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Музичне виховання з методикою навчання 
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Курс   ІІІ 

Галузь знань:     01 Освіта 

Спеціальність:    013 Початкова освіта 

Форма проведення:   комбінована (виконання тестових завдань,  розробка 

фрагменту уроку музичного мистецтва 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: 

            Музично-естетичне виховання особистості як важливий фактор виховання. Мета і 

завдання  музичної освіти в закладах загальної середньої освіти в умовах Нової 

української школи. 

Урок музичного мистецтва, його специфічні особливості. 

Методи музичного виховання та навчання молодших школярів. 

Музичне сприймання як основа музичної культури школярів. Слухання музики. 

Хоровий спів як ефективний засіб залучення до музичного мистецтва. 

Музично-ритмічні рухи. 

Гра на дитячих музичних інструментах. 

Методика музичного виховання в 1 класі закладів загальної середньої освіти.  

Методика музичного виховання в 2 класі закладів загальної середньої освіти. 



Методика музичного виховання в 3 класі закладів загальної середньої освіти. 

Методика музичного виховання в 4 класі закладів загальної середньої освіти. 

Позакласна музична робота в закладах загальної середньої освіти. Планування і 

облік музичної роботи. 

Перелік практичних завдань: 

1.  Розробити фрагмент уроку музичного мистецтва зі слухання музики (з 

використанням гри на дитячих музичних інструментах) з теми «Музика мого 

народу» для четвертого класу. В якості музичного матеріалу використати музичний 

твір Є. Адамцевича «Запорізький марш».  

2. Розробити фрагмент уроку музичного мистецтва з теми «У  світі реального та 

уявного» для третього класу. Навести  приклади музично-ритмічних рухів, 

спрямованих на пластичне вираження змісту музики, при вивчені української 

народної пісні-гри «Щебетала пташечка».  

3. Розробити фрагмент нетрадиційного уроку музичного мистецтва з теми «Музика 

єднає світ» для  четвертого класу.  З’ясувати, які педагогічні задачі такі уроки 

розв’язують. 

4. Розробити фрагмент уроку музичного мистецтва зі співу з теми «Світ навколо   

     тебе» для першого класу. Висвітлити етапи роботи над українською народною    

     піснею «Ой єсть в лісі калина». 

5. Розробити фрагмент уроку музичного мистецтва зі співу з теми «Звуки і 

кольори природи» для другого класу. Скласти  розгорнутий план роботи над 

українською народною піснею  «Пішли діти в поле».  

6. Розробити фрагмент уроку музичного мистецтва зі слухання музики з теми 

«Звуки і кольори природи» для другого класу. В якості музичного матеріалу 

використати музичний твір В.Косенка «Пасторальна». Визначити найбільш 

ефективні методи навчання при організації слухання музики. 

7. Розробити фрагмент уроку музичного мистецтва з теми «Мрії збуваються» для 

третього класу. В якості музичного матеріалу використати музичний твір 

С.Прокоф’єва «Вальс Попелюшки».  

8. Розробити фрагмент уроку музичного мистецтва зі співу з теми «Моя Україна 

багата й гостинна» для першого класу. В якості музичного матеріалу використати 

українську народну пісню «На місточку».  

9. Розробити фрагмент уроку музичного мистецтва зі слухання 

музики з теми «Краса рідної землі» для першого класу. В якості музичного 

матеріалу використати музичний твір К.Стеценка «Вечірня пісня». 

10.    Розробити фрагмент уроку музичного мистецтва зі співу з теми «Людина і 

природа - єдині» для третього класу з урахуванням завдань для музичного розвитку 

молодших школярів зі слабким рівнем координації між слухом та голосом. В якості 

музичного матеріалу використати пісню «Добрий день людям на землі», муз. І. 

Танчака, сл. І.Танчака  



11. Розробити фрагмент уроку музичного мистецтва зі слухання музики з теми 

«Героїзм у мистецтві» в третьому класі.  В якості музичного матеріалу використати 

твір В.Моцарта «Турецьке рондо». 

12.  Розробити фрагмент уроку музичного мистецтва зі співу (з елементами 

ознайомлення з нотною грамотою) з теми «Барви осені» для другого класу.   

В якості музичного матеріалу використати пісню «Осінь», муз. М.Ведмедері,  

сл. Г.Коваля. 

13. Розробити фрагмент уроку музичного мистецтва зі слухання музики (з 

використанням гри на дитячих музичних інструментах) з теми «Козацькому роду 

немає переводу» для третього класу.  В якості музичного матеріалу використати 

твір  Л. Бетховена «Варіації на українську тему» (для скрипки і фортепіано, «Їхав 

козак за Дунай»). 

