
 



 

1. МЕТА ТА ЗАВДАННЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 

Метою викладання навчальної дисципліни «Співи та методика музичного  

виховання» є : 

- забезпечення теоретичної підготовки студентів з основ музичної грамоти, 

музичної літератури; 

- всебічна підготовка фахівців до роботи у закладах дошкільної освіти 

через прилучення їх до світу  музичного мистецтва;  

- розвиток здатності відчувати і розуміти музику;  

- творчо застосовувати одержані знання і вміння, свій музичний досвід у 

повсякденному вихованні дітей.  

 

Предметом вивчення навчальної дисципліни є загальні питання з теорії 

музики, музичної літератури та музичного виховання дітей у закладах 

дошкільної освіти. 

 

Основними завданнями вивчення дисципліни «Співи та методика музичного 

виховання» є: 

- ознайомлення студентів з основами теорії музики, з музичними                   

творами різних жанрів; 

-   оволодіння необхідними знаннями, вміннями і навичками хорового співу; 

- формування у студентів відповідного теоретичного рівня розуміння                                

значення музики у системі всебічного розвитку дітей та методів роботи з 

музичного виховання дошкільників; 

-  сприяння виробленню у студентів умінь і навичок у застосуванні теоретичних 

знань на практиці, організації та керівництві музичної діяльності дітей; 

  - розвиток творчих музично-пізнавальних здібностей студентів, формування                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

світогляду,   морально-естетичного ставлення до життя. 

Заплановані результати навчання: в результаті вивчення навчальної 

дисципліни студент повинен 

Знати: 

– основи теорії музики та музичні жанри; 



– соціальну цінність української музики та її єдність зі світовою музичною 

культурою; 

– основи хорового співу; 

– організацію та планування музично-виховної роботи у ЗДО та роль 

вихователя в цьому; 

– вікові можливості музичного розвитку дітей дошкільного віку; 

– методи і прийоми навчання дітей співу, музично-ритмічних рухів, гри на 

музичних інструментах, слухання музики; 

– методи залучення батьків до співпраці з питань музичного розвитку дітей; 

– відповідний обсяг необхідного музичного матеріалу для різних вікових груп 

дітей: пісні, ігри, хороводи, музично-ритмічні вправи. 

Вміти: 

 – зацікавити дітей музикою, виявляти і розвивати музично-творчі здібності                                       

дітей; 

– залучати дошкільників до різних видів музичної діяльності і керувати нею; 

– організовувати та проводити свята і розваги для дітей різних вікових груп; 

 – формувати у дошкільників художньо-естетичний смак; 

 – виразно співати, ритмічно рухатись під музику; 

 – використовувати науково-методичні розробки вітчизняних та зарубіжних         

 педагогів з питань музично-естетичного виховання дітей. 

 

Студент набуде компетентності: 

Загальні компетентності (ЗК): 

 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. 

 ЗК3.Здатності застосовувати знання у практичних ситуаціях.                                        

 ЗК4.Здатності використовувати інформаційні та комунікаційні 

технології. 

 ЗК6.Здатності спілкуватися державною мовою як усно, так і письмово. 

 ЗК8.Здатності оцінювати та забезпечувати якість виконуваних робіт. 



 

  

    Спеціальні компетентності (СК): 

 СК1.Здатності до формування наскрізних умінь у дітей дошкільного 

(раннього та передшкільного) віку: виявляти творчість та 

ініціативність, керувати емоціями, висловлювати та обґрунтовувати 

власну думку, критично мислити, ухвалювати рішення, розв’язувати 

проблеми та співпрацювати в колективі. 

 СК9.Здатності до національно-патріотичного виховання дітей 

дошкільного (раннього та передшкільного) віку (любов до 

Батьківщини, рідної мови, рідного міста, поваги до державних 

символів України, національних традицій, звичаїв, свят, обрядів, 

народних символів). 

 СК11.Здатності до організації та керівництва ігрової, художньо-

естетичної, пізнавально-дослідницької діяльності дітей дошкільного 

(раннього та передшкільного) віку. 

 СК12.Здатності до формування в дітей дошкільного (раннього та 

передшкільного) віку елементарних уявлень про різні види мистецтва 

та засоби художньої виразності (слово, звуки, фарби тощо) та досвіду 

самостійної творчої діяльності в різних видах мистецтва. 

 СК14.Здатність до саморозвитку та самореалізації з використанням 

перспективного педагогічного досвіду, освітніх інновацій у 

професійній діяльності. 

 СК15.Здатності до комунікативної взаємодії з учасниками освітнього 

процесу. 

Результати навчання(РН): 

 РН2.Планувати та організовувати освітній процес у закладі дошкільної 

освіти з урахуванням принципів здоров’язбереження, особистісно 

зорієнтованого підходу, суб’єкт-суб’єктної взаємодії. 

