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1.МЕТА ТА ЗАВДАННЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 

 Метою викладання навчальної дисципліни “Музичне виховання з 

методикою” є підготовка студентів Педагогічного коледжу до роботи з 

музичного виховання   молодших школярів, позакласної музичної роботи з 

ними. 

Предметом вивчення навчальної дисципліни є загальні питання музичного 

виховання школярів початкових класів. 

Основними завданнями вивчення дисципліни “Музичне виховання з 

методикою” є: 

- ознайомлення з теоретичними та практичними основами музичного 

виховання молодших школярів, видами музичної діяльності, формами її 

організації; 

- оволодіння певними практичними уміннями і навичками музично-виховної 

роботи; 

- розвиток творчої активності студентів в оволодінні основами педагогічної 

професії. 

Заплановані результати навчання: згідно з вимогами освітньо-професійної 

програми студенти повинні 

знати: 

- основи музичної грамоти; 

- вікові особливості  музичного розвитку молодших школярів; 

- дидактичні принципи і методи музичного виховання і навчання; 

- основні форми організації музичної діяльності учнів початкових класів; 

- актуальність проблеми музично-естетичного виховання молодших 

школярів на сучасному етапі; 

вміти: 

- зацікавити учнів музикою, виявляти і розвивати їх творчі музичні 

здібності; 



- розширювати і збагачувати світ естетичних переживань учнів з метою 

поглибленого розуміння ними музичного мистецтва; 

- організовувати і проводити позакласні заходи; 

- залучати учнів початкових класів до різних видів музичної діяльності; 

- застосовувати новітні науково-методичні розробки вітчизняних та 

зарубіжних педагогів з проблем музичного виховання у власній роботі. 

 

Студент набуде компетентності: 

 Загальні компетентності: 

 ЗК1.Здатності реалізувати свої права і обов’язки як члена суспільства, 

усвідомлювати цінності громадянського (вільного демократичного) 

суспільства та необхідність його сталого розвитку, верховенства 

права, прав і свобод людини і громадянина в Україні; 

 ЗК2.Здатності зберігати та примножувати моральні, культурні, 

наукові цінності і досягнення суспільства на основі розуміння історії 

та закономірностей розвитку предметної області, її місця в загальній 

системі знань про природу і суспільство та в розвитку суспільства, 

техніки і технологій, використовувати різні види та форми рухової 

активності для активного відпочинку та ведення здорового способу 

життя; 

 ЗК3.Здатності спілкуватися державною мовою як усно, так і 

письмово; 

 ЗК5.Здатності вчитися і оволодівати сучасними знаннями; 

 ЗК7.Здатності  використовувати  інформаційні та комунікаційні 

технології. 

  

Спеціальні компетентності: 

 СК1.Здатності до застосування системи психолого-педагогічних 

знань і умінь, що є базовими для реалізації змісту освітніх галузей 

Державного стандарту початкової освіти; 



 СК2.Здатності до планування, моделювання, конструювання, 

проектування, організації освітнього процесу в початковій школі; 

 СК3.Здатності до використання відкритих ресурсів, інформаційно-

комунікативних та цифрових технологій в освітньому процесі; 

 СК5.Здатності до організації та проведення педагогічної діагностики 

учня; 

 СК6.Здатності визначати мету та завдання освітнього процесу, 

коригувати його шляхом зіставлення проміжних результатів із 

запланованими. 

 

Результати навчання: 

 РН1.Здатність використовувати фахову літературу та інформаційно-

комунікаційні технології в освітньому процесі початкової школи; 

 РН5.Здатність розуміти сутність, принципи, зміст, методи, форми та 

організацію процесу навчання, виховання і розвитку молодших 

школярів; 

 РН8.Здатність забезпечувати підтримку особистісного розвитку дитини 

в освітньому процесі; 

 РН14.Здатність враховувати при створенні освітнього середовища 

індивідуальні потреби учнів; 

 РН15.Здатність розуміти мету, систему цінностей та завдання 

професійної діяльності вчителя, та усвідомлювати свою роль (місію) як 

педагога початкової освіти. 

 

 

 

 

 

 

 

 



2.СТРУКТУРА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 

 

 

 

 

Назва теми 
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4-й  семестр 

   

               Змістовий модуль 1.  Основи музичної грамоти 

 Тема 1. Музика як вид 

мистецтва.            

5 2   3      

Тема2. Основні засоби 

музичної виразності. 

Звук. Властивості 

музичного звуку. Нота. 

Пауза. Розміщення нот і 

пауз на нотному стані. 