14. Розробити фрагмент уроку музичного мистецтва з теми «Барви осені» для 

другого класу. Розкрити основні етапи сприйняття та осягнення виразного значення 

елементів музичної мови школярами в творі А.Вівальді «Осінь» (фрагмент) з циклу 

«Пори року». 

15. Розробити фрагмент уроку музичного мистецтва зі слухання музики (з 

використанням методу контрасту) в третьому класі з теми «Картинки з виставки». В 

якості музичного матеріалу використати твір М. Мусоргського «Баба-Яга». 

16. Розробити фрагмент уроку музичного мистецтва зі слухання музики 

(визначення засобів музичної виразності) з теми «Козацькому роду нема переводу» 

в третьому класі. В якості музичного матеріалу використати твір Є. Адамцевича 

«Запорізький марш». 

17.   Розробити фрагмент уроку музичного мистецтва зі співу з теми «Музика єднає 

світ» для четвертого класу. В якості музичного матеріалу використати пісню «Гуде 

вітер вельми в полі», муз. М. Глінки, сл. В. Забіли.  

18. Розробити фрагмент уроку музичного мистецтва зі слухання музики з теми 

«Політ фантазії» для третього класу. В якості музичного матеріалу використати 

музичний твір Р.Шумана «Фантастичний танець». 

19.    Розробити фрагмент уроку музичного мистецтва з елементами гри на дитячих 

музичних інструментах у першому класі з теми «Зимові ритми». В якості музичного 

матеріалу використати твір К.Дебюссі «Сніг танцює» (ксилофон). 

20.    Розробити фрагмент уроку музичного мистецтва зі співу в першому класі з 

теми «Радійте! Свято йде!». В якості музичного матеріалу використати українську 

народну пісню «Щедрівочка щедрувала». 

21.    Розробити фрагмент уроку музичного мистецтва зі слухання музики з теми 

«Музика мого народу» для четвертого класу. В якості музичного матеріалу 

використати Увертюру до опери М.Лисенка «Тарас Бульба». 

22.    Розробити фрагмент уроку музичного мистецтва зі слухання музики з теми 

«Троїсті музики» для другого класу. В якості музичного матеріалу використати 

український народний танець «Аркан» у виконанні ансамблю троїстих музик.  



23.  Розробити фрагмент уроку музичного мистецтва зі слухання музики з теми 

«Гумор у мистецтві» для третього класу. В якості музичного матеріалу використати 

твір Й. С. Баха «Жарт». 

24.     Розробити фрагмент уроку музичного мистецтва зі слухання музики з теми 

«Чарівники балету» для першого класу. В якості музичного матеріалу використати 

твір П.І.Чайковського  «Вальс сніжинок» із балету «Лускунчик». 

25.      Розробити фрагмент уроку музичного мистецтва з елементами гри на дитячих 

музичних інструментах з теми «Казкові розповіді» для першого класу. В якості 

музичного матеріалу використати  твір М.Чембержі «Казка про синій пролісок». 

26.      Розробити фрагмент уроку музичного мистецтва зі співу (з елементами 

ознайомлення з нотною грамотою) з теми «Як сопілка флейтою стала» для другого 

класу.  В якості музичного матеріалу використати пісню «Ой заграйте, дударики», 

муз. А. Філіпенка, сл. В. Панченка. 

27.      Розробити фрагмент уроку музичного мистецтва зі слухання музики з теми 

«Створюємо красу» для  першого класу. В якості музичного матеріалу використати 

твір М.Лисенка, хор  «А вже весна» з опери «Зима і весна». 

28.     Розробити фрагмент уроку музичного мистецтва зі слухання музики з теми 

«Музика мого народу» для  четвертого класу. В якості музичного матеріалу 

використати твір Г.Майбороди «Гуцульська рапсодія». 

29.     Розробити фрагмент уроку музичного мистецтва зі співу (з елементами 

ознайомлення з нотною грамотою) з теми «Музика єднає світ» для четвертого класу.  

В якості музичного матеріалу використати пісню «Захід сонця», муз. Е.Гріга, 

переклад М.Яскулка. 

30.     Розробити фрагмент уроку музичного мистецтва з елементами навчання гри 

на дитячих музичних інструментах з теми «Музична казка продовжується» для 

другого класу. В якості музичного матеріалу використати теми Петрика, Дідуся, 

Пташки, Вовка із симфонічної казки «Петрик і Вовк», муз.С.Прокоф`єва. 

 

          
 

 