 РН2.Передбачати та оцінювати результати власної діяльності з 

урахуванням закономірностей освітнього процесу закладу дошкільної 

освіти. 



 РН14.Формувати компетентності у просторі освітніх напрямів роботи 

закладу дошкільної освіти через організацію самостійної творчої 

діяльності (ігрової, художньо-естетичної) дітей дошкільного (раннього та 

передшкільного) віку. 

 РН16.Володіти методиками та технологіями зони актуального та 

ближнього розвитку дітей дошкільного (раннього та передшкільного) 

віку різного рівня розвитку. 

 РН17.Формувати національно-патріотичні почуття у дітей дошкільного 

(раннього та передшкільного) віку, а також ціннісне ставлення до 

культурних надбань українського народу, повагу до представників різних 

національностей і культур. 

 РН19.Аналізувати перспективний педагогічний досвід в системі 

дошкільної освіти та використовувати його в подальшій роботі з дітьми 

дошкільного (раннього та передшкільного) віку. 

 

2. СТРУКТУРА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 

 

 

 

 

Назва теми 

Кількість годин 
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                                                            3-й семестр 

              Змістовий модуль І.  Основи теорії музики 

Тема 1.Виховне значення 

музики як виду 

мистецтва. 

 

6 

 

 

 

2   4 5 1   4 

Тема 2.Засоби музичної 

виразності. Звук, нота. 

Тривалості звуків і пауз. 

4 2   2 5 1   4 

Тема3. Динамічні 

відтінки.      Визначення 

динаміки в музичних 

творах. 

2   2  4    4 

Тема4.Темп як засіб 

музичної виразності. 

Основні темпові 

позначення. Темпова 

2   2  4    4 



характеристика заданих 

творів. 

Тема5. Лад. Мажорний і 

мінорний лади. 

Мажорний і мінорний 

тризвук. Побудова, спів, 

визначення на слух. 

6 

 

 

 

 

  2 4 4    4 

Тема 6. Українська 

народна музика. Жанри. 

Дитячий музичний 

фольклор. 

2 

 

 

 

  2  1   1  

Тема7.Хорове 

мистецтво. 

2 2    1 1    

Тема8. Контроль знань 

матеріалу модуля I. 

2   2       

 

Змістовий модуль II. Зміст та форми організації музично-виховної роботи       

у закладах дошкільної освіти. 

Тема9. Завдання 

музично-естетичного 

виховання уЗДО. Зміст, 

види, форми організації 

музичної діяльності 

дітей. Методи і прийоми 

музичного виховання. 

6 

 

2   4 6 1   5 

Тема10. Організація 

музично-виховної 

роботи у закладі  

дошкільної освіти. 

2   2  5   1 4 

Тема11. Свята у 

дошкільному 

навчальному закладі. 

Теоретико-практична 

підготовка педагогічного 

колективу і дітей до свят. 

2 2    4    4 

Тема12. Музика і розваги 6 2   4 5    5 

Тема13-14. Проведення 

фрагментів розваг для 

різних вікових груп за 

складеними сценаріями. 

4   4  2   2  

Тема15. .Самостійна 

музична діяльність дітей. 

4 2   2 4    4 

Тема16. .Музика в побуті 

закладу  дошкільної 

освіти. 

4 2   2 4    4 



Тема17. Музичні заняття 

– основна форма 

навчання дітей різних 

видів музичної 

діяльності. 

2 2    5 1   4 

Тема18. Складання і 

аналіз планів музичних 

занять для різних 

вікових груп. 

4   2 2 5   1 4 

Тема19. Контроль знань 

матеріалу модуля II. 

2   2       

                           

                           Змістовий  модуль III. Види музичної діяльності. 

Тема 20.Музичне 

сприйняття  як засіб 

розвитку музично-

слухацької культури. 

Методика ознайомлення 

дітей з музичними 

творами. Форми роботи 

зі слухання музики. 

6 

 

2 

 

  3 

 

5 

 

1   4 

 

Тема 21.Співи як вид 

музичної діяльності 

дітей. Значення і 

завдання. Анатомо-

фізіологічні основи 

голосоутворення. 

Система співочих 

навичок. 

4 

 

2 

 

  2 5 1   4 

Тема 22.Проведення 

вправ на розвиток слуху 

і голосу дітей. 

2   2  1   1  

Тема 23.Музично-

ритмічна діяльність 

дітей.Взаємозв’ язок 

музики і рухів. Види 

рухів під музику. 

Методика навчання рухів 

під музику у різних 

вікових групах . 

6 2 

 

 

  4 

 

5 

 

1   4 

Тема 24. Проведення 

фрагментів занять з 

вивчення музичних ігор . 

2   2  1   1  



Тема 25.Гра на дитячих 

музичних інструментах. 