2 2         

Тема3. Метр, ритм, 

розмір. Тривалості нот та 

пауз. Групування 

тривалостей. 

5   2 3      

Тема4.Динаміка. 

Позначення динамічних 

відтінків. 

2   2       

Тема 5. Темп як засіб 

музичної виразності. 

Основні темпові 

позначення. Темповий 

аналіз заданих творів. 

2   2       

Тема 6. Інтервали. Тон, 

півтон. Знаки альтерації. 

Побудова і визначення 

по слуху. 

4   2 2      

Тема 7. Поняття про лад. 

Стійкі та нестійкі ступені 

ладу. Основні ступені 

ладу.  

2 2         

Тема 8.   Мажорний і 

мінорний лади. 

Тональність. Побудова і 

2   2       



визначення по слуху. 

Тема 9.  Контроль знань 

матеріалу модуля  І . 

2   2       

 

 

Змістовий модуль 2 . Методика музичного виховання учнів                                                                                                                                                                                                        

початкових класів. 

Тема 10. Методика 

музичного виховання в 

системі педагогічних 

наук. Мета, завдання, 

принципи та методи 

музичного виховання  

молодших школярів  на 

сучасному етапі. 

5 2   3      

Тема 11. Урок музичного 

мистецтва у початкових 

класах загальноосвітньої  

школи. 

 

2   2       

Тема 12. Хоровий спів. 2 2         

Тема13.Слухання 

музики.Форма музичного 

твору. 

5 2   3      

Тема14.Проведення 

фрагменту уроку зі 

слухання музики. 

2   2       

 Тема15.Музична 

грамотність. Музично-     

творчий розвиток 

школярів.Музичні ігри. 

2 2         

Тема16.Музично-

ритмічна діяльність. 

2 2         

Тема17. Гра на дитячих 

музичних інструментах. 

5 2   3      

Тема18 .Музично-

педагогічна спадщина 

українських                 

композиторів- класиків. 

2   2       

Тема 19. Позакласна 

музична робота з 

молодшими школярами 

5 2   3      

Тема 20.  Контроль знань 

матеріалу модуля 2 

2   2       

Разом за 4-й семестр 60 20  20 20      



 

                 3.  ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 

Зміст лекційного курсу для студентів денної форми навчання 

3-й семестр 

 

№ 

з/п 

 

Перелік тем лекцій 

Кількість 

годин 

1. 

 

Тема1. Музика як вид мистецтва. Значення музики як 

виду мистецтва. Зв′язок музики з соціальними явищами. 

Жанри музичного мистецтва.  

2 

2. Тема2. Основні засоби музичної виразності. Звук. 

Властивості  музичного звуку. Нота. Пауза. Розміщення 

нот і пауз на нотному стані. 

2 

3. Тема 7. Поняття про лад. Стійкі та нестійкі ступені 

ладу. Основні ступені ладу.  

2 

4. Тема10.Методика музичного виховання в системі 

педагогічних наук. Актуальність,  мета, завдання, 

принципи та методи музичного виховання школярів 

початкових класів на сучасному етапі. Роль 

загальноосвітньої школи в музичному вихованні учнів 

початкових класів. 

          2 

5. Тема 12.Хоровий спів. Виховне значення хорового 

співу, його роль в музичному розвитку учнів початкових 

класів. Мета та завдання хорового співу. Хор та хорові 

партії. Особливості розвитку дитячого голосу, заходи з 

його охорони. Робота над формуванням вокально-

хорових навичок. Методика роботи над піснею. 

Корекційне значення ігрових вправ при розспівуванні 

дітей з особливими потребами дошкільного та 

молодшого шкільного віку.  

 2 

6. Тема 13. Слухання музики. Форма музичного твору. 

Значення розвитку навичок сприйняття музики для 

музично-естетичного розвитку молодших школярів. 

Основні етапи ознайомлення учнів з музичним твором.  

Форма музичного твору. Характеристика музичного 

репертуару, місце української музики в ньому. 

2 

7. Тема15. Музична грамотність. Музично-творчий 

розвиток школярів. Музичні ігри. Суть поняття 

«музична грамотність». Мета та завдання музичної 

грамоти, основні методи вивчення. Формування музично-

творчої активності учнів початкових класів. Музичні ігри 

як засіб розвитку здібностей молодших школярів. 

2 

8. Тема 16. Музично-ритмічна діяльність. Значення та 

завдання музично-ритмічної діяльності учнів молодших 

класів. Прийоми музично-ритмічного виховання. 

2 



Значення народних ігор, хороводів в музично-

ритмічному розвитку учнів. Використання творів 

В.Верховинця у музично-ритмічному вихованні учнів 

початкових класів. 

