запам’ятовування, відтворення, збереження, 

впізнання та ______________________________. 

3. Завдання на встановлення відповідності (логічні пари) 

До кожного завдання подано інформацію, позначену цифрами (ліворуч) і буквами (праворуч). 

Щоб правильно виконати завдання, необхідно встановити відповідність інформації, 

позначеної цифрами та буквами (утворити логічні пари): 

Метод навчання Опис методу 

1. Пояснювально-ілюстративний  А) організація відтворення учнем продемонстрованих 

вчителем способів діяльності за визначеним 

алгоритмом 

2. Репродуктивний Б) викладач ставить перед учнем проблему і сам показує 

шлях її вирішення, при цьому учень стежить за логікою 

розв'язування проблеми  

3. Проблемного викладу  

 

В) учитель повідомляє готову інформацію, 

використовуючи словесні пояснення та різні наочні 

засоби, а учень сприймає і фіксує її у пам’яті 

Ваша відповідь: 1 =____, 2 =____ , 3 =____. 

4. Вибрати правильні відповіді з декількох запропонованих варіантів. Способи довільного 

заучування за В. Шадріковим: 

А) угрупування 

Б) узагальнення  

В) осмислення 

Г) схематизація  

Д) аналогія 

Ваша відповідь_________ 



5. Завдання відкритої форми – доповнити твердження, вписавши одне слово у відповідному 

відмінку: комплекс здібностей, потрібних для занять саме музичною діяльністю, у той же час 

пов'язаних з будь-яким видом музичної діяльності, називають_____________________ 

6. Завдання на встановлення відповідності (логічні пари) 

До кожного завдання подано інформацію, позначену цифрами (ліворуч) і буквами (праворуч). 

Щоб правильно виконати завдання, необхідно встановити відповідність інформації, 

позначеної цифрами та буквами (утворити логічні пари): 

Види музичної пам’яті:  

1. Слухова  А) здатність до запам’ятовування та збереження усіх 

найдрібніших деталей твору, що розучується (змісту, логічної 

структури твору, тональності, голосоведіння, загального 

драматургічного плану) і вміння відтворювати та збирати їх 

воєдино 

2. Зорова Б) здатність людини, що проявляється у запам'ятовуванні й 

відтворенні рухів та їх систем 

3. Образно-емоційна В) один із різновидів образної пам'яті, пов'язаний із 

запам'ятовуванням, збереженням і відтворенням слухових 

образів 

4. Рухово-моторна   Г) здатність до запам’ятовування, збереження і відтворення 

зорових відчуттів і сприймань 

5. Конструктивно-логічна   Д) здатність до запам’ятовування, збереження і відтворення 

образів пережитих раніше емоцій і почуттів 

Ваша відповідь: 1 =____, 2 =____ , 3 =____, 4 = ____, 5 = ____.  

7. Завдання з множинним вибором: вибрати одну правильну відповідь з кількох запропонованих. 

У плані-конспекті уроку зазначають: 

А) мету і завдання уроку, методичні, дидактичні, технічні засоби, що використовуються на 

уроці 

Б) місце конкретного уроку в навчальному процесі та його взаємозв'язок з іншими уроками, 

мету і завдання, хід уроку, розподіл видів діяльності, завдань, основний і додатковий  музичний 

матеріал 

В) тему, мету й завдання уроку, його тип і структуру (послідовність навчальних ситуацій під 

час викладання навчального матеріалу та самостійної роботи учнів), використані методи, 

методичні прийоми і засоби, перелік і місце навчальних демонстрацій, час на кожен етап уроку, 

обладнання, необхідне для проведення уроку, навчальні посібники, домашнє завдання  

Ваша відповідь_________ 

8. Завдання на встановлення відповідності (логічні пари). 

До кожного завдання подано інформацію, позначену цифрами (ліворуч) і буквами (праворуч). 

