
  

 



ІНФОРМАЦІЯ ПРО НАЯВНІСТЬ КРИТЕРІЇВ  

ОЦІНЮВАННЯ ЗНАНЬ ТА УМІНЬ ЗДОБУВАЧІВ СПЕЦІАЛЬНОСТІ 

025 МУЗИЧНЕ МИСТЕЦТВО 

ОКР МОЛОДШИЙ СПЕЦІАЛІСТ 

 

Оцінювання знань і умінь здобувачів спеціальності025 Музичне 

мистецтво освітньо-кваліфікаційного рівня молодший спеціаліст, здійснюється 

у відповідності з Положенням про організацію освітнього процесу у 

Луцькомупедагогічному коледжі,яке затверджене Вченою радою (протокол №1 

від 30.08.2019)та Положенням про порядок оцінювання знань студентів в 

умовах кредитно-трансферної системи організації освітнього процесу у 

Луцькому педагогічному коледжі, яке затверджене Вченою радою (протокол 

№1 від 30.08.2019). 

 

1. ВИДИ КОНТРОЛЮ 

1.1. Оцінювання академічних досягнень студентів здійснюється під час 

міжсесійного (поточного та модульного) та підсумкового контролю знань 

студентів. 

1.1.1. Міжсесійний контроль. 

Поточний контроль здійснюється з метою оцінювання якості роботи 

студента протягом семестру або логічно завершеної частини дисципліни 

(змістового модуля) під час проведення лекційних (якщо це передбачено 

робочою програмою навчальної дисципліни), практичних, лабораторних, 

семінарських занять, а також для перевірки якості самостійної роботи 

студентів. Результати цього виду контролю заносяться викладачем до 

«Журналу обліку роботи академічної групи». 

Форма проведення поточного контролю визначається 

кафедрою/предметною (цикловою) комісією, робочою програмою навчальної 

дисципліни. Завідувач відділення постійно контролюєнакопиченість балів з 

навчальних дисциплін. 

Модульний контроль – це складова підсумкового контролю і має на меті 

перевірку і оцінювання знань та умінь студента після вивчення матеріалу з 

логічно завершеної частини дисципліни (змістового модуля), визначеного 

робочою програмою навчальної дисципліни.  

Модульний контроль здійснюється на останньому в поточному 

змістовому модулі практичному(семінарському, лабораторному) занятті або за 

результатами усіх видів роботи студента за цей період, або за результатами 

контрольної роботи (усної відповіді на питання, співбесіди, тестування, 

колоквіуму, професійного, творчого конкурсу тощо). Форма проведення 

модульного контролю визначається робочою програмою навчальної 

дисципліни. 

Як правило, модульний контроль проводиться письмово або у формі 

тестування. Викладач обов’язково інформує студента про результати 

модульного  контролю.   

Результати модульного контролю фіксуються окремою графою в 

«Журналі обліку роботи академічної групи». 

Модульний контроль є обов’язковим для студентів. 



1.1.2. Підсумковий (семестровий) контроль проводиться як 

підсумковий контрольний захід і є обов’язковим для всіх студентів. 

Підсумковий контроль здійснюється з метою оцінки результатів навчання 

студента на окремому завершеному етапі. Відповідно до навчального плану 

підсумковий контроль проводиться у формі семестрового екзамену, 

диференційованого заліку, визначеного робочою програмою навчальної 

дисципліни, у терміни, передбачені графіком освітнього процесу.  

Як правило, екзамен проводиться в усній (за білетами) або в письмовій 

формі, або у формі публічного виступу. Дисципліна з формою контролю 

диференційований залік завершується підсумковою семестровою контрольною 

роботою чи підсумковим семестровим тестом. Результати підсумкового 

контролю фіксуються за національною системою окремою графою в «Журналі 

обліку роботи академічної групи» з позначкою Екзамен/Залік на сторінці, що 

відведена для конкретної дисципліни. 

1.1.3. Остаточною оцінкою з дисципліни за семестр, яка вноситься до 

«Екзаменаційної відомості» (для семестрових екзаменів), є підсумкова оцінка, 

що складається з балів поточного, модульного й підсумкового контролю. 

Підсумкова оцінка з навчальної дисципліни за семестр вноситься 

до«Екзаменаційної відомості» (для семестрових екзаменів). 

1.2. З дисципліни, яка вивчається впродовж двох і більше семестрів, 

підсумковий контроль здійснюється кожного семестру у формі, передбаченій 

робочим навчальним планом.  

