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                                          Пояснювальна записка 

 

        Фаховий іспит зі спеціальності 014 Середня освіта (Музичне мистецтво) 

в галузі знань 01 Освіта/Педагогіка проводиться у формі Тестування і має на 

меті визначення рівня теоретико-методичної професійної компетентності 

абітурієнтів на здобуття освітнього ступеня «магістр» як майбутнього 

викладача музичних дисциплін у закладах освіти.  

Тести містять 20 питань з теорії і методики навчання і складаються з 

варіантів відповідей, з яких лише одна є вірною. Тестовий бал оцінюється за 

наступною шкалою: 

Кількість балів Кількість правильних 

відповідей 

100 4 

115 5 

120 6 

125 7 

135 8 

145 9 

150 10 

155 11 

160 12 

165 13 

170 14 

175 15 

180 16 

185 17 

190 18 

195 19 

200 20 

 

Максимальна кількість балів за фахового випробування складає 200 

балів; мінімально допустима – 100 бали.  



Програма тестування абітурієнтів  
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