
З усіх наук і мистецтв всіх давня музика. 

Квінтіліан 

У сучасному суспільстві, для якого характерні багатобарвна культурна 

мозаїка, потужний комп’ютерно-інформаційний потік, стандартизація 

свідомості, глобальне поширення масмедіа, виникає нагальна потреба у 

вихованні освіченої людини, яка вміє жити у новому просторі та 

застосовувати свою унікальну самобутність. Мистецтво, як універсальна 

форма передачі образної, історичної, смислової інформації різних культур 

виявляється найбільш здатним розвивати духовний світ дитини та її 

індивідуальні здібності. Важливу роль у системі художньо-естетичного 

виховання школярів, як зазначено в „Концепції естетичного виховання 

учнівської молоді в умовах відродження національної культури, відіграє 

музика як засіб розвитку емоційної та інтелектуальної сфери дитини, її 

музичних та творчих здібностей. Вона здатна формувати не окремі знання й 

уміння, а універсально, цілісно впливати на особистість і гармонізувати 

процес її розвитку”. 

Стандарт чітко націлює зміст мистецької освіти на цілісність 

художнього розвитку особистості, адже він передбачає такі основні види 

діяльності учнів:  

-художнє сприймання (спостереження);  

-аналіз-інтерпретація та оцінювання;  

-художнє самовираження, формування власних думок і почуттів у 

процесі використання знань і вмінь на практиці.  

Узагальнюючи, можна зробити висновок, що естетична і мистецька 

компетентність школяра — багатогранний показник результативності 

загальної мистецької освіти, що інтегрує широке коло компонентів:  

когнітивний (знання), практичний (уміння), аксіологічний (цінності), 

креативний (досвід самовираження),  комунікативний (досвід спілкування). 

  Тому впродовж методичного тижня  було проведено олімпіаду "Теорії 

музики. Основи музичної грамоти", учасниками якої були студенти ІІ, ІІІ 

курсів.  

 

 
Переможцями стали студенти : 

- Максименко  Д.А. (121 група), Кондратюк К.Р. (122 група), 

Кононученко А.В. (123 група); викладачі Кононко М.Х., Гайдученко В.І., 

Бляхарський О.В. 



- Ярмоленко Л.Ю. (133 група), Педченко Д.В. (132 група), 

Гопанчук Ю.А. (131 група); викладачі Бляхарський О.В., Гайдученко М.Л., 

Урчик О.Ю. 

Сучасний етап модернізації шкільної мистецької освіти пов’язаний із 

упровадженням компетентнісного підходу до змісту та організації 

художньо-естетичного процесу в загальноосвітніх навчальних закладах. З 

огляду на це актуалізується потреба в розвитку компетентнісної художньо-

естетичної освіти школярів, зорієнтованої на засвоєння особистістю 

конкретних навчальних результатів – знань, умінь, навичок, формування 

ставлень, досвіду, рівень засвоєння яких дозволяє їй діяти адекватно у 

певних навчальних і життєвих ситуаціях.      

Готовність до майбутньої професії під час конкурсу з музичного 

мистецтва "Кращий за професією" продемонстрували студенти ІV курсів. 

Учасники конкурсу показали міцні знання з методики розучування та 

роботи над пісенним репертуаром, вмінням аналізувати музичний твір, 

здійснювати виховний момент, використовувати наочні посібники, 

презентації, добре володіють грою на музичному інструменті, приємно 

спілкуються з аудиторією. Призові місця поділили:  

  Мельник В.В. (142 група), викладач Білявська Л.П. 

Харук А.Д. (141 група), викладач  Кононко М.Х. 

Малярчук Я.П. (143 група), викладач Гайдученко В.І. 

 
Переможці олімпіади і конкурсів  одержали грамоти та щирі оплески 

присутніх. 

 

 


