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ДЕРЖАВНА АТЕСТАЦІЯ В УМОВАХ СТУПЕНЕВОЇ  
ПІДГОТОВКИ ПЕДАГОГА-МУЗИКАНТА 

Відповідно до Постанов Кабінету Міністрів України від 24 травня 1997 
р. № 507 “Про перелік напрямів та спеціальностей, за якими здійснюється 
підготовка фахівців у вищих навчальних закладах за відповідними освітньо-
кваліфікаційними рівнями” та від 20 січня 1998 р. № 65 “Про затвердження 
Положення про освітньо-кваліфікаційні рівні (ступеневу освіту)” фахову та 
професійну підготовку педагога-музиканта в Україні можна здійснювати за 
ступеневою системою, послідовно присвоюючи освітньо-кваліфікаційні рівні 
“молодший спеціаліст”, “бакалавр”, “спеціаліст”. 

Нами розроблено концепцію, зміст, навчальні плани та робочі 
навчальні програми як основні документи у справі ступеневої підготовки 
вчителя музики. Така підготовка уже протягом декількох років реально 
здійснюється на базі Хмельницького гуманітарно-педагогічного інституту. 

Істотним аспектом процесу ступеневої підготовки педагогів є форми і 
методи їх державної атестації, перед видачею дипломів про присвоєння 
кваліфікації того чи іншого освітньо-кваліфікаційного рівня. На навчання на 
музично-педагогічний факультет Хмельницького гуманітарно-педагогічного 
інституту приймаються випускники, що закінчили основну середню школу (9 
класів) та засвоїли програму музичної школи.  

Вступними екзаменами є комплексний екзамен з первинної музичної 
підготовки, української мови (диктант) та української мови та літератури 
(усно). Після чотирьох років навчання (програма музично-педагогічних 
відділень педагогічних училищ) випускники І освітньо-кваліфікаційного 
рівня одержують диплом і кваліфікацію вчителя музики, музичного 
керівника дитячого дошкільного закладу – молодший спеціаліст. На цьому 
освітньо-кваліфікаційному рівні підставою для видання диплому є процес 
державної атестації, який проводиться ДКК з трьох напрямів: 

1. Педагогіка з фаховими методиками. 
2. Диригування та робота з хором. 
3. Основний музичний інструмент. 

Під час складання першого іспиту випускник повинен показати рівень 
своєї психолого-педагогічної підготовки в цілому та уміння застосовувати 
різні методи і прийоми у справі реалізації програми музичного виховання та 
освіти на рівні дитячого дошкільного закладу та 1-8 класів середньої школи. 

Зважаючи на те, що найбільш масовою формою в процесі музичного 
виховання молоді є хоровий спів, тому особлива увага надається вмінню 
організовувати та проводити заняття дитячого хорового колективу 
(вокальних ансамблів, хорових колективів за різними віковими групами). 

Водночас, педагог-музикант повинен володіти одним із музичних 
інструментів (особливо сольно-акомпануючих – баян, акордеон, фортепіано). 
Це потрібно для проведення різних видів навчання та виховання 



(акомпанування солістові чи ансамблю, проведення музичного заняття в 
дошкільному закладі, проведення уроку музики в школі). 

Тому, протягом чотирьох років навчання, кожен студент проходить 
навчання з основного та додаткового музичного інструмента. Крім того, 
специфікою нашого навчального закладу є те, що кожен студент 
зобов’язаний продемонструвати уміння гри на сопілці, як одному із 
найдоступніших (а також відносно дешевих, що немаловажно) інструменті. 

Вищезгадані форми та зміст державної атестації випускники музично-
педагогічних відділень педагогічних училищ є традиційними, вони 
застосовуються практично повсюдно, де культивуються музпеди. 

Запровадження системи ступеневої підготовки педагога-музиканта 
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поставило завдання виробити нові психолого-педагогічні та музично-
педагогічні відповідні форми державної атестації на ІІ та ІІІ освітньо-
кваліфікаційних рівнях. Повторення через рік знову однотипних із рівнем 
молодшого спеціаліста екзаменів, є недоцільним і такими, що важко 
реалізовуються в організаційному плані (особливо екзамен з хорового 
диригування). Водночас, слід зауважити,  що характерним недоліком в 
Україні є недостатній рівень їх психолого-педагогічної та музично-
педагогічної теоретичної підготовки. Тому стоїть завдання навчити студентів 
працювати із першоджерелами, літературою методичного та музично-
педагогічного напряму. 

З цією метою кожен студент, що навчається на ІІ освітньо-
кваліфікаційному рівні протягом навчального року працює над 
бакалаврською дипломною роботою. Дипломна робота може мати різний 
характер і ступінь теоретичної чи практичної значущості. 

Цінним є те, аби студент міг продемонструвати своє вміння знаходити 
необхідні для себе випадки теорії та застосовувати їх у практичній 
діяльності. Наприклад, деякі назви дипломних робіт студентів навчального 
закладу: “Використання фольклорних жанрів (зимовий цикл) в творчості 
українських композиторів та їх вплив на естетичне виховання школярів”, 
“Виховання дитячого голосу в процесі роботи з дитячим хором”, “Специфіка 
проведення уроків музики в молодших  класах”, “Формування колективної 
діяльності дошкільників засобами гри на дитячих музичних інструментах” 
тощо. Успішний захист перед ДЕК є підставою для видання йому диплома 
вчителя музики середньої школи – “бакалавра”. 

На ІІІ освітньо-кваліфікаційному рівні випускникові видається диплом 
про повну вищу освіту та присвоюється кваліфікація вчителя музики, етики 
та естетики – “спеціаліста”. Саме такою є назва цієї спеціальності згідно із 
затвердженим Міністерством освіти і науки України переліком педагогічних 



спеціальностей. Тому до навчального плану на рівні “бакалавра” та особливо 
на рівні “спеціаліста” вводиться поглиблене  вивчення предметів музично-
естетичного циклу, звертається більш серйозна увага на науковість рівня їх 
музично-педагогічної та методичної підготовки. Диплом, що засвідчує 
завершення навчання на ІІІ освітньо-кваліфікаційному рівні, видається на 
підставі приймання ДЕК трьох державних екзаменів: 

1. Методика викладання музики, етики та естетики. 
2. Диригування та методика роботи з хором. 
3. Основний музичний інструмент та методика застосування його в 

процесі викладання музики.  
Студентам, які тяжіють до науково-теоретичної діяльності, за їх 

вибором, дозволяється замість одного з державних екзаменів захищати 
дипломну роботу відповідного напряму. Якщо такий студент після 
одержання повної вищої освіти піде на навчання до магістратури, де є 
обов’язкова також магістерська дипломна робота, то на основі виконаних 
трьох дипломних робіт він отримає серйозну базу для підготовки та 
написання дисертаційного дослідження з проблем музично-професійного 
профілю. 

Здобутий нами певний досвід роботи з державної атестації випускників 
різних освітньо-кваліфікаційних рівнів та позитивні оцінки голів ДКК-ДЕК, 
що призначаються Міністерством освіти і науки України з числа провідних 
фахівців інших вищих навчальних закладів, дозволяють зробити висновки 
про правильність вибраного та апробованого нами шляху підготовки 
кваліфікованих  фахівців музично-педагогічної сфери. 
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