
Організація підсумкової атестації в умовах карантинного обмеження 

для студентів спеціальності 025 «Музичне мистецтво» 

 (Народні інструменти) 

(Денна та заочна форми навчання) 

 

Розклад атестації 

 

     

10.06.2020 10.00 15.30 
захист роботи 

денна форма 
4 

12.06.2020 10.00 15.30 
захист роботи 

заочна форма 
10 

19.06.2020 10.00 16.00 іспит (диригування) 

денна і заочна форма 
14 

24.06.2020 10.00 15.30 іспит (фах) 

денна форма 
4 

26.06.2020 10.00 15.30 іспит (фах) 

заочна форма 
10 

 
  



Підготовчі етапи 

І. Студенти до 05 червня 2020 р. зобов’язані: 
1. Завантажити на електронні пристрої (телефон або комп’ютер) додаток Cisco WebEx Meetings. 

2. Ознайомитися з розкладом і вимогами до проведення іспитів. 

3. Всі матеріали кваліфікаційних іспитів підготувати згідно програм, які затверджені кафедрою і Вченою радою ННІМ, 

та повинні надсилатися згідно графіку на електронну адресу кафедри kmunim@pnu.edu.ua для попереднього 

ознайомлення головою та членами екзаменаційної комісії. 

 

ІІ. На захист роботи студенти до 08 червня 2020 р. повинні: 

Надіслати на електронну пошту кафедри kmunim@pnu.edu.ua документи для захисту кваліфікаційних робіт згідно 

переліку: 

а) Бакалаврська робота з додатками; 

б) Відгук наукового керівника; 

в) Рецензія на бакалаврську роботу. 

Оригінали (друковані) бакалаврських робіт повинні бути здані (переслані поштою) науковим керівникам, які 

несуть відповідальність за їх зберігання на кафедрі.  

ІІІ. До іспиту з диригування студенти до 18 червня 2020 р. зобов’язані: 

Надіслати на електронну пошту kmunim@pnu.edu.ua якісний відеозапис виконання програми з диригування: 1 

інструментальний твір або 2 вокально-інструментальні твори (бандуристи) – окремими файлами. Для запису можна 

використовувати звуковий матеріал, котрий підготували концертмейстери кафедри, або доступний супровід (з інтернет-

джерел або відеозаписів колективів).  

ІV. Студенти до 22 червня 2020 р. зобов’язані: 

Надіслати на електронну пошту kmunim@pnu.edu.ua якісний відеозапис виконання програми з фаху (4 твори окремими 

файлами).  

 

Порядок проведення іспитів 
Атестація проводиться відкрито. Доступ буде оприлюднено на сайті випускової кафедри. 



І. Захист кваліфікаційної роботи буде проводитись згідно розкладу атестації у форматі відеозв’язку на платформі Cisco 

WebEx Meetings.  

У зазначені дати проведення атестації з 9.45 до 10.00 проводиться ідентифікація студентів з демонстрацією документа, що 

засвідчує особу із обов’язковою фотографією, прізвищем та іменем. 

Для захисту кваліфікаційної роботи надається до 30 хвилин (доповідь, відгук рецензента та наукового керівника, додаткові 

питання).  

Після захисту відбувається засідання комісії за участю наукових керівників і рецензентів без студентів, де оцінюються 

результати захисту згідно вимог (додаток 1).  

Екзаменаційна комісія після підсумкового засідання за 100-бальною шкалою оголошує оцінки для студентів, паралельно 

оприлюднивши їх на сайті кафедри. 

ІІ. Іспит з диригування буде проводиться згідно розкладу атестації у форматі відеозв’язку на платформі Cisco WebEx 

Meetings. 

У зазначену дату проведення атестації з 9.45 до 10.00 проводиться ідентифікація студентів з демонстрацією документа, 

що засвідчує особу із обов’язковою фотографією, прізвищем та іменем. 

Після ідентифікації студентів екзаменаційна комісія здійснює перегляд відеозапису програми із обов’язковою онлайн 

присутністю випускника та його викладача з диригування.  

