
Практичне заняття №3 

МУЗИЧНА ГРАМОТНІСТЬ УЧНІВ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ 

План 

1. Суть поняття ―музична грамотність‖. 

2. Форми та методи навчання музичної грамотності. 

3. Набуття учнями відомостей з музичної грамотності в процесі музичної 

діяльності. 

4. Характеристика систем і методів викладання сольфеджіо і музичної 

грамоти. 

5. Основні музичні терміни. 

6. Основні поняття про музичне мистецтво згідно з розподілом по 

семестрах. 
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Завдання для самостійної роботи 

1. Здійсніть у письмовій формі аналіз музичного матеріалу програми 

початкових класів з боку музичної грамоти. 



2. Запишіть у нотних зошитах основних понять з музичної грамоти 

(тривалості нот та пауз; написання ключів скрипкового та басового;основні 

динамічні відтінки; інтервалів тощо); 

3. Створіть словник основних музичних термінів темпів та динамічних 

відтінків. 

 


