
Якщо ви бажаєте, щоб діти творили, створювали художні 

образи, перенесіть з вогника своєї творчості хоча б одну 

іскру в свідомість дитини. Якщо ви не вмієте творити, 

або вам здається пустою забавою спуститися до світу 

дитячих інтересів,— нічого не вийде. 

В. О. Сухомлинський 

 

Сучасна школа — це простір, де дитина набуває певних знань, умінь та 

навичок й уможливлює реалізацію себе як особистості. Особливе місце 

в цьому належить олімпіадам та конкурсам, які забезпечують можливість 

створення свого майбутнього власними силами. Олімпіади допомагають 

повірити в себе, наблизитися до більш якісної освіти та зміцнити свій 

соціальний статус. Цьому передує копітка наполеглива щоденна праця 

вихованця та наставника.  Тому однією з форм роботи тижня циклової комісії 

викладачів музичного виховання з методикою є проведення олімпіади «Теорія 

музики. Основи музичної грамоти» та конкурсу «Кращий за професією».                  

Знання елементарних основ музичної грамоти – розміщення нот на 

нотоносці в скрипковому і басовому ключах, тривалостей нот, знаків 

альтерації, динамічних відтінків, пауз, знаків скорочення та подовження 

звучання, будови 

мажорних і мінорних 

тональностей та 

тризвуків, структури 

музичного твору (мотив, 

фраза, речення, період) 

дає змогу студентам 

розширити свої знання і уміння. 

Студенти мають можливості виконувати на музичних інструментах 

нескладні музичні твори та пісенний репертуар для учнів початкових класів 

ЗОШ під час проведення уроків музичного мистецтва. 



Основи музичної грамоти формують навички розуміння і сприйняття 

народної та класичної музики. 

На олімпіаді були питання в межах програмового матеріалу для ІІ, ІІІ 

курсів. Студенти успішно справилися з постановленими завданнями, їх 

відповіді були ґрунтовними, чіткими, правильними.  

Переможцями стали: 

на ІІ курсі – Лопатюк Н.А. (122 група), Мосійчук А.О. (121 група), 

Скрипнюк Л.Ю. (123 група)  - викладачі Білявська Л.П., Кононко М.Х., Мегедь 

М.Л. 

на ІІІ курсі – Гришковець Т.П. (131 група),  Прищепа А.С. (133 група), 

Качаненко А.В. (132 група) - викладачі Урчик О.Ю., Бляхарський О.В., Мегедь 

М.Л.  

    Готовність до майбутньої професії під час конкурсу "Кращий за 

професією" з музичного мистецтва продемонстрували студенти ІV курсу:           

Редько Л.В. (141 група)  викладач  Кононко М.Х., Матвійчук Я.С. (142 група) 

викладач Гайдученко В.І., Ільчук А.О. (143 група) викладач Урчик О.Ю.,           

Скідченко В.І. (144 група) викладач Гайдученко В.І. 

 Одним з видів роботи на уроці музичного мистецтва в початкових класах 

є розучування пісні. Саме це етап уроку і демонстрували учасники конкурсу. 

   

Студенти підтвердили міцні знання програмового матеріалу, структури 

роботи над пісенним репертуаром, достатнє володіння інструментом у 



поєднанні зі співом. Усі учасники успішно домоглися поставленої мети, вдало 

презентували окремі елементи в роботі над піснею. 

Кращими за професією стали: 

І місце – студентка 141 групи  Редько Л.В. (викладач Кононко М.Х.) 

ІІ місце – студентка 143 групи  Ільчук А.О. (викладач Урчик О.Ю.) 

ІІІ місце – студентка 144 групи  Скідченко В.І. (викладач Гайдученко В.І.) 

Переможці олімпіади і конкурсу одержали грамоти та щирі оплески 

присутніх. 

 