1.3.Кількість контрольних заходів з кожної навчальної дисципліни 

визначається робочою програмою і залежить від: 

 обсягу кредитів з дисципліни; 

 кількості годин, відведених на семінарські, практичні, лабораторні 

заняття; 

 форми семестрового контролю. 

 



2. ОЦІНЮВАННЯ ПОТОЧНОГО І СЕМЕСТРОВОГО КОНТРОЛЮ 

2.1. На початку вивчення відповідної дисципліни (але не пізніше другого 

аудиторного заняття) студента повідомляють про структуру дисципліни, зміст 

курсу і форми проведення модульного та підсумкового контролю, критерії 

оцінювання знань, про наявність на сайті коледжу електронного варіанту 

робочої програми навчальної дисципліни або інших методичних матеріалів з 

дисципліни. 

2.2. При визначенні якості роботи студента під час аудиторних занять 

оцінці підлягають: рівень теоретичних знань та практичних навичок з тем, 

включених до певних розділів, правильність та самостійність суджень при 

обговоренні питань, що винесені на семінарські (практичні) заняття, результати 

виконання і захисту лабораторних робіт, експрес-контролю у формі тестів 

тощо. 

Самостійна робота студентів може оцінюватися як: підготовка до 

аудиторних занять, самостійне опрацювання (конспектування) тем в цілому чи 

окремих питань, що не увійшли до лекційних, практичних (семінарських, 

лабораторних) занять з дисципліни, написання рефератів (доповідей), ессе, 

реферування першоджерел, проведення розрахунків, участь у колоквіумах, 

опрацювання завдань робочих зошитів, підготовка глосаріїв, конспектів 

навчальних або наукових текстів, їх переклад з іноземної мови; підготовка 

анотації, реферативні матеріали з публікацій; результат участі у  мистецьких 

конкурсах тощо. 

2.3. Під час модульного та підсумкового контролю оцінюється: рівень 

сформованості основних компетентностей, системність теоретичних знань 

студентів, уміння застосовувати отримані знання для вирішення практичних 

завдань. 

Підсумковий контроль проводиться за розкладом, затвердженим у 

встановленому порядку. Цей вид контролю є обов’язковим і для студентів, 

яким встановлено індивідуальний графік відвідування занять. 

2.4.Якщо студент не виконав усі вимоги робочої програми навчальної 

дисципліни, то він не допускається до складання семестрового екзамену 

(диференційованого заліку) і вважається таким, що має академічну 

заборгованість.  

2.5. На екзамен виносяться ключові питання, типові і комплексні задачі, 

завдання, що потребують творчої відповіді та вміння синтезувати отримані 

знання і застосовувати їх під час вирішення практичних завдань. 

2.6. Результати поточного, модульного і підсумкового контролю 

фіксуються викладачем у «Журналі обліку роботи академічної групи». 

2.7. Оцінка з дисципліни за семестр складається з урахуванням 

результатів поточного, модульного й підсумкового контролю і оформлюється: 

за національною системою, за 100-бальною шкалою та за шкалою ЕСТS. 

 

 

 

 

 



Примітка:оцінювання знань та умінь студентів з навчальної дисципліни, передбаченої 

навчальним планом, та їх критерії є обов’язковою складовою кожної навчальної програми. 
 

2.8. За рішенням кафедри/циклової комісії студентам, які брали участь у 

позааудиторній науково-творчій діяльності (в роботі конференцій, підготовці 

наукових публікацій, в олімпіадах, конкурсах студентських наукових робіт, 

мистецьких конкурсах та ін.) і досягли значних результатів, можуть надаватися 

додаткові бали як результат самостійної роботи з відповідної дисципліни. 

Кількість додаткових балів не може перевищувати 10% від максимальної 

кількості балів поточного контролю, а підсумкова кількість балів з відповідної 

дисципліни не повинна перевищувати 100 балів. 

 

100-бальна 

система 

оцінка  

ЕСТS 

Оцінка за національною системою 

екзамен, 

диференційований 

залік 

залік 

90-100 A відмінно 

зараховано 

82-89 B 
добре 

74-81 C 

64-73 D 
задовільно 

60-63 Е 

35-59 FX незадовільно з 

можливістю 

повторного складання 

не зараховано 

з можливістю 

повторного складання 

1-34 F незадовільно з 

обов’язковим 

повторним вивченням 

дисципліни 

не зараховано з 

обов’язковим 

повторним вивченням 

дисципліни 



3. КУРСОВА РОБОТА  

3.1.Навчальним планом спеціальності 025 Музичне мистецтво 

передбачена курсова робота. 

