
Музика - найпоетичніше, наймогутніше, 

найживіше з усіх мистецтв. 

                                                                                                Гектор Берліоз 

Методичний тиждень викладачів циклової комісії музичного виховання 

з методикою проходив з 

28.11.2-16 по 02.12.2016. 

Викладачі комісії 

працюють над спільною 

методичною проблемою 

"Створення умов для 

самореалізації та 

самовдосконалення особистості студентів та забезпечення якості освітньої 

діяльності кожного учасника навчально-виховного процесу". Тому метою 

проведення тижня ЦК стала презентація професійного зростання колективу 

ЦК, активізація творчості викладачів, поширення передового педагогічного 

досвіду, співпраця зі студентами педколеджу. 

У читальному залі бібліотеки коледжу впродовж тижня студенти мали 

можливість познайомитися з експозицію "Віктор Косенко – композитор, 

гордість Житомирщини". Продовжити знайомство із земляком  можна було 

біля інформаційного 

стенду, присвячений 120 

річниці від дня народження  

В.Косенка. 

Відповідальність, 

креативність у оформленні 

якого проявили студенти 

141 групи Наталія 

Курильчук та Валентина Михальчук. 

У рамках тижня проведено спільне засідання викладачів ЦК музичного 

виховання з методикою та викладачів ЦК методики трудового навчання з 

практикумом і образотворчого мистецтва з методикою навчання на тему: 



"Функціональна музика  її призначення в педагогічній діяльності". Під час 

круглого столу викладачі жваво обговорювали питання: 

1. Методичний тиждень циклової комісії як засіб узагальнення та 

поширення досвіду. 

2. Функціонування й практичне застосування інтерактивної технології 

WEB-KBECT на заняттях музичних дисциплін.      

3. Музичне сприйняття і музична реабілітація. 

4. Роль функціональної музики при викладанні трудового і 

образотворчого мистецтва. 

Співдоповідачі   Радкевич В.М., Красовська Л.В., Грєбєннікова Л.В.   

запропонували ряд музичних творів, які можна 

і потрібно використовувати на заняттях 

образотворчого мистецтва. Слухаючи "Вальс 

квітів" П.Чайковського студенти підбирають 

твори живопису та графіки, які б передавали 

своїми художніми засобами даний музичний 

твір, порівнюють "Захід сонця"  Е.Гріга й 

картину "Золота осінь" І.Левітана, картину 

І.Левітана "Перша зелень" і музичний твір 

П.Чайковського "Пролісок. Квітень". Малювання картин під впливом 

музичних творів, де здійснюється гармонійне поєднання краси  й користі, 

емоційного й раціонального ( цикл "Пори року" А.Вівальді, музика з балетів 

П.Чайковського "Лебедине озеро", 

"Спляча красуня", "Лускунчик", 

С.Прокоф'єва "Попелюшка").  

Викладачі ЦК методики 

трудового навчання з практикумом і 

образотворчого мистецтва з 

методикою навчання підтримали 

використання функціональної музики на своїх заняттях. Адже вона сприяє 

розвитку вміння слухати і чути, передавати звуки мовою кольорів, а кольори 



мовою звуків. Музика може передавати конкретні явища: шелестіння листя, 

спів птахів, удари хвилі об берег. 

Висновком   круглого столу  став  вислів   Володимира    Бехтерева 

"Функціональна музика – своєрідна мистецька терапія, один із лікувальних 

засобів педагогіки, спрямованих на психічне розвантаження студентів, на 

запобігання втомлюваності, розвитку 

творчості, пізнавальних інтересів,  

відновлення життєвих сил організму". 

Поширенню передового 

педагогічного досвіду сприяли майстер-

класи викладачів. Відкриті заняття з 

дисципліни музичне виховання з 

методикою провели Бляхарський О.В., 

Мегедь М.Л., Гайдученко В.І.     

Викладачі продемонстрували 

високий професіоналізм, вміння 

використовувати в роботі новітні 

ефективні методи і прийоми навчання, які 

забезпечують високоякісну підготовку 

майбутніх спеціалістів, формуючи у них 

музичний смак, уміння відрізняти справді прекрасне у музиці від потворного, 

уміння отримувати насолоду 

від музики й знаходити 

джерело духовного збагачення. 

 Досить цікаво пройшла 

олімпіада "Основи музичної 

грамоти з теорії музики", 

учасниками якої були 

представники навчальних груп ІІ-ІV курсів відділення "Початкова освіта". 

Організаторами і керівниками олімпіади були викладачі Стадник О.Ф., 

Тихоліз БМ., Білявська Л.П. 

Переможцями стали   



- Жмаченко Я. (121 група), Яценко В. (121 група) - викладач Кононко М.Х.;  

- Оксенюк А. (131 група), Бумар Н. (131 група) - викладач Кононко М.Х.; 

- Бажинська А., (144 група), Мельник Ю. (143 група) - викладачі Білявська 

Л.П., Гайдученко В.І. 

Готовність до майбутньої професії під час конкурсу "Кращий за 

професією" з музичного мистецтва продемонстрували студенти ІV курсів. 

Переможці олімпіади і конкурсів  

одержали Почесні грамоти та щирі 

оплески присутніх. 

І місце - Кириченко Т. (144 група)  - 

викладач Білявська Л.П.;  

ІІ місце - Гетьман Ю (141 група) – 

викладач Мегедь М.Л.; 

ІІІ місце Васильєва О. (145 група)  - 

викладач Урчик О.Ю. 

Цікаво, глибоко продумано, підготовлено і проведено студентами 141 

групи - Курильчук Н., Михальчук В., Міщук В., Антонова Т., Машевська А., 

Блонська К., Гетьман Ю. (керівник 

Кононко М.Х.) усний журнал "Віктор 

Косенко: з музикою в серці". Учасники   

заходу – студенти у 121-124 навчальних 

групах на познайомилися із творчістю 

композитора-земляка В.Косенка. Захід 

сприяв формуванню духовних цінностей, 

національної свідомості, любові до української музики. 

Ми вкотре переконалися, що метою музичної освіти є формування 

основ музичної культури студентів як важливої і невід’ємної частини їхньої 

духовної культури, комплексу ключових, міжпредметних і предметних 

компетентностей у процесі  сприймання й інтерпретації кращих зразків 

української та світової музичної культури, а також формування естетичного 

досвіду, емоційно-ціннісного ставлення до мистецтва. 