На заключному засіданні екзаменаційна комісія проводить обговорення без студентів, враховуючи думку викладачів з 

диригування і керівників навчальних колективів кафедри та здійснює оцінювання, враховуючи вимоги до виконання 

випускної програми (додаток 2), оголошує оцінки за 100-бальною шкалою для студентів, паралельно оприлюднивши їх 

на сайті кафедри. 

 

ІІІ. Іспит з фаху буде проводиться згідно розкладу атестації у форматі відеозв’язку на платформі Cisco WebEx Meetings. 

У зазначену дату проведення атестації з 9.45 до 10.00 проводиться ідентифікація студентів з демонстрацією документа, 

що засвідчує особу із обов’язковою фотографією, прізвищем та іменем. 

Після ідентифікації студентів екзаменаційна комісія здійснює перегляд відеозапису програми із обов’язковою онлайн 

присутністю випускника та викладача з фаху.  

На заключному засіданні екзаменаційна комісія проводить обговорення без студентів, враховуючи думку викладачів з 

фаху та здійснює оцінювання, враховуючи вимоги до виконання випускної програми (додаток 3), оголошує оцінки за 100-

бальною шкалою для студентів, паралельно оприлюднивши їх на сайті кафедри.  



ДОДАТКИ 

Кваліфікаційні вимоги при оцінюванні результатів  
 

Додаток 1 

 
При захисті бакалаврської роботи враховуються наступні результати: 

1. Здатність аналізувати узагальнювати і використовувати у своїй роботі передовий педагогічний і музикознавчий досвід, 

вміння критично оцінювати результати власної виконавської та педагогічної діяльності, творчо підходити і впроваджувати 

нові освітні навчально-виховні технології. 

2.  Здатність аналізувати наукові концепції музичного мистецтва, висувати гіпотези, формулювати власні принципи та 

методи навчання; вдосконалювати дослідницькі завдання, а для їх вирішення збирати необхідну інформацію та 

впорядковувати висновки, які слід захистити в науковому товаристві. 

3.  Здатність розуміти системну методологію проведення науково-педагогічних досліджень; володіти базовими знаннями 

з музичного мистецтва, необхідних для засвоєння загально-професійних дисциплін і фахових дисциплін. 

4.  Володіння основами методології наукових досліджень, формулювати наукову проблему в галузі мистецької музичної 

освіти; оцінювати власну навчальну та науково-професійну діяльність, будувати і втілювати ефективну стратегію 

саморозвитку та професійного самовдосконалення. 

5. Вміння використовувати різні способи реєстрації наукових фактів, аналізувати і інтерпретувати матеріали 

спостережень, переводити наукові знання у площину практичного використання; вміння застосовувати конкретно-

наукову методологію експериментального дослідження проблем процесу професійного музичного навчання; 

використовувати сталі теорії психолого-педагогічного діагностування якості музично-виконавської діяльності. 

6. Володіння художнім музичним кругозором для професії майбутнього викладача-інструменталіста, вміння самостійно 

мислити, критично аналізувати опрацьовану наукову літературу. 

7.  Знання в галузі інформатики й сучасних інформаційних технологій; навички використання програмних засобів і 

навички роботи в комп’ютерних мережах, уміння створювати бази даних і використовувати інтернет-ресурси. 

8.  Здатність застосовувати сучасні технології психолого-педагогічного діагностування в галузі музичного мистецтва та 

сучасні інформаційні технології в галузі; володіння навичками пошуку та аналізу інформації за професійним 

спрямуванням, роботи з комп’ютером. 



9.  Вміння користуватись різними видами комп’ютерних програм для музиканта; опанування програмами нотного набору; 

розвиток практичних навичок нотного набору різних видів партитур музичних творів (інструментальних, вокально-

інструментальних, хорових); опанування навиками синхронізації нотного і текстового набору різних комп’ютерних 

програм. 