Характеристика та 

класифікація 

інструментів, вимоги до 

них.  Методика  

навчання дошкільнят грі 

на дитячих музичних 

інструментах. 

4 2   3 

 

4 

 

   4 

 

Тема 26.Ознайомлення з 

прийомами гри на  

металофоні,  ударно-

шумових інструментах. 

Виконання нескладних 

мелодій дитячих пісень.   

2   2  5   1 4 

Тема 27. Контроль знань 

матеріалу модуля III. 

2   2       

Разом за  3-й семестр 90 26    28 136 90 8     8 74 

 

 

3. ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

Зміст лекційного курсу для студентів денної форми навчання 
                                                         3-й  семестр 

 

№ 

з/п 

 

Перелік тем лекцій 

Кількість годин 

1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. 

 

 

 

 

3. 

 

 

4. 

 

 

 

Тема 1.Виховне значення музики як виду мистецтва. 

Завдання музично-естетичного виховання у 

дошкільному навчальному закладі. Значення музики як 

виду мистецтва. Зв’язок музики з соціальними явищами. 

Види, жанри музичного мистецтва. Роль музики у 

гармонійному розвитку дитини в дошкільних навчальних 

закладах. Видатні вітчизняні та зарубіжні педагоги, діячі 

культури та мистецтва про роль музично-естетичного 

виховання дитини. 

Тема2.Засоби музичної виразності. Звук, нота. 

Тривалості звуків і пауз.Загальна характеристика засобів 

музичної виразності: метроритму, ладу, регістру, тембру, 

динаміки, темпу.Звук та його властивості. Звукоряд. Нота. 

Нотозапис. Позначення тривалостей нот і пауз.  

Тема7.Хорове мистецтво. Хор. Типи хорів: мішаний, 

чоловічий, жіночий, дитячий. Хорові голоси: сопрано, 

альт, тенор, баритон, бас. 

Тема9. Завдання музично-естетичного виховання уЗДО. 

Зміст, види, форми організації музичної діяльності 

дітей. Методи і прийоми музичного виховання. 

Завдання музичного виховання. Психолого-педагогічна 

          2   

 

 

 

 

 

 

 

 

            2 

 

 

 

 

           2 

 

 

           2   

 

 

 



 

 

 

 

 

 

5. 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. 

 

 

 

7. 

 

 

 

 

 

 

8. 

 

 

 

 

 

9. 

 

 

 

10. 

 

 

 

 

 

 

характеристика музичних здібностей дітей. 

Загальна характеристика програм з музичного виховання в 

дошкільному навчальному закладі. Види музичної 

діяльності дітей. Форми організації музично-виховної 

роботи. Характеристика основних методів та прийомів 

музичного виховання дошкільників. 

Тема11. Свята у закладі дошкільної освіти. Теоретико-

практична підготовка педагогічного колективу і дітей 

до свят. Музика на дитячому святі в синтезі різних видів 

мистецтв. Види свят, варіанти сценарної побудови. 

Методика проведення українських національних свят та 

обрядів. Складання сценарію, добір відповідного 

музичного матеріалу, атрибутики, костюмів, виготовлення 

подарунків тощо. Залучення батьків до організації і 

проведення свят.  

Тема12.Музика і розваги. Види розваг і місце музики в 

них. Планування розваг в різних вікових групах. 

Підготовка і методика проведення розваг. Розваги за 

народними традиціями. Участь дітей у розвагах.  

Тема15.Самостійна музична діяльність дітей.  

Характеристика самостійної музичної діяльності дітей 

/СМД/. Основні джерела СМД: музичні заняття, свята, 

розваги, сім’я. Види СМД: музичні ігри, танці, гра на 

дитячих музичних інструментах, сприйняття музики, співи. 

Форми організації СМД: індивідуальні самостійні вправи, 

сюжетно-рольові ігри, музично-дидактичні ігри.  

Тема16.Музика в побуті закладу дошкільної освіти. 

Методика використання музики в різних ситуаціях та 

видах діяльності: режимних процесах; ігровій діяльності; 

на заняттях з різних розділів програми (образотворча 

діяльність, народознавство, розвиток мовлення, методика 

ознайомлення з природою).  

Тема17. Музичні заняття – основна форма навчання 

дітей різних видів музичної діяльності. Значення і 

завдання музичних занять. Види. Структура традиційного 

заняття. Вимоги до побудови. Підготовка дітей до заняття. 

Тема 20.Музичне сприйняття  як засіб розвитку 

музично-слухацької культури. Методика ознайомлення 

дітей з музичними творами. Форми роботи зі слухання 

музики. Засвоєння музично-освітніх відомостей про 

загальний характер творів. Аналіз програми „Українське 

дошкілля ” з розділу „Слухання музики”. Форми роботи зі 

слухання музики: заняття, використання записів музики в 
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11. 
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13. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

самостійній музичній діяльності, концерти зі слухання 

музики. Критерії добору музичного матеріалу: доступність, 

художня цінність, ідейна спрямованість. 