Щоб правильно виконати завдання, необхідно встановити відповідність інформації, 

позначеної цифрами та буквами (утворити логічні пари): 

1. Наочно-слуховий метод А) показ дій вихователем 

2. Словесні методи  Б) виразне виконання музики вчителем, прослуховування творів 

у аудіозапису 

3. Наочно-зорові методи В) бесіда, розповідь, пояснення, запитання, уточнення, 

зауваження 

4. Наочно-практичні методи Г) тренування 

5. Практичний метод Д) ілюстрації, навчальні посібники, картки, іграшки 

Ваша відповідь: 1 =____, 2 =____ , 3 =____, 4 = ____, 5 = ____. 



9. Вибрати правильні відповіді з декількох запропонованих варіантів. Методи розвитку 

музично-ритмічної здатності: 

А) простукування або проплескування ритмічного малюнку  

Б) накреслення ритмосхем 

В) слухання музики 

Г) показ викладача або гра в ансамблі 

Д) підбір танцювальних рухів під музику 

Ваша відповідь_________ 

10. Завдання на встановлення відповідності (логічні пари) 

До кожного завдання подано інформацію, позначену цифрами (ліворуч) і буквами (праворуч). 

Щоб правильно виконати завдання, необхідно встановити відповідність інформації, 

позначеної цифрами та буквами (утворити логічні пари): 

1. Віртуозність А) здатність музиканта до високохудожнього втілення 

звукових образів засобами раціональних ігрових рухів 

2. Технічна майстерність Б) вільне  володіння музичним  інструментом,  що  

забезпечує емоційно-яскраве втілення  музичного  твору  в 

реальному  звучанні на основі слухо-моторних  і  

психофізіологічних  даних,  виконавських  вмінь і навичок 

3. Виконавська майстерність В) досконале і невимушене володіння різноманітними  

формами музично-ігрових  рухів  

Ваша відповідь: 1 =____, 2 =____ , 3 =____. 

11. Вибрати правильні відповіді із декількох запропонованих варіантів. Основні прийоми 

роботи по заучуванню музичного твору напам’ять (В. Муцмахер): 

А) виділення смислових опорних пунктів 

Б) встановлення логіки розвитку музичної думки 

В) смислове угрупування (смислове розділення) 

Г) смислове співвіднесення 

Ваша відповідь_________ 

12. Завдання на відтворення правильної послідовності (потребує переструктурування даних). 

Студент повинен проставити порядкові номери компонентів дій, розташованих у вільному 

порядку. Визначити послідовність основних стадій розвитку музично-ритмічної здатності: 

А) використання математичного рахунку у зовнішньому ритмі   

Б) відчуття ритмічних одиниць такту і його змісту як частини музичної форми 

В) внутрішнє відчуття ритмічних одиниць 

Г) внутрішнє відчуття ритмічних одиниць у значних відрізках форми 

Ваша відповідь: 1  – ___,  2  – ___, 3  – ____, 4  – ____. 

13. Завдання на встановлення відповідності (логічні пари) 

До кожного завдання подано інформацію, позначену цифрами (ліворуч) і буквами (праворуч). 

Щоб правильно виконати завдання, необхідно встановити відповідність інформації, 

позначеної цифрами та буквами (утворити логічні пари): 

Види музичного слуху Прийоми, спрямовані на розвиток різних видів муз. слуху 

1. Звуковисотний слух А) виконання п'єс навчального репертуару в уповільненому темпі з 

установкою на передуюче слухання («розвідку слухом») подальшого 

розгортання музики; 

програвання музичного твору способом «пунктиру» – одну фразу 

грати «вголос» (реально), іншу «про себе» (подумки), зберігаючи в 

той же час відчуття безперервності, злитості руху звукового потоку 



2. Поліфонічний слух Б) дублювання голосом (спів вголос) мелодії під час гри на 

інструменті; 

повільне читання з листа з одночасним визначенням на слух 

звукосполучень (інтервалів, акордів), що виникають на різних 

ділянках клавіатури (грифу)  

3. Внутрішній слух  В) програвання музичного твору в уповільненому темпі, що 

супроводжується напруженим, інтенсивним вслуховуванням в усі 

гармонічні модифікації, чергування і зміни звукових структур; 

підбір гармонічного супроводу до різних мелодій 

4. Гармонічний слух Г) програвання окремих пар голосів (сопрано – бас, сопрано – тенор, 

бас – тенор тощо) із виявленням індивідуальної мелодико-

тематичної характерності кожного голосу; 

спів вголос або уявний спів одного з декількох голосів із  

одночасною грою на інструменті 

Ваша відповідь: 1 =____, 2 =____ , 3 =____, 4 = ____. 

