
Музика навіть в найжахливіших 

драматичних ситуаціях повинна 

залишатися музикою. 

      В.А. Моцарта 

        30 листопада 2016 року було проведено відкрите заняття з музичного 

виховання з методикою Мегедем М. Л. на тему:  «Елементи музичної форми , 

проста одно-, дво-, три частинна форми. Форма рондо. Вивчення колядки 

«Старий рік минає». Слухання музики В.А. Моцарт «Рондо в турецькому 

стилі» у 132 групі. 

       Метою заняття було ознайомити студентів із музичними поняттями 

«мотив», «фраза», «речення», «період». Формувати розуміння про одно-, дво- 

тричастинну форми та форму рондо. Розвивати вокально-хорові навички при 

вивченні колядки «Старий рік минає». Виховувати любов та інтерес до 

української та європейської класичної музики. 

        Епіграфом заняття стали слова відомого австрійського композитора 

В.А.Моцарта: «Музика навіть в найжахливіших драматичних ситуаціях 

повинна залишатися музикою». 

 

 



      На початку заняття студентам було запропоновано написати на аплікації 

нот очікувані результати знань, а після завершення заняття проаналізувати 

власну роботу, зафарбувавши трьома кольорами. На нотному стані дошки 

з'явилися зелені  нотки, що свідчило про здійснення очікуваних результатів. 

     Для перевірки знань студентам були запропоновані на такі питання: 

1. Кабінет музики – центр музичної роботи в школі (типовий перелік 

музично-наочних посібників, аналіз переліку обладнання кабінету 

музики). 

2. Хорові колективи України, які прославляють нашу державу за 

кордоном. 

3. Художнє виконання пісні О.Ярославенка «О, Україно». 

 

       

 Відповідаючи на дані питання, студенти закріпили знання з музичного 

виховання з методикою та розширили свій музичний кругозір. Під час 

художнього виконання пісні «О, Україно» викладачем було запропоновано 

студентам розділитися на групи для мотивованого оцінювання виступаючих. 



Адже сьогодні це студенти, а в майбутньому учителі, які повинні якісно та 

мотивовано оцінювати своїх учнів. 

         Під час вивчення будови музичного твору для кращого засвоєння 

матеріалу використано інтерактивні технології. Студентам запропоновано 

роботу у групах. Після перегляду-прослуховування прикладів одно-, дво-, 

три частинної форми з кращих зразків української та європейської вокальної 

музики студенти створили схеми-опори, які презентували. При вивченні 

форми рондо студентам було запропоновано переглянути відео-схему твору 

австрійського композитора Й. Гайдна «Рондо». На цьому прикладі студенти 

могли не тільки почути, а і побачити схему будови рондо. 

 

 
          

 Вивчення колядки «Старий рік минає» було організовано у вигляді рольової 

гри. Студенти продемонстрували вміння проводити вступну бесіду,  

аналізувати пісню та вокально-хорові навички під час розучування та 

виконання пісні. Колядку вивчали за методичним планом: 

- аналіз прослуханої пісні;  

- розучування фразами; 

- спів сольфеджіо; 



- вивчення та виконання пісні в два голоси; 

- виконання пісні під фонограму.  

      Слухання музики умовно перенесло студентів до Відня. Студентів 

ознайомили з життєвим та творчим шляхом видатного австрійського 

композитора В.А.Моцарта. Цікавий виступ студентів плавно перевів хід 

заняття в чарівний світ музики В.А.Моцарта. Слухання «Рондо в турецькому 

стилі» відбулося з аналізом твору та повторним слуханням  у  різному 

виконанні. На кінець заняття викладачем було запропоновано переглянути 

фрагмент з фільму М.Формана «Амадеус». 

 

 