Тема 21.Співи як вид музичної діяльності дітей. 

Значення і завдання. Анатомо-фізіологічні основи 

голосоутворення. Система співочих навичок. Значення і 

завдання. Українські народні співаночки - основний засіб 

навчання дітей співу. Будова дитячого голосового апарату. 

Профілактика порушень голосу. Система співочих 

навичок: співоча постава, вокальні (взаємодія 

звукоутворення, дихання, дикції), хорові (взаємодія 

ансамблю і строю). 

Тема23.Музично-ритмічна діяльність дітей.     

Взаємозв’ язок музики і рухів. Види рухів під музику. 

Методика навчання рухів під музику у різних вікових 

групах. Музично-ритмічні рухи як вид музичної діяльності 

дітей. Програма виховання в дошкільних закладах з 

розділу музично-ритмічних рухів. Роль фольклору в 

національній системі музично-ритмічного виховання дітей.   

Музичні вправи (на шикування, перешикування, засвоєння 

основних рухів, танцювальних елементів); танці (за 

показом вихователя, із зафіксованими рухами, вільні, 

творчі, комбіновані тощо); музичні ігри (під 

інструментальну музику та під спів). Методика навчання 

рухів під музику у різних вікових групах. Розвиток 

музично-творчих здібностей дітей в музично-ритмічній 

діяльності. 

Тема 25.Гра на дитячих музичних інструментах. 

Характеристика та класифікація інструментів, вимоги 

до них.  Методика  навчання дошкільнят грі на 

дитячих музичних інструментах. Гра на дитячих 

музичних інструментах (ДМІ) – важливий засіб музичного 

розвитку дітей. Характеристика та класифікація ДМІ. 

Вимоги до них. Використання українських народних 

інструментів у роботі з дітьми. Методи та прийоми 

навчання грі на ДМІ на заняттях і поза ними. 

Використання різних форм роботи: індивідуальне 

музикування, гра в ансамблі, оркестрі.  
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Зміст лекційного курсу для студентів заочної форми навчання 

 

3-й  семестр 

№ 

з/п 

 

Перелік тем лекцій 

Кількість 

годин 

1. 

 

 

 

 

 

 

 

2. 

 

 

 

 

3. 

 

 

4. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. 

 

 

 

6. 

 

 

 

  

 

7. 

Тема 1.Виховне значення музики як виду мистецтва. Завдання 

музично-естетичного виховання у дошкільному навчальному 

закладі. Значення музики як виду мистецтва. Зв’язок музики з 

соціальними явищами. Види, жанри музичного мистецтва. Роль 

музики у гармонійному розвитку дитини в дошкільних 

навчальних закладах. Видатні вітчизняні та зарубіжні педагоги, 

діячі культури та мистецтва про роль музично-естетичного 

виховання дитини. 

Тема2.Засоби музичної виразності. Звук, нота. Тривалості 

звуків і пауз.Загальна характеристика засобів музичної 

виразності: метроритму, ладу, регістру, тембру, динаміки, 

темпу.Звук та його властивості. Звукоряд. Нота. Нотозапис. 

Позначення тривалостей нот і пауз.  

Тема7.Хорове мистецтво. Хор. Типи хорів: мішаний, чоловічий, 

жіночий, дитячий. Хорові голоси: сопрано, альт, тенор, баритон, 

бас. 

Тема9. Завдання музично-естетичного виховання  у ЗДО. 

Зміст, види, форми організації музичної діяльності дітей. 

Методи і прийоми музичного виховання.Завдання музичного 

виховання. Психолого-педагогічна характеристика музичних 

здібностей дітей. 

Загальна характеристика програм з музичного виховання в 

дошкільному навчальному закладі. Види музичної діяльності 

дітей. Форми організації музично-виховної роботи. 

Характеристика основних методів та прийомів музичного 

виховання дошкільників. 

Тема 17. Музичні заняття – основна форма навчання дітей 

різних видів музичної діяльності. Значення і завдання музичних 

занять. Види. Структура традиційного заняття. Вимоги до 

побудови. Підготовка дітей до заняття. 

Тема20.Музичне сприйняття як засіб розвитку музично-

слухацької культури. Форми роботи зі сприймання музики: 

заняття, використання записів музики в самостійній музичній 

діяльності, концерти зі слухання музики як особлива і важлива 

форма емоційного збагачення дошкільнят. Методика 

ознайомлення дітей з музичними творами 

Тема 12.Співи. Система співочих навичок.  Співи – один з 

       1 

 

 

 

 

 

 

         

        1  

 

 

 

         

         1 

 

 

         1   

 

          

 

    

 

          

 

 

         

         1 

 

 

 

        1  

 

 

 

          

 

         1 



 

 

 

8. 

