
КИЇВСЬКИЙ  УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ БОРИСА ГРІНЧЕНКА  

 ФАХОВИЙ КОЛЕДЖ «УНІВЕРСУМ»  

 

Циклова комісія музики і хореографії  
 

 ПРОГРАМА ЕКЗАМЕНУ 

НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ  

 

 «Методика музичного виховання»  

 

Освітньо-кваліфікаційний рівень: «молодший спеціаліст» 

Курс   ІІІ 

Галузь знань:    01 Освіта 

Спеціальність:   012   Дошкільна освіта 

Освітньо-професійна програма:     Дошкільна освіта 

Форма проведення:   комбінована (виконання тестових завдань; розробка фрагменту 

музичного заняття з подальшим усним захистом) 

Екзамен проводиться online з використанням сервісних служб Google: 

Google Meet для організації відеозв’язку зі студентами; Google forms 

для проведення тестування; Gmail для отримання завдань білету. 

Максимальна кількість балів:  40 балів 

Критерії оцінювання:  

● тестові завдання – 20 балів (по 1 балу за кожну правильну відповідь); 

● практичне завдання – 20 балів 

Орієнтовний перелік тем, за якими складені тести: 

Значення та завдання музичного виховання в закладах дошкільної освіти. 

Зміст, види і форми музичної діяльності дітей дошкільного віку. 

Методи і прийоми музичного навчання та виховання. 

Музичне сприйняття дітей дошкільного віку. Слухання музики. 

Спів як вид музичної діяльності. 

Музично-ритмічні рухи. 

Гра на дитячих музичних інструментах. 

Музичні заняття у закладах дошкільної освіти. 

Свята в дитячих закладах. 

Розваги в дитячих закладах. 



Перелік практичних завдань: 

1. Розробити фрагмент музичного заняття в середній групі закладу дошкільної 

освіти з використанням музично-ритмічних рухів. В якості музичного матеріалу 

використати твір «М’ячики», муз. М. Сатуліної. 

2. Розробити фрагмент музичного заняття в середній групі закладу дошкільної 

освіти з елементами гри на дитячих музичних інструментах. В якості  музичного 

матеріалу використати українську народну пісню «Печу, печу хлібчик». 

3. Розробити фрагмент музичного заняття зі співу в старшій групі закладу 

дошкільної освіти. В якості музичного матеріалу використати українську народну 

пісню «Мак». 

4. Розробити фрагмент музичного заняття зі співу в другій молодшій групі закладу 

дошкільної освіти (твір за вибором студента).  

5. Розробити фрагмент музичного заняття зі слухання музики в старшій групі 

закладу дошкільної освіти (твір за вибором студента). Запропонувати перелік 

музичних творів, які мають терапевтичний ефект і використовуються у 

музикотерапії.  

6. Розробити фрагмент музичного заняття для дітей різновікової групи закладу 

дошкільної освіти. Розкрити методику проведення музичної гри «Злови в коло».  

7. Розробити фрагмент музичного заняття зі співу в старшій групі закладу 

дошкільної освіти. В якості музичного матеріалу використати українську народну 

пісню «Ходить гарбуз по городу».  

8. Розробити фрагмент музичного заняття зі слухання музики в старшій групі 

закладу дошкільної освіти. В якості музичного матеріалу використати твір В. 

Косенка « Не хочуть купити ведмедика». 

9. Розробити фрагмент музичного заняття з використанням музично-ритмічних 

рухів в другій молодшій групі закладу дошкільної освіти. В якості музичного 

матеріалу використати твір «Крокуємо разом», муз. М.Раухвергера, 

сл.О.Коропко. 

10. Розробити фрагмент музичного заняття зі співу (з використанням музично-

ритмічних рухів) у старшій групі закладу дошкільної освіти. В якості музичного 

матеріалу використати українську народну пісню «Подоляночка». 

11. Розробити фрагмент музичного заняття в старшій групі закладу дошкільної освіти 

з елементами гри на дитячих музичних інструментах. В якості музичного 

матеріалу використати українську народну пісню «Щедрівочка щедрувала».  

12. Розробити фрагмент музичного заняття зі слухання музики в старшій групі 

закладу дошкільної освіти. В якості музичного матеріалу використати українську 

народну пісню « Благослови, мати, весну закликати». 