10.Володіння уявленнями про основи філософії, психології, педагогіки, культурології, що сприяють розвитку загальної 

культури й соціалізації особистості, впровадження етичних цінностей, знання вітчизняної історії, розуміння причинно-

наслідкових зв’язків розвитку суспільства й уміння їх використовувати в професійній і соціальній діяльності; вміння 

застосовувати наукові методи побудови та аналізу навчально-виховного процесу у галузі музичного мистецтва, 

використовувати знання різних музично-педагогічних теорій професійного розвитку педагога-музиканта; застосовування 

професійно-профільованих знань у репетиційній, концертній, педагогічній, науково-дослідницькій, музикознавчій роботі 

Додаток 2 

 

При диригуванні оцінюється: 

1. Володіння принципами організації керівництва народно-інструментального колективу. 

2.  Володіння знаннями репертуару різних епох, жанрів і стилів для різного складу народно-інструментального колективу. 

3. Знання основних шляхів пошуку виконавських засобів втілення художнього образу у диригентській діяльності. 

4. Використання знань, умінь і навичок зі спеціалізованих професійних дисциплін в процесі вирішення практичних 

завдань диригування. 

5.  Володіння теоретичними засадами диригентського виконавства та культури вокально-ансамблевого співу (для 

бандуристів). 

6.  Знання виразових можливостей інструментальної та вокально-інструментальної музики та диригентського виконавства 

в цілому, практикою керівництва та методичними принципами формування практичних навичок роботи з народно-

інструментальним колективом, що забезпечує процес мистецько-виконавської освіти, формує професійний фаховий 

розвиток і є необхідним для майбутньої практичної музичної виконавської та педагогічної творчості, музично-

виконавської культури та спонукає до професійного росту й самовдосконалення майбутнього диригента. 

7.  Вміння використовувати знання, уміння і навички зі спеціалізованих професійних дисциплін в процесі вирішення 

практичних завдань під час диригування народно-інструментальним колективом. 

8.  Знання технічних прийомів і принципів диригування (темпових, агогічних, динамічних), особливостей диригування 

різним складом народно-інструментальних колективів. 



9. Орієнтація у стилістиці музики, зокрема інтерпретації творчості українських та зарубіжних композиторів. 

10. Практичне відтворення драматургії, форми, образно-тематичного змісту та стилю виконуваних творів з диригування. 

 

Додаток 3 

 

При виконанні програми з фаху оцінюється: 

1. Вільне і досконале технічне володіння музичним інструментом. 

2.  Володіння знаннями репертуару різних епох, жанрів і стилів для свого інструмента. 

3. Знання основних шляхів пошуку виконавських засобів втілення художнього образу творів на інструменті або у співі з 

власним акомпанементом (для бандуристів). 

4. Використання знань, умінь і навичок зі спеціалізованих професійних дисциплін в процесі вирішення практичних 

завдань гри на інструменті. 

5.  Володіння практичними (технічними й методичними) засадами інструментального виконавства та культури вокального 

співу (для бандуристів). 

6.  Знання виразових можливостей інструментальної та вокально-інструментальної музики для підтвердження 

професійного фахового рівня випускника, що є необхідним для майбутньої практичної музичної виконавської та 

педагогічної творчості, музично-виконавської культури та спонукає до професійного росту й самовдосконалення 

майбутнього музиканта-інструменталіста. 

7.  Вміння використовувати теоретичні знання і практичні навики зі спеціалізованих професійних дисциплін в процесі 

вирішення виконавських завдань на інструменті. 

8.  Знання технічних прийомів і способів гри на інструменті, відтворення темпових, агогічних, динамічних, формотворчих 

і драматургічних особливостей творів на інструменті. 

9. Орієнтація у стилістиці музики, власна фахова інтерпретація творчості українських та зарубіжних композиторів. 

10. Практичне відтворення драматургії, форми, образно-тематичного змісту та стилю виконуваних творів. 