основних видів музичної діяльності дітей в днз. Анатомо-

фізіологічні основи голосоутворення. Профілактика порушень 

голосу. Система співочих навичок. Методика навчання співу. 

Тема 18. Музично-ритмічна діяльність дітей. Музично-ритмічні 

рухи як вид музичної діяльності дітей. Взаємозв’язок музики і 

рухів. Програма виховання в дошкільних закладах з розділу 

музично-ритмічних рухів. Роль фольклору в національній системі 

музично-ритмічного виховання дітей.   

 

 

 

          1 
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Перелік практичних (лабораторних, семінарських) занять 

для студентів денної форми навчання 

 

                                                     3-йсеместр 

№ 

з/п 

Тема практичного 

(лабораторного, семінарського) заняття 

Кількість 

годин 

1. Тема3.Динамічні відтінки. Визначення динаміки в 

музичних творах. 

2 

2. Тема4. Темп як засіб музичної виразності. Основні темпові 

позначення. Темпова характеристика заданих творів. 

2 

3. Тема5. Лад. Мажорний і мінорний лади. Мажорний і 

мінорний тризвук. Побудова, спів, визначення на слух. 

2 

4. Тема6.Українська народна музика. Жанри. Дитячий 

музичний фольклор/семінар/. 

2 

5. Тема8.Контроль знань матеріалу модуля 1. 2 

6. Тема10.Організація музично-виховної роботи в закладі 

дошкільної освіти./семінар/. 

2 

7,8. Тема13-14.Проведення фрагментів розваг у різних вікових 

групах за складеними сценаріями 

4 

9. 

 

Тема18.Складання і аналіз планів музичних занять для 

різних вікових груп.  

           2 

            

10.   Тема 19.Контроль знань матеріалу модуля II.            2 

 11. Тема 22. Проведення вправ на розвиток слуху і голосу 

дітей. 

           2 

12. Тема24. Проведення фрагментів занять з вивчення 

музичних ігор. 

           2 

13. Тема 26.Ознайомлення з прийомами гри на  металофоні,  

ударно-шумових інструментах. Виконання нескладних 

мелодій дитячих пісень.   

           2 



14. Тема 27. Контроль знань матеріалу модуля III .            2 
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Перелік практичних (лабораторних, семінарських) занять 

для студентів заочної форми навчання 
 

3-й семестр 

№ 

з/п 

Тема практичного 

(лабораторного, семінарського) заняття 

Кількість 

годин 

1. Тема6.Українська народна музика. Жанри. Дитячий 

музичний фольклор/семінар/. 

1 

 2. Тема10..Організація музично-виховної роботи в закладі 

дошкільної освіти /семінар/. 

           1 

3,4 Тема13-14.Проведення фрагментів розваг у різних вікових 

групах за складеними сценаріями. 

2 

5. Тема 18. Складання  і аналіз планів музичних занять для 

різних вікових груп. 

 1 

6. Тема 22.Проведення вправ на розвиток слуху і голосу 

дітей. 

 1 

7. Тема 24. Проведення фрагментів занять з вивчення 

музичних ігор . 

 1 

 

 8. 

Тема 26.Ознайомлення з прийомами гри на  металофоні,  

ударно-шумових інструментах. Виконання нескладних 

мелодій дитячих пісень 

 

 1 
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        Самостійна робота для студентів денної форми навчання 
Номер 

тижня 

 

Тема самостійної  роботи 

Кількість 

годин 

1 

     2. 

 

 3. 

 

               

    4. 

 

    5. 

 

 

    6. 

 

     

Тема1.  Творча робота «Музика в моєму житті». 

Тема2. Виконання вправ на групування тривалостей  

в розмірі 2/4. 

Тема5 Побудова мажорного і мінорного ладів від 

заданих звуків. Визначення тризвуку. Підготовка до 

семінару. 

Тема9.Вікові можливості музичного розвитку 

дошкільників. Підготовка до семінару. 

Тема12.Роль вихователя у підготовці і проведенні 

розваг. Участь дітей у розвагах. Підготувати розвагу 

для проведення /за вибором/. 

Тема15.Методика керівництва самостійною 

музичною діяльністю дітей з боку дорослих. 

Обладнання куточка СМД. 

          4 

          2 

 

          4 

 

          

          4 

 

          4 

  

 

          2 

 

 



    7. 

 

    8. 

     

    9. 

    

 

    10. 

 

   11. 

 

    

   12. 

    

Тема16.Скласти план включення музики у  

життєдіяльність дітей /протягом одного дня/. 

Тема18. Складання планів музичних занять/група за 

вибором/. 

