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  19.11.2021  викладач  Гайдученко  Володимир  Іванович  разом зі 

студентами 132 групи   запросили викладачів 

на онлайн заняття з дисципліни.   Тема 

"Позаурочна музично-виховна робота з 

молодшими школярами. Пунктирний ритм. 

П.Козицький "Ялинка". Ж.  Бізе " Увертюра" 

до опери "Кармен". 

  Викладач  ставив за мету формування 

професійних компетенцій, закріплення  

набутих  знань, умінь, навичок  під  час 

проведення таких основних елементів уроку з 

музичного мистецтва,  як розспівування повторення та вивчення музичного твору, 

слухання музики; розкриття значення музично-виховної роботи в розвитку 

музичних здібностей дітей у позаурочний час.  
Під час актуалізації опорних знань студентів булл проведено рольову гру, де 

студентка Марія Кушніренко  провела розучування поспівки  "Гойда-да". 

Студентка  нагадала аудиторії правила співу та план проведення розспівування:  

визначення змісту за текстом поспівки; визначення темпу та характеру; вивчення 

тексту за ритмом; розучування мелодії музичними фразами; закріплення тексту та 

мелодії поспівки, виконуючи її на  1/2  тону вище. 

   Хоровий спів є природним способом вираження естетичних почуттів, 

найбільш активною, доступною формою музичного навчання і виховання в 

навчальних закладах. Спів не вимагає значної попередньої підготовки, порівняно 

легко засвоюється. Спів як виконавський процес  розвиває  музичні здібності. 

Фрагмент уроку з повторення 

української народної пісні "Вітряк" 

провела Ольга Окушко. Студентка 

звернула увагу на дихання та дикцію, 

чистоту інтонування при співі та 

правильне ритмічне виконання мелодії 

пісні. 

У ході заняття під час вивчення нового матеріалу з музичної грамоти теж 

було використано ділову гру. З поняттям "Пунктирний ритм" ознайомила 

студентка Ірина Дикунець. 

Продовжуючи вивчення нового матеріалу, важливим елементом заняття з 

музичного мистецтва є вивчення музичного твору, а саме пісні "Ялинка"  

П.Козицького. 

Студенти прогадали етапи роботи над піснею. Нікіта Фльорко презентував 

реферативне повідомлення про життєвий та творчий шлях українського 

композитора. Каріна Кондратюк провела вивчення пісні "Ялинка". Нагадала 

правила співу та звернула увагу однокурсників на план розучування пісні: 

визначення змісту за текстом пісні та темпу і характеру, виконуючи перший куплет 

пісні; вивчення тексту за ритмом пісні та мелодію по музичних фразах; спів пісні 



по куплетах; художнє виконання музичного твору.  Спів надає широкі можливості 

для творчого розвитку, самовияву особистості, вираження змісту твору, оскільки  

 

мисл співу не в механічному розучуванні пісень, а в їх творчій інтерпретації. 

Спостерігаючи за проведенням вивчення поспівки та пісні, студенти дійшли 

висновку, що практична компетентність в освоєні музичного інструменту є 

важливим показником якості в підготовці та проведені занять з музичного 

мистецтва.  

   Не менш важливим видом 

музичної діяльності на заняттях з 

музичного мистецтва є музичне 

сприймання. У процесі слухання музики 

включається досвід переживань і роздумів 

слухачів, який формується під час 

слухання та художній досвід, пов'язаний  з 

виконанням музики.  

Валерія Нідзелик своєю 

презентацією зацікавила одногрупників життям та творчістю французького 

композитора Ж.Бізе.. Цікаво підвела до слухання музичного твору "Увертюра" до 

опери "Кармен". 

   Мистецтво наповнює вільний час дітей соціально цінним змістом. Заняття 

тим чи іншим видом мистецтва мають величезне виховне значення незалежно від 

того, на якому рівні майстерності здійснюється ця діяльність. Тому при організації 

позанавчальної музично-виховної роботи слід керуватися правилом: ніяких 

обмежень за ознакою обдарованості. Розгляд цього питання презентувала  Ганна 

Павлушко. У своєму виступі вона зазначила, що в гуртки повинні залучатися всі  

 

діти, і завдання тут полягає в тому, щоб у кожної дитини знайти творчу нотку, 

розбудити і розвинути творчі задатки. Мистецтво може пробуджувати творчі 

здібності людини навіть тоді, коли вони ще дрімають і не мають опори для себе в 

життєвому досвіді. 



    Презентація Богдани Мельник була присвячена вокально-хоровому співу, 

одному із основних   напрямків гурткової роботи, який сприяє формуванню 

особистості дитини: розвиває творчу 

активність, спостережливість, уяву, 

наполегливість, цілеспрямованість, у 

подоланні труднощів виконання, волю, 

дисциплінованість, самостійність. Однією з 

специфічних особливостей хорового співу є 

можливість об'єднувати  учасників 

колективу з різним рівнем розвитку 

голосових та слухових даних. Це дозволяє залучити до творчої роботи несміливих, 

невпевнених в собі дітей.  Виховна дія хорового співу збільшується від синтезу 

музики і слова. 

Марія Кушніренко в презентації звернула увагу одногрупників на гурток гри 

на музичних інструментах. Гра на музичних 

інструментах допомагає дитині розвивати 

координацію й моторику, оскільки вимагає 

узгоджених рухів кистей, рук і ніг. Таке 

заняття добре підходить гіперактивним 

дітям. Гра на струнних і клавішних 

інструментах (скрипці, фортепіано, баяні, 

гітарі та ін.) вимагає одночасних, але в той 

же час різних рухів лівої та правої рук. Розвиток таких навичок, як координація й 

розрахунок часу, відкриває дитині двері до таких занять, як танці або спорт. 

У своїй презентації Анна Федоренко зосередила увагу студентів на 

хореографічному мистецтві. Танець – найулюбленіший і найпопулярніший вид 

самодіяльного мистецтва – сприяє естетичному вихованню і фізичному розвитку 

дітей. Навчаючись у хореографічних гуртках, діти знайомляться з мистецтвом 

хореографії, набувають певну танцювальну підготовку, розвивають пластичність, 

вміння красиво рухатися, зміцнюють 

організм, виправляють деякі фізичні 

вади.  

Слухаючи виступ гурту 

"Веселих музик" студенти мали змогу 

спостерігати два напрямки 

факультативної  роботи – це вокальний 

спів та гра на музичних інструментах, 

які гармонійно поєднались у виконанні 

української народнпї пісні "Гей з-за моря". 

      Підсумовуючи теоретичний матеріал, студенти дійшли висновку, що  

участь у позанавчальній музично-виховній роботі відкриває перед її учасниками 

можливість поглиблено займатись тим, що їм подобається. Учитель, займаючись з 

зацікавленими обдарованими дітьми, має можливість більше залучати їх до музики, 

формувати самостійність, творчу активність, бажання пропагувати музичну 

культуру.  