9. Тема17. Гра на дитячих музичних інструментах. Мета 

і завдання інструментальної діяльності. Характеристика 

та різновиди дитячих музичних інструментів. Введення 

дитячих музичних інструментів  в урок музичного 

мистецтва. 

2 

10. Тема 19. Позакласна музична робота з молодшими 

школярами. Значення позакласної музичної роботи в 

загальноосвітній школі, її завдання та зв′язок з уроками 

музичного мистецтва. Види позакласної музичної роботи. 

Організація та проведення музичних свят для учнів 

початкових класів. Календарні свята. 

2 

                                                             Разом за 4-й семестр 20 

 

 

 

Перелік практичних (лабораторних, семінарських) занять 

для студентів денної форми навчання 

3-й  семестр 

№ 

з/п 

Тема практичного 

(лабораторного, семінарського) заняття 

Кількість 

годин 

1. Тема3. Метр, ритм, розмір. Тривалості нот та пауз. 

Групування тривалостей. 

2 

2. Тема4. Динаміка. Позначення динамічних відтінків. 2 

 3. Тема5. Темп як засіб музичної виразності. Групи темпів. 

Темповий аналіз заданих творів. 

2 

 4. Тема6. Інтервали. Тон, півтон. Знаки альтерації. 

Побудова і визначення по слуху. 

2 

 5. Тема 8. Мажорний і мінорний лади. Тональність. 

Побудова і визначення по слуху. 

           2 

 6. Тема9. Контроль знань матеріалу модуля 1. 2 

 7. Тема11.Урок музичного мистецтва в початкових класах 

загальноосвітньої школи/семінар/. 

2 

 8. Тема14. Проведення фрагменту уроку зі слухання 

музики. 

2 

 9. Тема18. Музично-педагогічна спадщина українських 

композиторів-класиків /семінар/. 

2 

10. Тема20. Контроль знань матеріалу модуля 2. 2 

                                                          Разом за  4-й   семестр 20 

 

 

 



Самостійна робота 

Номер 

тижня 

 

Тема самостійної  роботи 

Кількість 

годин 

    1. 

    2. 

 

    3. 

 

    4. 

    5. 

 

 

    6. 

    7. 

Тема1. Творча робота «Музика в моєму житті». 

Тема3. Вправи на групування тривалостей у розмірі 

2/4. 

Тема6.Побудова гармонійних і мелодійних інтервалів, 

визначення ступеневої та тонової величини. 

Тема10. Підготовка до семінару.                          

Тема 13. Скласти вступну бесіду до музичного твору 

на слухання музики /за вибором/, підготуватись до 

проведення фрагменту уроку.                                      

Тема17. Підготовка до семінару. 

Тема19. Скласти сценарій свята для учнів перших 

класів/ тема за вибором/. Підготовка до модульного 

контролю. 

                                                   

3 

3 

 

2 

 

          3 

 

          3 

                  

          3 

          3 

           

 

 

           

 

 Разом за 4-й  семестр 20 

 

4. ПИТАННЯ, ЯКІ ВИНЕСЕНО НА  ЗАЛІК  З ДИСЦИПЛІНИ 

 

     1. Музика як вид мистецтва. Її виховне значення. 

     2. Характеристика засобів музичної виразності. 

     3. Нота, пауза. Тривалості нот та пауз. 

     4. Динаміка в музиці. Позначення динамічних відтінків. 

     5. Темп як засіб музичної виразності .Основні групи темпів. 

     6.Поняття про лад. Мажорний і мінорний лади. 

7. Мета і завдання музичного виховання. 

8.Урок музичного мистецтва в початкових класах. Структура. Типи.                               

Особливості уроку. 

9. Види музичної діяльності молодших школярів та зв’язок між ними. 

    10. Дитячий голос та особливості його розвитку. 

    11. Охорона дитячих голосів. 

    12. Система вокально-хорових навичок. 

    13.Основні методичні прийоми роботи над піснею. 

    14.Слухання музики в школі. Роль розвитку навичок сприйняття музики. 



    15. Музична грамотність. Музично-творча діяльність молодших школярів. 

    16. Музичні ігри. 

17. Значення і завдання музично-ритмічних рухів. 

18. Види музично-ритмічних рухів. 

19. Гра на дитячих музичних інструментах. Класифікація інструментів. 

20. Ознайомлення молодших школярів з українськими народними 

музичними інструментами. 

21. Форма музичного твору. 

22. Особливості музичної мови. Період. 