13. Розробити фрагмент музичного заняття зі співу в середній групі закладу 

дошкільної освіти. В якості музичного матеріалу використати пісню «Подарунок 

мамі», муз. А.Філіпенка, сл. Т.Волгіної. 

14. Розробити фрагмент музичного заняття зі співу в середній групі закладу 

дошкільної освіти. В якості музичного матеріалу використати українську народну 

пісню « Дударик». 

15. Розробити фрагмент музичного заняття в другій молодшій групі закладу 

дошкільної освіти  з використанням музично-ритмічних рухів (вивчення танцю). 

В якості музичного матеріалу використати «Танок з ляльками», укр. нар. мелодія, 

обробка Т.Шутенка. 



16. Розробити фрагмент музичного заняття зі співу в старшій групі закладу 

дошкільної освіти. В якості музичного матеріалу використати пісню «Збирай 

урожай», муз. А.Філіпенка, сл. Т.Волгіної. 

17. Розробити фрагмент музичного заняття зі слухання в старшій групі закладу 

дошкільної освіти. В якості музичного матеріалу використати твір «Політ 

джмеля», муз. М.Римського-Корсакова. 

18. Розробити фрагмент музичного заняття зі слухання музики в середній групі 

закладу дошкільної освіти. В якості музичного матеріалу використати твір             

«Дзвоники дзвонять», муз. В.А.Моцарта. 

19. Розробити фрагмент музичного заняття зі співу в другій молодшій групі закладу 

дошкільної освіти. В якості музичного матеріалу використати  українську 

народну пісню «Я маленький хлопчик». 

20. Розробити фрагмент музичного заняття зі слухання музики в середній групі 

закладу дошкільної освіти. В якості музичного матеріалу використати твір 

«Метелик», муз. С.Майкапара. 

21. Розробити фрагмент музичного заняття з використанням музично-ритмічних 

рухів у другій молодшій групі закладу дошкільної освіти. В якості музичного 

матеріалу використати твір « Горобчик», муз.А.Руббаха. 

22. Розробити фрагмент музичного заняття в середній групі закладу дошкільної 

освіти з використанням музично-ритмічних рухів (вивчення танцю) . В якості 

музичного матеріалу використати танок «Малята-гуцулята», укр. нар. мелодія, 

обробка К.Мяскова. 

23. Розробити фрагмент музичного заняття з використанням музично-ритмічних 

рухів для дітей другої молодшої групи закладу дошкільної освіти. В якості 

музичного матеріалу використати музичний твір «Погладь пташку», муз. 

Т.Ломової. 

24. Розробити фрагмент музичного заняття зі співу в середній групі закладу 

дошкільної освіти. В якості музичного матеріалу використати українську народну  

пісню «Я маленька дівонька». 

25. Розробити фрагмент музичного заняття зі співу (з елементами гри на дитячих 

музичних інструментах) для дітей старшої групи закладу дошкільної освіти. В 

якості музичного матеріалу використати українську народну пісню « Ой на горі 

жито». 

26. Розробити фрагмент музичного заняття для дітей старшої групи   закладу 

дошкільної освіти з використанням музично - ритмічних рухів, спрямованих на 

пластичне вираження змісту музики, при вивчені української народної пісні-гри 

«Соловеєчку сватку, сватку».  

27. Розробити фрагмент  музичного заняття  зі слухання музики (з використанням гри 

на дитячих музичних інструментах) для дітей старшої групи   закладу дошкільної 

освіти. В якості музичного матеріалу використати твір Ф.Шуберта «Військовий 

марш».  

28. Розробити фрагмент музичного заняття зі співу для дітей старшої групи   закладу 

дошкільної освіти. В якості музичного матеріалу використати пісню «Гарний 

танець гопачок», муз. А.Філіпенка, сл. Л.Компанійця.  

 



29. Розробити фрагмент музичного заняття з елементами гри на дитячих музичних 

інструментах для дітей середньої групи  закладу дошкільної освіти В якості 

музичного матеріалу використати український народний танець «Аркан».  

30. Розробити фрагмент музичного заняття  зі слухання музики для дітей старшої 

групи   закладу дошкільної освіти. В якості музичного матеріалу використати твір 

Е. Гріга «Похід гномів». 

 
 

Екзаменатор                                                                       Т.В.Романова             
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