14. Вибрати правильні відповіді з декількох запропонованих варіантів. Принцип гуманізації 

виховання передбачає: 

А) здійснення будь-якого впливу на особистість з урахуванням її індивідуальних особливостей: 

темпераменту, характеру, здібностей, інтересів, нахилів 

Б) довіру до дитини, доброту та чуйність 

В) емпатійне ставленні до особистості, діалогізм спілкування 

Г) застосування індивідуально-орієнтованих методів виховання  

Ваша відповідь_______________ 

15. Завдання на встановлення відповідності (логічні пари). 

До кожного завдання подано інформацію, позначену цифрами (ліворуч) і буквами (праворуч). 

Щоб правильно виконати завдання, необхідно встановити відповідність інформації, 

позначеної цифрами та буквами (утворити логічні пари): 

1. Дрібна техніка  А) стрибки, акорди 

2. Велика техніка Б) арпеджіо, подвійні ноти 

Ваша відповідь: 1 =____, 2 =____ . 

16. Вибрати правильні відповіді з декількох запропонованих варіантів. Практичні методи 

музичного навчання: 

А) метод виконання етюдів 

Б) створення художнього контексту 

В) інтонаційно-стильового осягнення музики 

Г) художнього вправляння 

Д) тренування 

Ваша відповідь_______________ 

17. Завдання на встановлення відповідності (логічні пари). 

До кожного завдання подано інформацію, позначену цифрами (ліворуч) і буквами (праворуч). 

Щоб правильно виконати завдання, необхідно встановити відповідність інформації, 

позначеної цифрами та буквами (утворити логічні пари): 

Способи довільного заучування, запропоновані В.Д. Шадріковим 

1. Структурування А) поділ матеріалу на групи за яких-небудь підстав, виділення опорних 

пунктів, складання плану, класифікація  

2. Повторення 

 

Б) вербалізація або промовляння, подання інформації в образній формі 

3. Угрупування 

 

В) встановлення взаємного розташування частин, що складають єдине 

ціле 

4. Перекодування Г) внесення нового у запам'ятовування 



5. Добудовування  Д) свідомо контрольований і неконтрольований процес відтворення 

матеріалу 

Ваша відповідь: 1 =____, 2 =____ , 3 =____, 4 = ____, 5 = ____. 

18. Завдання з множинним вибором: вибрати одну правильну відповідь з кількох 

запропонованих. Артистизм – це: 

А) емпатійне ставлення до музичного образу 

Б) зовнішня емоційність, ексцентричність поведінки 

В) здатність до комунікативного впливу на публіку шляхом зовнішнього вираження 

внутрішнього змісту художнього образу 

Ваша відповідь_________ 

19. Завдання на встановлення відповідності (логічні пари) 

До кожного завдання подано інформацію, позначену цифрами (ліворуч) і буквами (праворуч). 

Щоб правильно виконати завдання, необхідно встановити відповідність інформації, 

позначеної цифрами та буквами (утворити логічні пари): 

Основні рухово-моторні 

навички: 
Віртуозно-технічні якості: 

1. Просторова точність пальцевого 

апарату 

А)  високий рівень виконавської «форми», розвинуті 

психофізіологічні якості, м’язова свобода, 

відсутність затисків 

2. Звукова та ритмічна рівність Б) здатність безпомилково потрапляти саме на ті 

клавіші, кнопки і лади, які позначені в нотному тексті 

3. Швидкість В) здатність здійснювати раціональні, мінімальні за 

розмахом, суворо вивірені пальцеві рухи 

4. Економність мускульної енергії Г) рівномірність звукового та ритмічного боків 

виконання 

5. Витривалість Д) швидкість рухово-моторних реакцій на основі 

мислення та здатності миттєво відтворювати слухові 

уявлення звукових послідовностей  у процесі 

виконання 

Ваша відповідь: 1 =____, 2 =____ , 3 =____, 4 = ____, 5 = _____. 