3.2. Курсова робота – одна з форм самостійної роботи студента, метою 

якої є поглиблене дослідження конкретних наукових напрямів, тем, що є 

складовими дисципліни, в межах якої виконується робота. Кінцевим етапом 

виконання курсової роботи є її захист. 

3.3. Оцінюється курсова робота членами комісії після її прилюдного 

захисту. Загальна кількість балів включає оцінку за виконання курсової роботи 

(оформлення та зміст роботи) – до 80 балів, оцінку за захист курсової роботи – 

до 20 балів. 

Підсумкова оцінка за курсову роботу виставляється у відповідній 

відомості за національною системою оцінювання, за 100-бальною шкалою та за 

шкалою ЕСТS. 

3.4. Для написання курсової роботи використовуються методичні вказівки 

до виконання курсових робіт для студентів спеціальності 025 Музичне 

мистецтво. Наявність тематики і методичних рекомендацій з підготовки 

курсових робіт подано в таблиці. 

Методичне забезпечення підготовки курсових робіт  

для студентів спеціальності  

025 Музичне мистецтво  

Найменування виду 

атестації (курсова робота) 

Інформація про наявність («+» або «-» ) 

Методичні розробки Тематика курсових робіт  

Курсова робота + + 

 

3.5. Вимоги до курсової роботи, порядок, принципи захисту і оцінювання 

передбачаються відповідними методичними рекомендаціями й затверджуються 

у встановлений в коледжі спосіб. 

 

  



 

4. ПРАКТИКА 

4.1. Виробниче навчання є однією із важливих складових професійного 

становлення студентів коледжу.  

4.2. Студенти, які здобувають освіту за спеціальністю 025 Музичне 

мистецтво, проходять такі види практики: пропедевтичну та виробничу. 

Оцінювання кожного виду практики здійснюється на основі встановлених 

показників та критеріїв.  

Підсумкова оцінка з практики виставляється в журналі на основі 

диференційованого заліку за національною, 100-бальною шкалою та шкалою 

ЕСТS (окрім практики «Підготовка до роботи в літній період», яка оцінюється 

на основі недиференційованого заліку («зараховано», «не зараховано»)). 

Метою практики є застосування студентами набутих теоретичних знань з 

дисциплін фахового спрямування в умовах сучасних закладів освіти різних 

типів.  

Навчальним планом підготовки фахівців спеціальності 025 Музичне 

мистецтво передбачено такі види практики: 

Педагогічна практика (пропедевтична) 

Позакласна та позашкільна виховна робота (ІV семестр) 

Підготовка до роботи в літній період (VІ семестр, 1 тиждень) 

Педагогічна практика (виробнича) 

Педагогічна практика в літніх таборах (VІ семестр, 2 тижні) 

Пробні заняття закладах дошкільної освіти (V, VІ семестр) 

Пробні уроки та заняття в закладах загальної середньої освіти (VІІ 

семестр) 

Переддипломна практика (без відриву від теоретичного навчання) (VІІІ 

семестр) 

4.2.1. Основні показники оцінювання результатів усіх видів практики 

подано у таблиці. 

Таблиця. 

Оцінювання результатів практики 
№ Вид практики Терміни 

проведення 

Форма 

оцінювання 

На основі чого здійснюється 

оцінювання 

1. Позакласна та 

позашкільна 

виховна робота 

ІV семестр Диференційова

ний залік 

Щоденник, звіт, облік успішності, 

поточні оцінки в результаті 

відвідування керівником бази 

практики 

2. Підготовка до 

роботи в літній 

період 

VІ семестр,  

1 тиждень 

Недиференці

йований залік 

Систематизовані матеріали для 

роботи з дітьми влітку, виконані 

завдання 

3. Педагогічна 

практика в літніх 

таборах 

VІ семестр,  

2 тижні 

Диференційова

ний залік 

Щоденник, звіт, 

характеристика, 

поточні оцінки в результаті 

відвідування керівником бази 

практики 

4. Пробні заняття в 

закладах 

дошкільної 

освіти 

V, VІ семестр Диференційова

ний залік 

Щоденник, звіт, облік успішності, 

фіксовані результати спостережень, 

аналізу занять, 

поточні оцінки в результаті 



відвідування керівником пробних 

занять 

5. Пробні уроки та 

заняття в 

закладах 

загальної 

середньої освіти 

VІІ семестр Диференційова

ний залік 

Щоденник, звіт, облік успішності, 

фіксовані результати спостережень, 

аналізу уроків, занять, 

поточні оцінки в результаті 

відвідування керівником пробних 

уроків, занять 

6. Переддипломна 

практика 

VІІІ семестр Диференційова

ний залік 

Щоденник, звіт, облік успішності, 

фіксовані результати спостережень, 

аналізу уроків, занять, 

поточні оцінки в результаті 

відвідування керівником пробних 

уроків, занять 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5. АТЕСТАЦІЯ ЗДОБУВАЧІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ 

