
29.11.2016 Гайдученком В.І. було проведено заняття з музичного 

виховання з методикою зі студентами 122 групи. 

Тема заняття "Знаки альтерації (ключові та випадкові). Українська 

народна щедрівка "Ой сивая та і зозуленька". П.Чайковський "Танок феї 

Драже", "Вальс квітів" (з балету "Лускунчик")" відповідала вимогам навчальної 

робочої програми. Передбачено реалізацію триєдиної мети  (навчальної, 

розвивальної, виховної), що обумовлена змістом  матеріалу, який 

опрацьовувався на занятті.   У ході планування конкретизовано, якими 

знаннями, практичними вміннями та навичками повинні оволодіти студенти.  

Вибір типу, структури 

заняття, форми організації 

навчальної діяльності студентів, 

методів і прийомів роботи були 

зумовлені метою та визначеними 

завданнями. Заняття складалося з 

логічно взаємозв'язаних етапів, 

кожен з яких мав спрямованість на 

досягнення певного результату. 

Заняття традиційно розпочалося з  музичного вітання та розспівки.  Для 

даного етапу розспівування було 

підібрано такий музичний 

матеріал, що передбачав роботу 

над кантиленним співом, чистотою 

інтонування,  ансамблем, 

польотністю звуку. 

З метою перевірки рівня 

засвоєння знань із музичної 

грамоти  та сформованості 

Музичне виховання - це не виховання 

музиканта, а, передусім, виховання 

людини 

                     В. Сухомлинский 



практичних навичок сольфеджування і аналізу музичних творів було 

використано групову  форму роботи.  Кожна з груп мали виконати ряд 

завдань, а саме: 

 - визначити ноти щодо їх висоти та тривалості; 

 - записати ноти вказаної  висоти та тривалості; 

 - згрупувати ноти в такти за розміром 2/4, 3/4, 4/4; 

 - зробити  музичний аналіз та просольфеджувати зазначену  пісню. 

Кожна з груп мала свого 

спікера, який керував роботою 

студентів, а також, залучивши до 

аналізу та обговорення всіх членів 

своєї групи, оцінював результати 

роботи протилежної групи. Такий 

спосіб перевірки був ефективним, 

оскільки він дозволив  не лише 

оцінити фактичні знання кожного, 

а й сприяв їх поглибленню.  

До того ж, виконуючи конкретне завдання, студенти усвідомлювали 

свою відповідальність, бо від їх відповідей залежав результат роботи всієї 

групи. 

 Сольмізація та сольфеджування 

визначених пісень сприяли розвитку 

мелодичного і гармонічного слуху, 

точності інтонування. 

Отримані  студентами   оцінки 

дають підставу  стверджувати,  що  

навчальний матеріал засвоєний на 

належному рівні. 

Розпочата на початку заняття 

робота з формування вокально-хорових 



навичок знайшла продовження під час вивчення української народної пісні 

"Ой сивая та і зозуленька". 

У ході розучування пісні  

велика увага приділялася точному 

інтонуванню,     відтворенню 

ритмічного малюнка пісні, 

правильному диханню та чіткій 

дикції. 

Одним  із   основних етапів 

розучування мелодії  пісні  є 

сольфеджування. 

 Вихованню любові до класичної музики сприяло ознайомлення із 

життєвим та творчим шляхом відомого російського композитора 

П.І.Чайковського. Підвищити інтерес до творчості композитора допомогли  

підготовлені студентами змістовні реферативні повідомлення та перегляд 

окремих сцен із балету «Лускунчик» , де звучали мелодії "Танцю феї Драже" 

та "Вальсу квітів". Аналіз прослуханого допоміг студентам осягнути художні 

образи музичних  творів і виражені у них емоції та почуття. 

На занятті раціонально 

використано час; були 

дотримані правила 

педагогічного такту, етики, 

норми стосунків між 

викладачем та студентами. 

Створена на занятті  

доброзичлива, творча 

атмосфера сприяла засвоєнню 

нових знань, набуттю 

практичних навичок, розвитку мислення, емоційної сфери, збагаченню 

особистого досвіду. 