20. Вибрати правильні відповіді з декількох запропонованих варіантів. Порушення ритмічної 

рівності особливо часто виникають: 

А) у технічно складних місцях 

Б) після пауз 

В) внаслідок забування 

Г) після довгих або дрібних тривалостей 

Ваша відповідь____________ 

21. Завдання на встановлення відповідності (логічні пари). 

До кожного завдання подано інформацію, позначену цифрами (ліворуч) і буквами (праворуч). 

Щоб правильно виконати завдання, необхідно встановити відповідність інформації, 

позначеної цифрами та буквами (утворити логічні пари): 

Види музичного слуху 

1. Мелодичний  А) сприйняття лада і гармонічної вертикалі 

2. Тембро-динамічний  Б) здатність до уявлення тонів і їх співвідношень 

3. Внутрішній  В) здатність до сприйняття одноголосної ладозабарвленої мелодії, 

відчуття інтервалів і усвідомлення цілого 

4. Гармонічний  Г) тонке розрізнення забарвлення звуку (теплий, холодний, м'який, 

гострий звук) та градацій звучності 



Ваша відповідь: 1 =____, 2 =____ , 3 =____, 4 = ____.  

22. Вибрати правильні відповіді з декількох запропонованих варіантів. Основні музичні 

здібності (за Б. Тепловим): 

А) тактильні відчуття   

Б) музично-ритмічне почуття  

В) ладове почуття 

Г) відчуття тембру 

Д) музично-слухове уявлення 

Ваша відповідь_________ 

23. Завдання з множинним вибором: вибрати одну правильну відповідь з кількох 

запропонованих. При аналізі відкритого уроку, в першу чергу, враховується: 

А) новизна методичних і дидактичних засобів, використовуваних на уроці 

Б) відповідність змісту, методів і засобів, використаних на уроці, результатів навчання  

визначеній методичній меті уроку 

В) захопленість викладача і учнів предметом, доброзичлива атмосфера в класі 

Ваша відповідь_________ 

24. Завдання на встановлення відповідності (логічні пари). 

До кожного завдання подано інформацію, позначену цифрами (ліворуч) і буквами (праворуч). 

Щоб правильно виконати завдання, необхідно встановити відповідність інформації, 

позначеної цифрами та буквами (утворити логічні пари): 

1. Загальномузичні здібності   А) уява, образне мислення, здатність до адекватного 

втілення композиторського задуму  

2. Безпосередньо-виконавські здібності  Б) музична пам’ять, музичне мислення 

3. Музично-продуктивні (творчі) 

здібності 

В) віртуозно-технічна здатність, увага, воля 

Ваша відповідь: 1 =____, 2 =____ , 3 =____. 

25. Вибрати правильні відповіді з декількох запропонованих варіантів. Види розумових 

операцій: 

А) узагальнення 

Б) класифікація 

В) синтез 

Г) уявлення 

Д) порівняння 

Є) угрупування  

Ваша відповідь___________________ 

26. Завдання з множинним вибором: вибрати одну правильну відповідь з кількох 

запропонованих. Артистизм включає в себе: 

А) сценічне перевтілення 

Б) сценічне перевтілення і сценічні рухи 

В) сценічне перевтілення, сценічні рухи і сценічну увагу 

Ваша відповідь___________________ 

27. Завдання на встановлення відповідності (логічні пари) 

До кожного завдання подано інформацію, позначену цифрами (ліворуч) і буквами (праворуч). 