5.1. Атестація – це встановлення відповідності засвоєних здобувачами 

початкового (короткого) циклу рівня вищої освіти обсягу знань, умінь, інших 

компетентностей вимогам стандартів вищої освіти. 

Атестація здійснюється відкрито і гласно. Здобувачі вищої освіти та інші 

особи, присутні на атестації можуть вільно здійснювати аудіо- та/або 

відеофіксацію процесу атестації. 

5.2. Атестація осіб, які здобувають освітньо-кваліфікаційний рівень 

молодшого спеціаліста здійснюється екзаменаційною комісією, до складу якої 

можуть включатися представники роботодавців та їх об’єднань, відповідно до 

Положення про порядок створення та організацію роботи екзаменаційної 

комісії для атестації осіб, які здобувають ОКР молодшого спеціаліста у 

Луцькому педагогічному коледжі. 

Заклад вищої освіти на підставі рішення екзаменаційної комісії 

присуджує особі, яка успішно виконала освітню програму на певному рівні 

вищої освіти, відповідний ступінь вищої освіти та присвоює відповідну освітню 

кваліфікацію. 

5.3. Кожен екзамен (кожен модуль комплексного екзамену) оцінюється 

окремо за національною системою оцінювання, за 100-бальною шкалою та за 

шкалою ЕСТS, про що робиться запис у протоколі засідання екзаменаційної 

комісії. 

 
 

  



Інформація про наявність критеріїв оцінювання знань і вмінь студентів 

за освітньо-професійною програмою «Музичне мистецтво»  

за спеціальністю 025 Музичне мистецтво 

 

№ 

з/п 

Найменування 

дисципліни за навчальним планом 

Відмітка про 

наявність 

критеріїв 

оцінювання 

II. Цикл загальної підготовки 

1. Українська мова (за професійним спрямуванням) + 

2. Іноземна мова (за професійним спрямуванням) + 

3. Фізичне виховання + 

4. Історія України + 

5. Основи філософських знань (філософіята релігієзнавство) + 

6. Правознавство + 

7. Соціологія + 

8. Основи економічної теорії + 

9. Культурологія + 

10. Інформаційні технології + 

11. Технічні засоби навчання + 

12. Основи екології + 

13. Безпека життєдіяльності + 

14. Вікова фізіологія, валеологія + 

15. Основи медичних знань + 

16. Історія педагогіки + 

17. Педагогіка + 

18. Психологія + 

ІІІ. Цикл професійної підготовки 

3.1 Нормативні навчальні дисципліни 

1. Елементарна теорія музики + 

2. Гармонія + 

3. Сольфеджіо + 

4. Аналіз музичних форм + 

5. Світова музична література  

6. Українська музична література + 

7. Українська народно-музична творчість + 

8. Постановка голосу + 

9. Хорове диригування + 

10. Хоровий клас + 

11. Хорознавство + 

12. Хорове аранжування + 

13. Основний музичний інструмент + 

14. Додатковий музичний інструмент + 

15. Акомпанемент + 

16. Практика роботи з хором + 

17. Методика музичного виховання в дитячих закладах + 

18. Методика музичного виховання в школі + 

19. Ритміка і основи хореографії + 

20. Курсова робота + 

21. Позакласна та позашкільна виховна робота + 

22. Пробні заняття в дошкільних навчальних закладах + 

23. Пробні заняття в школі + 



24. Педагогічна практика в літніх таборах (підготовка до роботи в літній 
період, робота в літньому таборі) 

+ 

25. Переддипломна практика + 

3.2 Вибіркові навчальні дисципліни 

26. Основи культури та техніки мовлення + 

27. Основи підприємництва та управлінської діяльності + 

3.2.1. Блок дисциплін вільного вибору студентів відповідно до кваліфікації 

28. Комп’ютерне нотодрукування + 

29. Основи звукорежисерської майстерності + 

30. Основи аранжування музики на персональному комп’ютері + 

 

 

 

 

Директор коледжу         П. М. Бойчук 
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