
01.12.2016 року було проведено заняття 

з музичного виховання з методикою зі 

студентами 133 групи викладачем-

методистом Бляхарським О.В. 

Заняття проведене  відповідно до вимог 

навчальної та робочої навчальної програми. 

Виходячи з  теми, визначена триєдина мета: 

навчальна, розвивальна, виховна. У ході 

планування  конкретизовано, якими  знаннями,  практичними  вміннями та 

навичками  повинні оволодіти студенти. 

Проведенню   заняття   передувала   підготовча   робота,    зокрема:  

давалася консультація  надалась щодо  питання  методики  проведення   окремих   

етапів  уроку музичного мистецтва у   початковій  школі;   надані   настанови   

студентам щодо підготовки реферативних 

повідомлень  щодо  їх  змісту; підготовлене     

методичне  забезпечення і презентація з 

інформаційними, ілюстративними  та 

відеоматеріалами. 

Вибір типу, структури заняття,  форми 

організації навчальної діяльності студентів, 

методів  і прийомів роботи був зумовлений метою 

та  завданнями. Заняття складалося із логічно 

взаємозв’язаних етапів, кожен з яких мав  спрямованість  на досягнення певного 

результату.  

Музичний матеріал, що підібрано для етапу розспівування, передбачав 

роботу над кантиленним співом, чистотою інтонування, ансамблем, польотністю 

звуку. 

У ході відтворення раніше засвоєних знань перевага надавалася 

фронтальному, усному методу контролю, індивідуальному опитуванню: хоровий 

спів пісні А Філіпенка «Скакалочка»,   



 

 

 

 

 

 

 

 

 

сольфеджування і диригування пісні, 

 

                                                                  виконання під власний акомпанемент. 

 Блок  додаткових запитань дав змогу перевірити  рівень засвоєння  знань із 

музичної грамоти та  методики викладання музичного мистецтва у початкових 

класах. Отримані оцінки засвідчили, що студенти засвоюють навчальний 

матеріал на належному рівні. 

Аналіз готовності студентів до заняття дав 

можливість логічно перейти до наступного етапу: 

методично-практичної підготовки студентів до 

проведення пробних уроків із музичного мистецтва в 

початкових класах. Зважаючи на те, що студенти з ІІ 

півріччя розпочинають проведення пробних уроків, 

викладач ставив  за мету закріпити методику 

проведення  музичної розспівки та вітання, 

ритмічних вправ,  послідовність  розучування пісні, 

слухання музики. 

До  аналізу  було залучено студентів, аби 

виробляти у них уміння оцінювати побачене з точки 

зору методики  і  порівнювати його із алгоритмом-взірцем. Втім, варто було 

особисто проконтролювати якість використовуваної наочності, оскільки 



підготовлена студенткою таблиця для вивчення пісні А. Філіпенка «Ой заграйте, 

дударики» мала не зовсім привабливий  естетичний вигляд.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

    Проведення  ритмічних вправ                  Розучування пісні А. Філіпенка «Ой                 

                                                                          заграйте, дударики» 

На цьому етапі заняття важливо було  домогтися розуміння  студентами 

того, що музичне мистецтво, як й інші  шкільні предмети, має неабиякий 

потенціал  щодо застосування інтерактивних та 

інноваційних технологій. Зокрема,   для 

порівняння  «Вальсу» із балету П.Чайковського 

«Спляча красуня» та «Італійської польки» 

С.Рахманінова   була застосована   одна із 

стратегій технології критичного мислення – 

«Діаграма Венна». 

Розпочата на початку заняття робота з 

формування вокально-хорових навичок знайшла 

продовження під час вивчення пісні  Я. 

Ярославенка «О, Україно». У ході  розучування  

пісні  була реалізована одна зі 

складових виховної мети – виховання 

патріотичних почуттів.  

Проведення етапу  слухання музики,                                         

робота з діаграмою Венна. 

 



Вихованню любові до народної пісні 

та класичної музики  сприяло 

ознайомлення із відомими  музичними 

колективами Житомирської області: 

академічною хоровою капелою «Орея» та 

Поліським ансамблем пісні і танцю 

«Льонок». Підвищити  інтерес до творчості 

колективів допомогли підготовлені 

студентами змістовні реферативні 

повідомлення. На прикладі згаданих колективів стали зрозумілими для студентів 

особливості академічного і народного співу.  

 

 

 