Щоб правильно виконати завдання, необхідно встановити відповідність інформації, 

позначеної цифрами та буквами (утворити логічні пари): 

 

 



Основні прийоми роботи із заучування музичного твору напам'ять 

1. Смислове співвіднесення  А) звернення у разі забування тексту до певної 

смислової точки, що дозволяє перейти до чергової 

серії  виконавських дій 

2. Виділення смислових опорних 

пунктів   

Б) поділ твору на окремі фрагменти, епізоди, кожен з 

яких є відносно завершеною частиною музичного 

матеріалу 

3. Смислове угрупування  

 

В) використання мисленнєвих операцій для 

співставлення характерних особливостей мелодичного 

розвитку, тонального і гармонічного плану та ін. 

Ваша відповідь: 1 =____, 2 =____ , 3 =____. 

28. Завдання з множинним вибором: вибрати одну правильну відповідь із кількох 

запропонованих. Поліфонічний слух – це здатність: 

А) розрізняти відносну висоту музичних звуків 

Б) сприймати та відтворювати музичні інтонації, великі та дрібні відрізки мелодії 

В) диференційовано сприймати декілька самостійних мелодичних ліній 

Г) подумки уявляти значні музичні фрагменти 

Ваша відповідь___________________ 

29. Завдання з множинним вибором: вибрати одну правильну відповідь із кількох 

запропонованих. Застосування технології проблемного навчання в класі спеціального 

музичного інструменту передбачає створення проблемних ситуацій шляхом: 

А) постановки завдань, виконання яких є об’єктивною трудністю для учня на певному етапі 

навчання і які лише частково можуть бути вирішені ним самостійно (корекція аплікатури, зміна 

позиції) 

Б) цілком самостійного вирішення учнем технологічних і творчих завдань 

В) організація відтворення учнями продемонстрованих вчителем способів діяльності 

Ваша відповідь_______________ 

30. Вибрати правильні відповіді з декількох запропонованих варіантів. Основні елементи 

уроку з фаху: 

А) організація учня до занять 

Б) формування нових понять і способів дій 

В) актуалізація знань, умінь і навичок 

Г) застосування засвоєного у практичній діяльності 

Д) визначення подальших навчальних завдань 

Ваша відповідь_______________ 

31. Вибрати правильні відповіді із декількох запропонованих варіантів. При діагностиці 

музичних здібностей, зазвичай, застосовують тести на наявність: 

А) почуття ритму 

Б) музичного слуху 

В) почуття тембру 

Г) віртуозно-технічних навичок 

Ваша відповідь___________________ 

32. Завдання на встановлення відповідності (логічні пари) 

До кожного завдання подано інформацію, позначену цифрами (ліворуч) і буквами (праворуч). 

Щоб правильно виконати завдання, необхідно встановити відповідність інформації, 

позначеної цифрами та буквами (утворити логічні пари): 

 



Аспекти музичного мислення 

1. Наочно-образне А) передача своїх життєвих вражень у звуках музики, на основі 

їх осмислення використання закономірностей музичної логіки, 

що розкривається в гармонії і музичній формі 

2.  Абстрактно-логічне Б) осмислення звуків музики у процесі власних практичних дій 

на інструменті, вміння знаходити найкращі способи виконання 

нотного тексту 

3.  Наочно-дієве 

 

В) коли в процесі свого музичного сприйняття слухач оперує 

уявленнями про звуки, інтонації і гармонії, гра яких пробуджує 

в ньому різні почуття, спогади, образи 

Ваша відповідь: 1 =____, 2 =____ , 3 =____. 

33. Вибрати правильні відповіді з декількох запропонованих варіантів. Основні складові 

музично-професійної підготовленості: 

А) слухово-рухові уміння і навички 

Б) художній смак і виконавський стиль 

В) музично-теоретична підготовка 

Г) творчі здібності  

Ваша відповідь_______________ 

34. Завдання на встановлення відповідності (логічні пари). 

До кожного завдання подано інформацію, позначену цифрами (ліворуч) і буквами (праворуч). 