Тема 20. Вікові особливості музичного сприйняття 

дітей дошкільного віку. Скласти концерт зі 

слухання музики . 

Тема 21.Вікові характеристики слуху і голосу дітей 

дошкільного віку. 

Тема 23. Роль фольклору в національній системі 

музично-ритмічного виховання. Підготуватись до 

проведення музичних ігор. 

Тема 25.Нетрадиційні музичні інструменти. 

          2 

 

          2 

  

          3 

          

 

          2 

 

          4 

 

           

          3 
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          Самостійна робота для студентів заочної форми навчання   
Номер 

тижня 

 

Тема самостійної  роботи 

Кількість 

годин 

 

1. 

2. 

 

 3. 

4. 

  

     5.   

 

     6.    

      

         

      

     7. 

      

     8. 

     9. 

 

    10. 

    11. 

 

 

    12. 

 

    13. 

 

    14. 

 

 

    15. 

     

    16.  

 

       

    17. 

 

 

    18. 

 

    

 

            3-й семестр 

Тема1. Творча робота «Музика в моєму житті». 

Тема 2. Виконання вправ на групування 

тривалостей  в розмірі 2/4. 

Тема3.Динаміка. Динамічні відтінки. 

Тема4. Темп як засіб музичної виразності. Основні 

темпові позначення. 

Тема5.Поняття про лад. Мажорний і мінорний лади. 

Підготовка до семінару. 

Тема9.Вікові можливості музичного розвитку 

дошкільників: раннє дитинство, молодша група, 

середня група, старша група. Підготовка до 

семінару. 

Тема10.Підготовка презентації куточка для 

самостійної музичної діяльності. 

Тема 11.Свята у закладі дошкільної освіти. 

Тема 12. Музика і розваги. Підготувати розвагу /за 

вибором/ для проведення. 

Тема15.Самостійна музична діяльність дітей. 

Тем16.Музика в побуті ЗДО. Скласти план 

використання музики вихователем в режимних 

процесах/протягом дня/. 

Тема17. Організація умов і підготовка дітей до 

проведення музичних занять.  

Тема 18. Моделювання ситуацій за участі вихова- 

теля у проведенні музичних занять. 

Тема20. Вікові особливості музичного сприйняття 

дітей дошкільного віку. Скласти концерт зі 

слухання музики . 

Тема21.Анатомо- фізіологічні основи 

голосоутворення. Вікові характеристики слуху і 

голосу дітей дошкільного віку. 

 

Тема 23. Роль фольклору в національній системі 

музично-ритмічного виховання. Підготувати 

музичну гру/за вибором/ для проведення.          

Тема25.Ознайомлення дітей з українськими 

народними інструментами. Використання їх у 

роботі з дітьми.  

Тема 23.Роль вихователя у навчанні дітей грі на 

дитячих музичних інструментах. Нетрадиційні 

музичні інструменти. 

 

 

4 

4 

 

          4 

          4 

           

          4 

 

          5 

                  

           

           

          4 

           

          4 

          5 

  

          4  

          4    

 

 

          4  

 

          4   

 

          4   

 

 

          4 

           

          4 

 

           

          4  

 

 

          4  
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              4. ПИТАННЯ, ЯКІ ВИНЕСЕНО НА ІСПИТ З ДИСЦИПЛІНИ 

 

    Теоретичні: 

 1. Музика  як вид мистецтва та її роль у житті людини.  Жанри музичного 

мистецтва. 

 2. Основні засоби музичної виразності та їх коротка характеристика. 

 3. Звук як музично-акустичне  явище. Властивості музичного звуку.                                           

Звукоряд,  нотний стан, нота, пауза. 

 4.Поняття про розмір. Тривалості нот і пауз, їх позначення. 

 5.Динаміка в музиці. Характеристика і позначення динамічних відтінків. 

 6.Темп як засіб музичної виразності. Основні темпові позначення. 

 7. Виховне значення української народної музики. 

 8. Український дитячий музичний фольклор, його педагогічне значення.   

 9. Методичні прийоми ознайомлення дітей з  осінніми календарно-обрядовими 

піснями.  

10. Методичні прийоми ознайомлення дітей  із  зимовими календарно-

обрядовими піснями. 

11. Методичні прийоми ознайомлення дітей з  весняними календарно-

обрядовими піснями.                              

12. Методичні прийоми ознайомлення дітей з  літніми календарно-обрядовими 

піснями. 

13. Вплив музики на всебічний розвиток дитини (естетичний, фізичний, 

розумовий, формування морального обличчя).  Завдання музичного виховання.    

 14. Види музичної діяльності дітей. Форми організації цієї діяльності.  Основні 

методи та прийоми музичного виховання дошкільників. 

 15.Вікові особливості музичного розвитку дітей дошкільного віку. 

