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1. Місце та умови проходження практики 

Практика проводилась в Першій українській гімназії ім. Миколи Аркаса. 

Це  - заклад загальної середньої освіти ІІ—ІІІ ступенів м. Миколаєва з 

поглибленим вивченням української та англійської мов, який здійснює 

науково-теоретичну, загальнокультурну підготовку учнів. На початку 

практики була проведена конференція, на якій керівник практики 

Л.С.Аристова познайомила нас з адміністрацією школи – директором 

Бережним С.В. та вчителем музичного мистецтва – Козкою Т.В. Ми 

відвідали кабінет, де проходять заняття з музичного мистецтва (каб.№13), 

познайомилися з учнями класів, в яких повинні були проводити уроки, 

отримали методичні рекомендації щодо проходження практики, введення 

щоденника тощо.  

 

Через поширення хвороби Covid-19 було введено деякі обмеження стосовно 

відвідування навчальних закладів, то ж наша практична діяльність 

проводилась - дистанційно. Кожен свій урок ми знімали на відео, посилання 

пересилалося учителеві і учням, які переглядали його вдома. 

 



2. Зміст практичної роботи студента та її стислий аналіз 

Практика складалася з перегляду уроків музичного мистецтва, проведених 

вчителями України і викладеними в мережу Ютуб і майстер-класів (всі 

посилання були надані керівником практики Аристової Л.С.), перегляду 

уроків одногрупників та проведення власних уроків. 

1. Перегляд майстер-класів з музичного мистецтва.  

З 07.09.20р по 18.09.20р. ми переглядали та аналізували онлайн-уроки та 

майстер-класи вчителів музичного мистецтва з різних частин України в 

YouTube та аналізували їх.  

Переглядаючи ці майстер-класи, 

ми дізнались багато чого нового і 

цікавого, різні методики, прийоми 

при проведенні уроків з музичного 

мистецтва. Наприклад: “Словесні 

методи на уроках музичного 

мистецтва та інтегрованого курсу”, 

прийом “Пазли”, види “Роботи над 

вокально-хоровими навиками”, 

“Формування патріотичної свідомості 

школяра засобами музичного 

мистецтва через застосування 

інтерактивних технологій”, 

“Проблеми формування музичних 

компетентностей на уроках 

музичного мистецтва” тощо. Було 

цікаво відчувати себе частиною цих 

майстер-класів, побачити різні підходи до навчання від різних вчителів 

музичного мистецтва. То ж, таким чином, ми поповнили нашу скарбницю 

новими знаннями з методики викладання музичного мистецтва в ЗЗСО.  

2. Студенти-практиканти самі створювали онлайн-уроки музичного 

мистецтва в 5-7 класах. 

Наша практична діяльність розпочалась з 21.09.20р. шляхом створення 

онлайн-уроків. Це був наш перший раз роботи в такому вигляді. Ми багато 

чого навчились. Особисто я проводила онлайн-уроки в 6-Б класі.  

Це був мій перший досвід, я навчилась монтувати відео, працювати з 

платформами по створенню інтерактивних ігор, працювати з платформою 

Zoom та звичайно ж Microsoft Power Point, Microsoft Word. 



Для монтування, я використовувала програму Icecream Video Editor. 

Спочатку там було все незрозумілим та складним, але намагаючись 

створити онлайн-урок, все ставало більш зрозумілим.  

 

Тут можна обрізати відео, редагувати гучність звуку, накладати різні 

ефекти, музику тощо. На мою думку - це досить цікава, досить проста та 

зрозуміла, потрібна програма, яка зробить відео захопливим. 

Наступна програма Zoom дає можливість створювати відео-конференції 

та запис екрану. Це допомагало мені записувати мою презентацію на уроки.  

 

Також в створенні онлайн-уроків, мені допомагала програма Microsoft 

Power Point, де є можливість створювати презентації до уроків. 



 

На останньому тижні практики ми створювали веб-квест для учнів за 

матеріалом, що ми викладали на уроках протягом проходження практики - 

це також був мій перший досвід в такій справі. Я запропонувала 

інтерактивний веб-квест, який треба було проходити учням станціями. 

Учням потрібно було пройти 6 станцій:  

1 станція «Знайомство»:https://learningapps.org/watch?v=pt6o28nat20  

2 станція «Художня»: https://learningapps.org/watch?v=p86o0pjut20  

3 станція «Розумна»: https://learningapps.org/watch?v=p1t9re6mk20  

4 станція «Музична»: 

https://learningapps.org/watch?v=p8x8d68av20  

5 станція «Композиторська»: 

https://learningapps.org/watch?v=ppqgbcvd520  

6 станція «Інструментальна»: 

https://learningapps.org/watch?v=p8huzwwyc20.  

Учні мали змогу знайомитись з героями цього 

квесту та виконувати їх вказівки. Цих героїв, які 

розмовляли,  я робила за допомогою програми Toppy. 

Там були тварини, я вирішила використати саме їх, 

адже всі ж люблять тварин та вони досить цікаві. 

https://learningapps.org/watch?v=pt6o28nat20
https://learningapps.org/watch?v=p86o0pjut20
https://learningapps.org/watch?v=p1t9re6mk20
https://learningapps.org/watch?v=p8x8d68av20
https://learningapps.org/watch?v=ppqgbcvd520
https://learningapps.org/watch?v=p8huzwwyc20


Потім до кожної станції я створила завдання, використавши сайт 

Learningapps.org, для створення інтерактивних ігор. Учні мали змогу пройти 

гру (на основі вивченого матеріалу). Для переходів було закріплено до 

онлайн-квесту посилання на ці ігри. 

Після проходження кожної станції та гри на ній, учні отримували 

підказки, що були потрібні для останнього завдання в квесті.  

 В кінці веб-квесту учні розшифровували шифр за допомогою підказок, 

що отримали на кожній станції. Та розшифрували істинне значення музики 

- музика - мова сердець, яка несе любов.  

 



3. Аналіз власної  діяльності: 

Під час проведення практики я навчилась: 

 Користуватись сучасними програмами при проведенні уроку 

музичного мистецтва; 

 Заохочувати учнів до навчання; 

 Доносити до учнів великий обсяг навчального матеріалу за короткий 

проміжок часу за допомогою методичних прийомів та технологій; 

 Розучувати пісні з класом в онлайн режимі; 

 Створювати онлайн-уроки, веб квести, інтерактивні ігри; 

 Монтувати відео; 

 Проводити онлайн-конференції; 

 Аналізувати власні досягнення та труднощі, які виникали при розробці 

та проведенні уроків. 

Труднощі, що виникли у процесі практичної діяльності: 

 Не було чутно виконання пісні на фортепіано з голосом в програмі 

Zoom; 

 В деяких моментах програма працювала у повільному темпі; 

 Не вистачало часу на викладання всього запланованого матеріалу; 

 Іноді програми PowerPoint, Zoom, OfficeWord не відповідали та я 

втрачала виконану роботу; 

 Не вміння монтувати відео; 

 Не було чутно відео в презентації. 

 

4. Пропозиції щодо вдосконалення процесу практичної 

підготовки студентів 

- Читання та аналіз книг по дитячій психології 

- Вчитись гучно і чітко розмовляти 

- Вчитись працювати в програмах по монтуванню відео, 

створенню 3D розмовних персонажів, інтерактивних ігор 

- Мати якісний зв’язок з інтернетом (WiFi) 

- Вміти працювати з Google Диском 

- Не забувати зберігати в папку створений файл. 