Щоб правильно виконати завдання, необхідно встановити відповідність інформації, 

позначеної цифрами та буквами (утворити логічні пари): 

Загальнодидактичні 

принципи: 

 

Правила: 

1. Науковості та доступності А)  єдина логіка навчального процесу та взаємозв’язок усіх 

його частин 

2. Системності та послідовності Б) застосування проблемних технологій навчання: 

постановка перед учнями різноманітних проблемних 

завдань, організація навчально-пошукової та науково-

дослідної діяльності учнів 

3. Свідомості та ініціативності В) виховання музиканта відбувається на основі сучасних 

досягнень музичної педагогіки і методики 

Ваша відповідь: 1 =____, 2 =____ , 3 =____. 

35. Завдання з множинним вибором: вибрати одну правильну відповідь із кількох 

запропонованих. Одним з основних завдань професійного вдосконалення учня 

спеціального класу є: 

А) формування музично-художніх здібностей: образного мислення, музикальності, пам'яті, 

музичного слуху, ритму, уяви, художнього смаку 

Б) засвоєння методики проведення індивідуального уроку з фаху 

В) засвоєння профілюючих навичок концертмейстерської роботи 

Ваша відповідь_______________ 

36. Завдання з множинним вибором: вибрати одну правильну відповідь з кількох 

запропонованих. Види навчально-плануючої документації: 

А) інструкція 

Б) рецензія  

В) програма навчальної дисципліни  

Г) методичні рекомендації 



Д) відгук, характеристика 

Ваша відповідь_________ 

37. Завдання на встановлення відповідності (логічні пари). 

До кожного завдання подано інформацію, позначену цифрами (ліворуч) і буквами (праворуч). 

Щоб правильно виконати завдання, необхідно встановити відповідність інформації, 

позначеної цифрами та буквами (утворити логічні пари): 

1. Музично-

ритмічна здатність  

А) здатність емоційно розрізняти ладові функції звуків мелодії, 

відчувати емоційну виразність звуковисотного руху 

2. Музичний слух  

 

Б) сукупність здібностей, що забезпечують сприйняття 

співвідношення різних тривалостей у часі, темпових співвідношень, 

відчуття акценту 

3. Ладове почуття 

 

В) психофізіологічний процес, спрямований на сприйняття 

рівномірних періодичних коливань різних тіл; сукупність здібностей, 

необхідних для активного сприйняття та відтворення музики 

Ваша відповідь: 1 =____, 2 =____ , 3 =____. 

38. Завдання з множинним вибором: вибрати одну правильну відповідь із кількох 

запропонованих. Основною умовою виявлення та розвитку музичних здібностей є: 

А) залучення дитини до музичної діяльності 

Б) інтерес до занять музикою 

В) наявність у дитини всіх необхідних природних задатків 

Ваша відповідь_________ 

39. Завдання на встановлення відповідності (логічні пари). 

До кожного завдання подано інформацію, позначену цифрами (ліворуч) і буквами (праворуч). 

Щоб правильно виконати завдання, необхідно встановити відповідність інформації, 

позначеної цифрами та буквами (утворити логічні пари): 

1. Сценічне перевтілення 

 

А)  зосередженість музиканта під час втілення інтерпретації на тих 

чи інших об'єктах, пов'язаних з процесом виконання твору на сцені 

2. Сценічна увага Б) довільне керування людини власною поведінкою 

3. Воля В) здатність музиканта-виконавця діяти у логіці змісту втілюваного 

музичного образу 

Ваша відповідь: 1 =____, 2 =____ , 3 =____. 

40. Вибрати правильні відповіді з декількох запропонованих варіантів. Властивості сценічної 

уваги: 

А) амбівалентність  

Б) перемикаємість   

В) емпатія 

Г) сконцентрованість  

Ваша відповідь_______________ 

41. Завдання на встановлення відповідності (логічні пари). 

Яким музичним спеціалізаціям, на вашу думку, найкраще відповідають кола сценічної 

уваги з числа визначених К. Станіславським?  

Кола сценічної уваги: Музична спеціалізація:  

1. Велике А) Піаніст, домрист, баяніст 

2. Середнє Б) Оперний співак 

3. Мале В) Диригент  

Ваша відповідь: 1 =____, 2 =____ , 3 =____. 

