
  Щоб реалізувати свої мрії в 

реальний успіх, Ви повинні 

працювати. Працювати багато, 

наполегливо, постійно – це 

шлях до вдосконалення і 

максимальному результату.  

                        Джон Паттерсон 

 

   Однією із форм роботи 

пропаганди розвиту фахової 

компетентності майбутнього 

вчителя початкових класів є 

проведення предметної олімпіади за темою «Теорія музики. Основи музичної 

грамоти» та конкурсу «Кращий за професією». 

   Знання елементарних основ музичної грамоти – розміщення нот на нотоносці в 

скрипковому і басовому ключах, тривалостей нот, знаків альтерації, динамічних 

відтінків, пауз, знаків скорочення та подовження звучання, будови мажорних і 

мінорних тональностей та тризвуків, структури музичного твору (мотив, фраза, 

речення, період) дає змогу студентам розширити свої знання і уміння. 

   Студенти мають можливості виконувати на музичних інструментах нескладні 

музичні твори та пісенний репертуар для учнів початкових класів ЗОШ під час 

проведення уроків музичного мистецтва. 

   Основи музичної грамоти формують навички розуміння і сприйняття народної 

та класичної музики. Тому на олімпіаді були питання в межах програмового 

матеріалу для ІІ, ІІІ курсів. Студенти успішно справилися з постановленими 

завданнями, їх відповіді були ґрунтовними, чіткими, правильними.  

Переможцями стали: 

на ІІ курсі:  Ляпун А.С. (121 група), Павленко А.В. (122 група), Автюхович В.М. 

(123 група) – викладачі Урчик О.Ю., Гайдученко В.І., Бляхарський О.В. 

 на ІІІ курсі:  Лопатюк Н.А.(132 група), Мосійчук А.О. (131 група), Скрипнюк 

Л.Ю. (133 група) – викладачі Білявська Л.П., Кононко М.Х., Мегедь М.Л. 

Готовність до майбутньої професії під час конкурсу "Кращий за професією" з 

музичного мистецтва продемонстрували студенти ІV курсів. 

Одним з видів роботи на уроці музичного мистецтва в початкових класах є 

розучування пісні. 

Студенти підтвердили міцні знання програмового матеріалу, структури роботи 

над пісенним репертуаром,  достатнє володіння інструментом у поєднанні зі співом. 

   Усі учасники успішно домоглися поставленої мети, вдало презентували окремі 

елементи в роботі над піснею. 

Кращими за професією стали: 

  І місце – Осадчук К.В. (142 група),  викладач Мегедь М.Л. 

    ІІ місце –  Ніколайчук Р.М. (143 група), викладач Бляхарський О.В. 

    ІІІ місце – Вовчук М.Р. (141 група), викладач Урчик О.Ю. 

  Переможці олімпіади і конкурсів  одержали Почесні грамоти та щирі оплески 

присутніх. 