16. Теоретичне та практичне забезпечення процесу музичного виховання у ЗДО 

(обладнання зали, місця для самостійної музичної діяльності, технічні засоби 

навчання, музично-дидактичні ігри ).   

17.Обов’язки  директора , музичного керівника та вихователя в організації 

музично-виховного процесу у ЗДО. 



18. Музика  як важливий елемент  дитячого свята. Види свят, варіанти 

сценарної побудови. 

19. Теоретично-практична підготовка педагогічного колективу та дітей до свят.  

Роль ведучої на святі. 

20. Види розваг і місце музики в них. Планування розваг у різних вікових 

групах. 

21. Особливості розваг для старших дошкільників. Навести приклади розваг. 

22. Особливості розваг для молодших дошкільників. Навести приклади розваг. 

23. Методичні прийоми проведення музичних розваг. Роль вихователя у 

підготовці та проведенні розваг. Участь дітей у розвагах. 

24. Характеристика самостійної музичної діяльності дітей. Основні джерела, 

види і форми організації самостійної музичної діяльності дітей . 

25. Методика керівництва самостійною музичною діяльністю дітей з боку 

дорослих. Обладнання куточка для СМД дітей. 

26. Значення використання музики в побуті закладу дошкільної освіти.  

27. Методика використання музики у режимних процесах, на заняттях  з різних 

розділів програми. 

28. Музичні  заняття як основна форма навчання дітей різних видів  музичної 

діяльності. Значення, структура, варіанти побудови і вимоги до неї. 

29. Забезпечення умов для проведення музичних занять. Підготовка дітей до 

занять та роль вихователя на музичних заняттях у різних вікових групах. 

30.Музичне сприймання - основний засіб розвитку музично-слухацької 

культури. Мета і завдання навчання дітей сприймання музики. 

31. Вікові особливості музичного сприймання дітей дошкільного віку. 

32.Форми роботи зі слухання музики. Методика ознайомлення дітей з 

музичними творами. 

33. Співи як вид музичної діяльності дітей. Місце співу у музичному розвитку 

дошкільнят. Мета і завдання навчання співу. 

34.Будова дитячого голосового апарату, його особливості. Профілактика 

порушень голосу. 

35. Вікові характеристики слуху і голосу дітей дошкільного віку. 

36. Система співочих навичок: співоча постава, вокальні навички, хорові. 

37. Методичні прийоми  навчання дітей співу. Роль вихователя у навчанні дітей 

співу. 



38.Музично-ритмічна діяльність дітей. Загальна характеристика. Мета і 

завдання ритміки. 

39. Вікові можливості дітей у музично-ритмічній діяльності. 

40. Види рухів під музику. Взаємозв’язок музики і рухів. 

41.Методичні прийоми навчання  музично-ритмічних рухів дітей  різних 

вікових груп. 

42. Роль вихователя  у навчанні дітей музично-ритмічних рухів різних вікових 

груп. Специфіка взаємодії вихователя і музичного керівника в цьому процесі. 

43. Роль фольклору в національній системі музично-ритмічного виховання. 

44. Музичні ігри у методиці естетичного виховання Василя Верховинця. 

45.Гра на дитячих музичних інструментах як важлива форма музичного 

розвитку дітей. Мета і завдання виду діяльності. 

46.Класифікація дитячих музичних інструментів, їх характеристика.  Вимоги до 

них. 

47.Методи та прийоми навчання дітей грі на дитячих музичних інструментах. 

48.Роль вихователя у навчанні дітей грі на дитячих музичних інструментах. 

49.Використання українських народних інструментів у роботі з дітьми. 

50.Нетрадиційний музичний інструментарій як засіб заохочення дітей до 

музикування. 

   Практичні: 

 1. Проведення розваги «Обігрування іграшки. Ведмедик» для молодшої групи. 

2. Скласти орієнтовний план включення музики у різні види діяльності дітей 

протягом  одного дня (група за вибором). 

3. Скласти план проведення музичного заняття для молодшої групи. 

4. Скласти план проведення музичного заняття для середньої групи. 

5. Скласти план проведення музичного заняття для  старшої групи. 

6. Розробити фрагмент заняття з музичного сприймання  для дітей молодшої 

групи «Ознайомлення  з колисковою «Ой ходить сон коло вікон», укр. нар. 

мелодія».   

7.  Розробити фрагмент заняття з музичного сприймання для дітей середньої 

групи  «Ознайомлення з «Піснею Лисички»  з опери М. Лисенка «Коза-Дереза». 

8. Розробити фрагмент заняття з музичного сприймання для дітей старшої 

групи «Ознайомлення дітей з укр.нар. піснею «Щедрик» , обр. М. Леонтовича. 



