
Заняття з музичного виховання з методикою, що проведене 03.12.2021 зі 

студентами 133 групи, відповідає навчальній робочій програмі  дисципліни  

«Музичне виховання з методикою». 

Тема заняття: Музична форма. Елементи музичної форми: мотив, фраза,  

речення, період. Проста, дво- і три частинна форми. Форма рондо. В.А.Моцарт. 

«Рондо в турецькому стилі». Колядка 

«Старий рік минає». 

Тема заняття, а також проведення 

його  в режимі онлайн  зумовили  вибір 

методів і прийомів роботи,  структури 

заняття.   Зокрема, перевага надавалась  

опрацюванню  теоретичних питань з 

музичної грамоти; був запланований етап слухання музики, а також вивчення 

української народної колядки. Етапи заняття були  логічно взаємозв’язаними.  

Кожен з етапів  мав  спрямованість  на досягнення певного результату.  

Зважаючи на те, що це останнє заняття навчальної дисципліни, ставив  за мету 

зробити його максимально практично спрямованим, а саме: узагальнити і 

поглибити знання студентів із методики проведення  уроків музичного мистецтва в 

початковій школі, вселити віру в те, що вони мають достатній рівень базових знань 

і готові до проведення  пробних уроків. 

Заняттю передувала попередня підготовча робота. Заздалегідь студенти 

готували презентації. 

Готувалися до проведення розспівки,  художнього виконання вивченої пісні; 

самостійно опрацьовували визначені Державним Стандартом початкової школи  

ключові компетентності.  



Заняття супроводжувалося презентацією ілюстративними та 

відеоматеріалами, що мали на меті підкріпити наочними і 

конкретними музичними прикладами матеріал, який 

вивчався. 

Аналізуючи відповіді студентів як на етапі відтворення, 

так і на етапі засвоєння нових знань, можна зробити 

наступні висновки: 

 Студенти засвоїли  особливості  методики 

проведення занять із музичного мистецтва в початковій школі. 

 Знають і практично демонструють алгоритм проведення окремих етапів 

уроку (зокрема, розспівки). 

 Уміють підготувати цікаві та змістовні презентації, враховуючи вікові 

особливості школярів. 

 Грамотно аналізують музичні твори 

різних жанрів. 

 Розуміють, що музичне мистецтво, як і 

інші шкільні предмети, має неабиякий потенціал 

для розвитку ключових компетентностей, що, у 

свою чергу, залежать від мети уроку і змісту 

матеріалу. 

 Студенти можуть  на теоретичному рівні  запропонувати варіанти 

інтеграції музичного мистецтва з іншими навчальними предметами початкової 

школи. 

Утім, онлайн-форма  заняття 

унеможливила  проведення роботи 

щодо формування вокально-хорових 

навичок, тому розучування колядки 

«Старий рік минає»  було більш схожим 

на майстер-клас викладача  в частині 

демонстрації етапів розучування пісні шкільного репертуару.  Також частина 

студентів не були залучені до діалогу. 



Заняття  пройшло динамічно, результативно. Використовувані форми роботи 

були доцільними, сприяли  

засвоєнню нових знань, набуттю 

практичних навичок,   розвитку  

мислення, емоційної сфери, 

збагаченню особистого досвіду. 

Результати роботи студентів дають 

підставу стверджувати, що мети 

досягнуто. 

Знання, які отримали студенти впродовж вивчення усього курсу, допоможуть 

їм проводити уроки музичного мистецтва у школі  методично грамотно, творчо. 

.  

 