 



Інструкція встановлення та підключення до системи Cisco 

Webex Meeting 

 

1. В Google PlayMarket або Apple App Store знайти програму Cisco Webex 

Meeting (мінімальні характеристики смартфона: Android OS 5.0+, Dual-core 

CPU), завантажити і установити: 

                  

2. Запустити додаток, підтвердити політику конфіденційності 

 



3. Надати додатку всі необхідні дозволи для його роботи: 

 

4. Натиснути “Join Meeting” 

 

 

 

 



5. У верхньому рядку ввести адресу кімнати – веб-посилання, яке буде 

надано вам організатором підключення: 

ПРИКЛАД: pu.webex.com/meet/….*ваше посилання* 

 
6. Ввести ім`я і пошту у відповідних полях та натиснути JOIN у правому 

верхньому куті: 

 

7. Натиснути JOIN. Вмикати мікрофон чи камеру при потребі на відповідних 

кнопках в нижньому рядку: 

 

ПРИМІТКА: у вимкненому стані кнопки мікрофона і камери червоного кольору. Для вмикання 

потрібно натиснути на кнопку. 



 

Для встановлення на ПК  

(рекомендована операційна система: Windows 10,  

бажана наявність колонок, вебкамери з мікрофоном для зв'язку) 

 ввести посилання, яке буде надано вам організатором, у браузері (або 

просто на pu.webex.com і там знайти посилання на скачування) 

 сторінка запропонує завантажити програмне забезпечення, яке треба 

зберегти і встановити на ПК 

 

 

Запустити програму на ПК і зареєструвати ім’я і пошту аналогічним чином. 

При підключенні на ПК, варто вказати доступ через настільний додаток 

(встановлену програму), по замовчуванню підключення здійснюється в 

браузері: 

 



Альтернативний спосіб 

1.Запустити Cisco Webex Meetings на ПК 

2.Вибрати опцію «використати як гість» якщо ви не адміністратор і 

підключаєтеся до вже створеної зустрічі (якщо адміністратор, вводите пошту, 

а далі і пароль наданого вам користувача): 

 

3.Ввести ваше ім’я, пошту і посилання кімнати, до якої потрібно під’єднатися: 

 

4.Натиснути Join, вибрати в налаштуваннях вашу вебкамеру/мікрофон, і 

продовжити з’єднання натисканням “Join Meeting”. 



СПОСІБ З'ЄДНАННЯ ЧЕРЕЗ БРАУЗЕР, ЯКЩО У ВАС НЕ ВСТАНОВЛЕНИЙ 

ДОДАТОК 

1.Перейти через надане вам посилання в браузері, вибрати опцію 

«з’єднатись з допомогою браузера»: 

 

2. Ввести персональні дані про себе: ім’я, пошту, натиснути «далі»: 

 

3.Вибрати в налаштуваннях діючі вебкамеру/мікрофон, дати дозвіл на їх 

використання в браузері при потребі (випливаючі сповіщення), натиснути 

«Приєднатися»: 

     



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Функції та можливості Webex 

Отже, Ви вдало підключилися до кімнати і бачите наступне вікно: 

 

В головному вікні Ви бачите наступні кнопки: 

 

Кнопка      показує інформацію про кімнату. 

 

Кнопка      дозволяє закріпити відео конкретного користувача, яке Ви будете 

бачити.  

Для цього виберіть необхідного користувача із випадаючого списку.  



 

Кнопка      дозвогяє змінити вигляд вікон, при наведенні на неї буде 

показано кілька варіантів відображення:  

 

-          показати тільки відео виступаючого 

 

-          показати відео виступаючого та відео учасників в вигляді невеликих 

ескізів внизу 

-          показати відео учасників в вигляді сітки 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Головні елементи керування: 

 

 

1. Мікрофон. 

Ця кнопка відповідає за ввімкнення та вимкнення мікрофона.  

 

Мікрофон ввімкнено         та мікрофон вимкнено.  

 

 

2. Веб-камера. 
Ця кнопка відповідає за ввімкнення та вимкнення веб-камери. 

 

Веб-камеру ввімкнено         та веб-камеру вимкнено. 

 

3. Надати спільний доступ. 
Якщо у Вас є певні матеріали, які ви хочете відобразити для інших 

учасників (презентація, відео, веб-сторінка), натискаєте сюди. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Ви побачите наступне вікно: 

 

 Тут Ви бачите можливі варіанти контенту для надання спільного доступу. 

