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11.1. .1. ВипускнаВипускна кваліфікаційнакваліфікаційна роботаробота
результат самостійної методичної роботи
слухача, що зумовлює: 

поглиблення та узагальнення теоретичних
знань

 удосконалення практичних умінь з фаху, 
навичок критичного мислення

ознайомлення з інноваційними художньо–
педагогічними та соціокультурними
технологіями

 коригування моделі власної професійної
компетентності



ВимогиВимоги

• пропонувати прийоми і методи поєднання
музикознавчих (мистецвознавчих або
соціокультурних) знань з практичною
фаховою діяльністю у відповідних
закладах мистецької освіти або культури; 

• характеризувати шляхи впровадження у
фахову практичну діяльність нових форм, 
методів, технологій навчання та
виховання

• окреслювати умови та засоби організації
соціокультурної діяльності для членів
громад. 



МетаМета написаннянаписання випускноївипускної роботироботи

 глибоке осмислення проблеми, яка
цікавить

оволодіння методами самостійного аналізу, 
прийомами критичного мислення;

пошук шляхів практичного застосування
методичних знань для вирішення конкретних
задач щодо музично–освітньої або
виконавської (культурно–просвітницької або
соціокультурної)  діяльності



ЗавданняЗавдання написаннянаписання ВКРВКР

підвищення рівня теоретичної, методичної та
фахової професійної компетентності;

покращання навичок аналізу, критичного
мислення, систематизації та узагальнення
результатів вивчення методичної, 
музикознавчої або мистецвознавчої
літератури ;

розкриття способів використання активних
методів діяльності в конкретних умовах



ЗавданняЗавдання написаннянаписання ВКРВКР

 упорядкування теоретичних знань, 
методичних умінь та усвідомлення шляхів
щодо їх застосування для розв’язання
конкретних проблем професійної діяльності
слухача.

 удосконалення навичок самоосвіти;

розвиток творчого підходу у застосуванні на
практиці набутих фахових знань та
розв’язанні проблемних завдань. 



1.2. 1.2. ТематикаТематика ВКРВКР

•• розробляєтьсярозробляється філієюфілією, яка забезпечує
навчальний процес щодо підвищення
кваліфікації педагогічних працівників
та керівників закладів культури та
мистецької освіти, 

•• затверджуєтьсязатверджується наказомнаказом

СлухачіСлухачі обираютьобирають темутему випускноївипускної
роботироботи ізіз запропонованоїзапропонованої тематикитематики..
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ВступВступ доцільнодоцільно писатиписати післяпісля тоготого, , якяк написананаписана
основнаосновна частиначастина кваліфікаційноїкваліфікаційної роботироботи..

• обґрунтовується актуальністьактуальність теми
дослідження;

• формулюється його метамета та завданнязавдання; 

• подається короткий огляд літератури;

• характеризується рівень розробленості
проблеми; 

• обґрунтовується практичнепрактичне значеннязначення
обраної проблеми.



це її фахова значущість, що складається з:

• визначення місця обраної проблеми у сфері
фахової реалізації

• аналіз нової музикознавчої, 
мистецвознавчої, соціокультурної фахової
інформації, 

• узагальнення передового досвіду, 

Α

АктуальністьАктуальність темитеми ВКРВКР



МетаМета ВКРВКР
•• закладеназакладена уу самійсамій назвіназві обраноїобраної темитеми

• це те, чого в найзагальнішому вигляді
потрібно досягти в кінцевому підсумку
дослідження. 

Формулювання мети зазвичай починається
словами: 

 "розробити методику (модель, критерії, 
вимоги, основи, тощо)",

 “обґрунтувати...", "виявити...”,

 "розкрити особливості...”,

 "виявити можливості використання..." тощо



ЗавданняЗавдання ВКРВКР

• формулюються відповідно до мети
дослідження

• передбачають опис:

1) основних характеристик (сутності) 
проблеми;

2) характеристику процесу розвитку
проблеми;

3) розробку та (або) обґрунтування
шляхів розв'язання проблеми .      Ӡ



У ВСТУПІВСТУПІ також висвітлюється

практичнепрактичне значення роботи та
розкривається структура:

• розділів – 2, 
• підрозділів – 4, 
• висновки, 
• список використаних джерел

(до 30), 
• кількість сторінок (до 20),
• додатки (вказати кількість). 

РекомендованийРекомендований обсягобсяг вступувступу ––
додо 3 3 сторіноксторінок..



2.5. 2.5. ОсновнаОсновна частиначастина

• містить два розділи –

теоретичний, методичний. 

Завдання розділів основної частини –
обґрунтувати основну думку автора.

• розділи поділяються на підрозділи.  

ОсновніОсновні вимогивимоги додо науковогонаукового викладувикладу
текстутексту -- точністьточність, , чіткістьчіткість, , стислістьстислість..



РозділРозділ 1. 1. 
• подаються теоретичні питання з теми

кваліфікаційної роботи, написані з
використанням літературних
першоджерел.

ПОСИЛАННЯПОСИЛАННЯ ОБОВОБОВ''ЯЗКОВІЯЗКОВІ !!!!!!

• велике значення має правильне
трактування понять (категорій) теми,

• їх точність і науковість закріплюють
документи та словники.



РозділРозділ 2. 2. 

МетодичнийМетодичний розділрозділ, передбачає
розробку фахових проблем за темою
ВКР та їх методичне забезпечення. 

уу змістізмісті розділурозділу::

розроблені автором методичні
матеріали (методичні розробки певного
виду навчальних занять чи окремих
прийомів або комплексів вправ тощо);

інструктивні матеріали;



РозділРозділ 2. (2. (МетодичнийМетодичний))

методики формування умінь або навичок;

 управління певним напрямком мистецької
освітньої діяльності / мистецьким
навчальним закладом; 

пропоновані форми, умови або засоби
організації ефективної мистецької, 
виконавської або соціокультурної діяльності
тощо.

РекомендованийРекомендований обсягобсяг –– додо 33––хх сторіноксторінок
друкованогодрукованого текстутексту кожнийкожний підрозділпідрозділ. . 



ВИСНОВКИВИСНОВКИ
• коротко узагальнюють результати аналізу;

• рекомендації щодо їх впровадження у
мистецько-освітній (соціокультурний) процес;

• питання, які потребують подальшого
вивчення.

Формулювання мають бути чіткими, 
лаконічними, віддзеркалювати реальні
результати випускної роботи (згідно завдань) 

РекомендованийРекомендований обсягобсяг –– додо 3 3 сторіноксторінок
друкованогодрукованого текстутексту. . 



2.7. 2.7. СписокСписок використанихвикористаних джерелджерел

Список використаних джерел та інших
матеріалів в алфавітному порядку
подається в кінці роботи

Правила оформлення - Додаток С. 



2.8. 2.8. ДодаткиДодатки
додо роботироботи подаютьсяподаються::

• ілюстрації або схеми;

• перелік джерел, на які не було посилань у
змісті роботи, але які можуть викликати
інтерес.

• матеріал, що є необхідним для розкриття
повноти змісту роботи (оригіналиоригінали фотографій, 
обкладинок збірок або фрагменти нотних текстів; 
інструкції, методики, опис програм (комп'ютерних), 
розроблених у процесі виконання роботи тощо). 



https://notkinastya.ru/knizhnaya-polka-pianista/knigi-po-metodike-i-pedagogike-
uprazhneniya
/?fbclid=IwAR08r_JxxR8LHOYtjMbwYXnVK9grZz81qYAXGuhAhhe9YhV1laGLBHST4FI