23. Позакласна музична робота з молодшими школярами. Гурткова і 

масова робота. 

24. Вклад Миколи Лисенка в музичну педагогіку. 

     25.  Організація та проведення музичних свят для учнів початкових класів. 

Календарні свята. 

        

 

           5. МЕТОДИ МУЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ ТА НАВЧАННЯ 

     До основних методів музичного виховання і навчання в процесі вивчення 

дисципліни належать: 

     – словесний (бесіда, розповідь, повідомлення, пояснення, лекція); 

     – наочно-слухові (показ дидактичного матеріалу, демонстрування відео- 

 та звукозаписів, ілюстрація музичних творів, фрагментів з них);  

     – метод стимулювання (створення проблемно-пошукових ситуацій: 

проведення дискусій, знаходження певних асоціацій у живопису, поезії, 

вибір кращого виконання пісні, з метою зацікавлення студентів та розвитку 

їх музичних і творчих здібностей); 

     – метод емоційного впливу (посилення показу і розповіді про твір словом, 

мімікою, жестом); 

     – метод аналізу та порівняння; 

 

 

 



                             6. МЕТОДИ  КОНТРОЛЮ 

     Оцінка якості засвоєння навчальної дисципліни включає поточний 

контроль успішності, модульний контроль та складання семестрового заліку. 

    Для поточного контролю засвоєння студентами навчального матеріалу 

передбачається проведення семінарських занять, практичних робіт, 

виконання  самостійної роботи, перелік яких наводиться в робочій 

навчальній програмі. 

 

Для модульного контролю засвоєння студентами навчального матеріалу 

передбачається виконання двох модульних контрольних робіт, порядок 

проведення та зміст яких наводиться в робочій навчальній програмі. 

     Для організації індивідуальної роботи студентів передбачається написання 

рефератів, виконання творчих  завдань. 

     Рівень засвоєння навчального матеріалу дисципліни оцінюється  

рейтинговою 100-бальною системою. 

 

                   7.  ОЦІНЮВАННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ НАВЧАННЯ 

Оцінювання знань студентів здійснюється  за 100-бальною шкалою. 

Максимальна кількість балів при оцінюванні знань за поточну успішність 

становить  100 балів, які студент може набрати впродовж семестру.           

                      
               Змістовий модуль 1 
 

                      Змістовий модуль 2 

 

 

 С.р.с.  

Сума 

       

   Т.3, Т.4, Т.5            
         

     

     Т.6 , Т.8 
Контр. 

знань  

  Т.9 

                                                      

Т.11, Т.14 
           

      

   Т.18 
Контр. 

знань 

Т. 20 
 

       

        15 

 

         10 

   

   20 

 

          10 

 

     5 

 

    20 

 

   20 

 

100 

 

 Програмою передбачено 2 модульні контрольні роботи, за кожну з яких             

студент максимально може отримати 20 балів  ( за 2-і роботи – 40 балів);    

семінарсько-практичні заняття максимально оцінюються у 40 балів (8 занять 

по 5балів);                                                                                                                                                                               

самостійна робота (написання есе, складання вступних бесід, сценаріів свят) 

– максимально оцінюється у 20 балів. 



 

 

                      Шкала оцінювання: національна та ЄКТС 

 

 

Оцінка в 

балах 

 

ECTS 

 

Визначення 

Екзаменаційна 

оцінка, оцінка з 

диференційованого  

заліку 

(національна 

Шкала) 

 

Залік 

90-100 A Відмінно Відмінно Зараховано 

81-89 B Дуже добре Добре 

71-80 C Добре 

61-70 D Задовільно Задовільно 

51-60 E Достатньо 

21-50 FX Незадовільно        

(з можливістю 

повторного 

складання) 
        Незадовільно  Незараховано 

0-20 F Незадовільно    

(з обов’язковим 

повторним 

вивченням) 

 

 

8.МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 

Навчально-методичні матеріали: 

● Робоча навчальна програма дисципліни. 

● Зміст лекційного курсу в роздрукованому вигляді. 

● Інструктивно-методичні матеріали до практичних (семінарських) занять. 

● Завдання для періодичного (модульного) контролю. 

● Завдання для складання заліку.  

● Методичні рекомендації з організації самостійної роботи студентів з 

вивчення навчального матеріалу. 

● Дидактичний інструментарій із забезпечення навчальних занять (схеми, 

таблиці, поголосники пісень, дитячі музичні інструменти, музично-

дидактичні ігри, зразки сценаріїв свят тощо). 

● Методичні посібники та нотні джерела з навчальної дисципліни. 

● Фонотека музичних творів. 
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