Ви можете транслювати як цілий екран, так і конкретну програму, в якій 

відкритий Ваш матеріал (презентація в PowerPoint, відео в програвачі, документ 

pdf в Adobe Reader). Для початку трансляції виберіть необхідне вікно / екран та 

натисніть на синю кнопку Share. 



 

  Врахуйте, якщо Ви будете транслювати відео, в меню зверху (виділено 

прямокутником) необхідно вибрати параметр Optimize for motion and video. 

 



 

 

 

 

 

При наданні спільного доступу Ви побачите наступне вікно програми з 

наступним функціоналом: 

 



 
 

        - Зліва, натиснувши на Stop, Ви можете припинити  

 

надавати спільний доступ, а справа побачите індикатор, чи надається спільний 

доступ обраної програми. 

 

       - Головне меню керування знаходиться тут.  

 

Навівши курсор сюди, Ви побачите наступну панель: 

 

 
 

 Зупинити спільний доступ. 

 

 Пауза. Натиснувши тут, зображення програми спільного 

доступу для інших    користувачів буде зупинено в даному 

вигляді, і щоб продовжити його необхідно натиснути Resume.  

 змінити  програму, до якої надається спільний доступ (Share – 

Share Content). 



 

 ввімкнути режим анотацій для інших користувачів (Assign – Allow 
to annotate). 

 

 

 ввімкнути або вимкнути власний мікрофон. 

 

 увімкнути або вимкнути власну веб-камеру. 

 

 

 список учасників. Для вимкнення натиснути ще раз.  

 

 натискання вмикає чат, де Ви будете мати змогу написати всім 

або окремим учасникам. Для вимкнення натиснути ще раз.  

 

 

 режим анотацій, що дозволить Вам та іншим учасникам 

виділяти, писати та малювати поверх контенту, до якого 
надається спільний доступ. Натиснувши ще раз, Ви вимкнете режим 

анотацій, а всі залишені анотації буде прибрано.  

 

  Додатковий функціонал. Тут Ви знайдете додаткові функції, які 
не показані в головній панелі, такі як 

вікно нотаток, голосування, 

скопіювати адресу посилання на кімнату, 

інформація про кімнату, налаштування 

динаміка, мікрофона та камери, тощо. 

 

 

 

 

 

 

 



4. Показати/сховати панель користувачів. 

Ця кнопка відображає список підключених користувачів. 

 

 

 

 

 



5. Показати / сховати чат. 

Натиснувши цю кнопку, Вам буде показаний чат. Ви можете 

набрати своє повідомлення у відповідному полі та спілкуватися з 

іншими учасниками. 

 

 
 

Ви можете спілкуватися в як загальному чаті, так і написати приватне 

повідомлення конкретному учаснику, яке будете бачити лише Ви та отримувач.  

Для цього в підменю To: виберіть необхідний параметр (Everyone/всі  чи *ім’я 

учасника*). 

 
 

 



 

6. Додаткові опції. 

В цьому меню Ви можете скопіювати адресу кімнати для 

поширення, переглянути аудіоз’єднання, перевірити налаштування 

пристроїв вводу-виводу (колонки/динамік, мікрофон, веб-камера), 

підключитись до девайсів. 

 

 
Окремий наголос варто зробити на налаштуванні пристроїв вводу-виводу: 

 
Натиснувши тут, Вам відкриється наступне меню: 

 

 

 



 
 

В блоці Speaker Ви можете вибрати пристрій вивіду та перевірити його, 

натиснувши на Test, а також першим повзунком налаштувати їх гучність. 

 

В блоці Microphone Ви можете вибрати пристрій вводу та перевірити його (сірі 

поділки внизу будуть динамічно ставати синіми коли ви розмовляєте). Також Ви 

можете налаштувати гучність мікрофону, або ж галочкою внизу ввімкнути 

динамічне автоматичне налаштування гучності мікрофона.  

 

В блоці Camera Ви, аналогічно, можете вибрати камеру. 

 

7. Покинути кімнату.  

 

Натиснувши цю кнопку     Ви покинете кімнату . 

 