42. Завдання з множинним вибором: вибрати одну правильну відповідь із кількох 

запропонованих. 



Яка здатність допомагає артисту здійснювати комунікативний вплив на публіку та 

«примусити» її «повірити» у його трактовку художнього образу? 

А) сценічна увага 

Б) сценічна переконаність  

В) емпатія 

Ваша відповідь_______________ 

43. Завдання на встановлення відповідності (логічні пари) 

До кожного завдання подано інформацію, позначену цифрами (ліворуч) і буквами (праворуч). 

Щоб правильно виконати завдання, необхідно встановити відповідність інформації, 

позначеної цифрами та буквами (утворити логічні пари): 

Види навчально-плануючої документації: 

1. Навчальний план А) розкриває зміст певного ступеня у розвитку учня: основні 

цілі руху від класу до класу, зміст навчання (навчальний 

репертуар), успішність загального і музичного розвитку учня 

(результати семестрового оцінювання), педагогічний прогноз 

подальшого розвитку (психолого-педагогічна характеристика) 

2. Навчальна програма  Б) намічається примірний хід уроку, «дозування» тих або інших 

видів діяльності, завдань, фіксується весь основний і додатковий 

музичний матеріал 

3. Індивідуальний план В) містить інформацію про навчальні предмети (кількість 

тижневих годин, засоби і терміни контролю та ін.) 

4. Поурочний план Г) визначає основні навчально-виховні завдання, загальний 

зміст навчального предмета, прогнозовані результати навчання, 

вимоги до знань та умінь, засоби контролю та ін. 

Ваша відповідь: 1 =____, 2 =____ , 3 =____, 4 = ____.  

44. Завдання на встановлення відповідності (логічні пари). 

Складові комбінованого уроку: 

1. Перевірка самостійної роботи та 

організація учня до занять 

А)  аналіз гри учня, виявлення причини невдачі і 

способів її подолання; ознайомлення з новими 

знаннями, формування нових ігрових умінь і 

навичок 

2. Основна частина уроку Б) висновки щодо досягнення мети уроку та 

вирішення поставлених завдань; оцінка роботи учня 

та його успіхів 

3. Підведення підсумків і домашнє 

завдання 

 

В) контроль та оцінювання виконання домашнього 

завдання, визначення подальших завдань у роботі з 

учнем 

Ваша відповідь: 1 =____, 2 =____ , 3 =____. 

45. Завдання на встановлення відповідності (логічні пари). 

Складові психолого-педагогічної характеристики учня: 

1. Навчальні та професійні 

інтереси 

А)  емоційна чуйність, здатність переживати зміст 

музики, схильність до мистецтва (художньо-

образне мислення, творча фантазія, уява), 

артистизм, віртуозно-виконавські здібності 

2. Показники музично-

професійної обдарованості 

Б) слухо-рухові вміння і навички, музично-

художній смак і стиль виконання, самостійність і 



усвідомленість у роботі, практичні вміння і навички 

(читання з листа, транспонування) 

3. Музично-професійна 

підготовленість 

В) ступінь захопленості музикою, професійне 

самовизначення (ким мріє бути), мотивація до 

навчання  

Ваша відповідь: 1 =____, 2 =____ , 3 =____. 

 

 

ІІ. ОЦІНЮВАННЯ МОДУЛЬНОЇ КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ: 

Модульна контрольна робота складається з 45 тестових завдань. 

Для визначення модульної оцінки треба вирахувати відсоток правильних відповідей від 

загальної кількості тестових завдань (45).   

У наведеній нижче таблиці позначено, який відсоток правильних відповідей відповідає 

певному балу за національною шкалою оцінювання:  

Рівні навчальних досягнень Нарахування балів 

Високий – 5 балів  Дано вірних відповідей від 100 до 91% 

Достатній – 4 бали Дано вірних відповідей від 71 до 90% 

Середній – 3 бали Дано вірних відповідей від 51 до 70% 

Початковий – 2 бали Дано вірних відповідей від 0 до 50% 

 

 

 

 