9. Скласти  концерт-розповідь зі слухання музики з використанням 4-5 

музичних творів(тема  і вікова група довільні). 

10. Скласти вступну бесіду до заняття зі співів « Ознайомлення дітей  з 

веснянкою» (за вибором) . Проспівати фрагмент обраної веснянки. 

11. Скласти вступну бесіду до заняття зі співів  « Ознайомлення дітей з 

колядкою»(за вибором). Проспівати фрагмент обраної колядки. 

12. Скласти вступну бесіду до заняття зі співів «Ознайомлення дітей з 

колисковою»(за вибором) . Проспівати  фрагмент обраної колискової. 

13. Скласти вступну бесіду до заняття зі співів «Ознайомлення дітей з 

обжинковою укр. нар.піснею «Женчичок- бренчичок»(або на вибір) . Виконати 

фрагмент цієї пісні. 

14.Провести порівняльний аналіз вікових можливостей дітей молодшої, 

середньої та старшої груп у співі (за програмою «Українське дошкілля»). 

15. Провести порівняльний аналіз вікових можливостей дітей молодшої, 

середньої та старшої груп у рухах під музику (за програмою «Українське 

дошкілля»). 

16. Провести порівняльний аналіз вікових можливостей дітей молодшої, 

середньої та старшої груп у сприйманні музики (за програмою «Українське 

дошкілля»). 

17. Продемонструвати методичні прийоми проведення музичної гри ( за 

вибором) для молодшої групи. 

18. Продемонструвати методичні прийоми проведення музичної гри ( за 

вибором) для середньої групи. 

19. Продемонструвати методичні прийоми проведення музичної гри ( за 

вибором) для старшої групи. 

20. Скласти композицію рухів до хороводу під укр. нар. пісню «Калинонька». 

21. Виконати дитячу пісню (за вибором),визначити виховну мету пісні. 

22. Виконати ритмічні вправи  у розмірі 2/4(завдання додається). 

23. Виконати ритмічні вправи  у розмірі 4/4(завдання додається). 

24. Назвати ноти і паузи, розташовані на нотному стані. Визначити їх 

тривалості (завдання додається). 

25.Скласти орієнтовний план роботи з батьками з музичного виховання дітей 

(на 2 місяці). 

 



         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-слуховий (показ дидактичного матеріалу, демонстрування відео та 

звукозаписів, ілюстрація музичних творів, фрагментів з них);  

 –метод стимулювання (створення проблемно-пошукових ситуацій: 

проведення дискусій, знаходження певних асоціацій в 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 трьох змістових модульних контрольних робіт, 

порядок проведення та зміст яких наводиться в робочій навчальній програмі. 

   Для організації індивідуальної роботи студентів передбачається написання 

рефератів, виконання творчих та творчо-пошукових 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  50 балів, за іспит – 50 балів. 

 

Змістовий 

модуль 1 
 

Змістовий        

 модуль 2 

   Змістовий 

              модуль 3 

 

   

Іспит 

 

 

 
 

               
 
Сума 

 

Т. 3, Т.4, Т.5, Т.6 

Контр. 

знань.     

 Т. 8 

Т.10     Т.13-14,  

      Т.18  

 

Контр. 

знань    

Т. 19  

Т.22, Т.24, Т.26 

 

 Контр. 

 знань                           

Т. 27     

 

   

          8    8 

 

 

 

  2        6 

   

10           6 10  

 
50 

 
100  

 
 

 

 
 

   

                                  

Програмою передбачено 3 модульні контрольні роботи. За першу з них                      

студент максимально може отримати 8 балів, за дві другі - по 10 балів.  За 3-и 

роботи – 28 балів;  семінарсько-практичні заняття максимально оцінюються у 

22 бали;                                                                                                                                                

самостійна робота   включена до контролю знань. 

Іспит: два теоретичні питання по 20 балів (максимально); 

практичні завдання – 10 балів(максимально). 

 

 

 

Курсова  робота 

Пояснювальна 

записка 

Презентація Захист 

роботи 

Сума 

До 20 До 30 до 50 100 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Шкала оцінювання: національна та ЄКТС 

 

 

Оцінка в 

балах 

 

ECTS 

 

Визначення 

Екзаменаційна 

оцінка 

(національна 

Шкала) 

90-100 A Відмінно Відмінно 

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 

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 іспиту.  

● Методичні рекомендації з організації самостійної роботи студентів з 

вивчення навчального матеріалу. 

● Матеріали на допомогу студенту практиканту. 

● Дидактичний інструментарій із забезпечення навчальних занять (схеми, 

портрети композиторів, поголосники пісень, дитячі музичні інструменти, 

настільні театри, музично-дидактичні ігри, зразки сценаріїв свят і розваг тощо). 

● Літературні та нотні джерела з навчальної дисципліни. 

● Фонотека музичних творів. 
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