
Лабораторне заняття №1. 

ЗАСВОЄННЯ МУЗИЧНО–ТЕОРЕТИЧНИХ ЗНАНЬ І РОЗВИТОК 

МУЗИЧНО–СЛУХОВИХ УЯВЛЕНЬ 

План 

1. Важливість засвоєння музично – теоретичних знань щодо активного 

сприйняття музики в процесі різновидної музичної діяльності учнів. 

2. Системи звуковисотності і метроритму як основа оволодіння музичною 

грамотою. 

3. Абсолютна та відносна (релятивна) системи ознайомлення дітей з 

поняттям звуковисотності і метроритму, їх сутність. 

4. Розвиток співацьких навичок. 

5. Виховна роль споріднених видів мистецтва. 

6. Особливості програм з музики для загальноосвітньої школи. 
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6. Навчальні програми для 1-4 класів загальноосвітніх навчальних закладів з 

навчанням українською мовою : Музичне мистецтво для 1-4 класів 

загальноосвітніх навчальних закладів (Наказ Міністерства освіти і науки, 

молоді та спорту від 12.09.2011 №1050). – К. : Видавничий дім «Освіта», 

2012.  

7. Ростовський О.Я. Методика викладання музики у початковій школі : 

Навч.-метод. посібник / О.Я. Ростовський. – 2-е вид., доп. – Тернопіль : 

Навчальна книга − Богдан, 2001. − 216 с.  

 

Завдання для самостійної роботи: 

 

1. Методична розробка освоєння вокальних вправ з використанням співу 

по нотам, її практична реалізація. 

2. Методична розробка засвоєння вокальних вправ на релятивній основі, її 

практична реалізація. 

3. Розробка плану-конспекту фрагменту уроку, де передбачено засвоєння 

музично-теоретичних знань, його реалізація в формі ділової гри з залученням 

групи студентів. 

 


