
Методика музичного навчання та виховання – 3 курс (5 кредитів) 
 

25.05.22р. 
Завдання до практичної роботи: 
Розробка конспекту уроку з музичного мистецтва 3-й клас за підручником: 
https://pidruchnyk.com.ua/1553-mystectvo-3-klas-kalinichenko-nush.html  
 
Завдання до самостійної роботи: 
Підбір матеріалу для слухання на уроці, проведення етапу слухання 
 
26.05.22р. 
Завдання до практичної роботи: 
Підбір матеріалу до виконання пісні на уроці, розробка етапів виконання 
 
Завдання до самостійної роботи: 
Підготовка  презентації до уроку. 
 
28.04.22р. 
Завдання до практичної роботи: 
Розробка конспекту уроку з музичного мистецтва 4-й клас за підручником: 
https://pidruchnyk.com.ua/1604-mystectvo-4-klas-kalinichenko.html  
 
Завдання до самостійної роботи: 
Творче завдання – моделювання уроків мистецтва 4 класа 
 
Закриття кредиту 4 до 02.05.22р. 
 
02.05.22р. 
Завдання до практичної роботи: 
Розробка конспекту уроку з музичного мистецтва 5-й клас за підручником 
мистецтво (Аристова Л., Чен Н.) https://www.orioncentr.com.ua/news/202-
5klas-nus-pidruchniki-dlya-viboru  
 
Завдання до самостійної роботи: 
Підбір матеріалу для слухання на уроці, проведення етапу слухання 
 
05.05.22р. 
Завдання до практичної роботи: 
Підбір матеріалу до виконання пісні на уроці, розробка етапів виконання 
 
Завдання до самостійної роботи: 
Підготовка  презентації до уроку. 
 



09.05.22р. 
 
Завдання до практичної роботи: 
Розробка конспекту уроку з музичного мистецтва 6-й клас за підручником 
музичне мистецтво (Масол Л., Аристова Л.) https://pidruchnyk.com.ua/535-
muzichne-mistectvo-masol-aristova-6-klas-2014.html  
 
Завдання до самостійної роботи: 
Підбір матеріалу для слухання на уроці, проведення етапу слухання 
 
10.05.22р. 
Завдання до практичної роботи: 
Підбір матеріалу до виконання пісні на уроці, розробка етапів виконання 
 
Завдання до самостійної роботи: 
Підготовка  презентації до уроку. 
 
12.05.22р. 
Завдання до практичної роботи: 
Підбір ритмічних ігор, боді перкашн до уроку.  
 
 
16.05.22р. 
Розробка конспекту уроку з музичного мистецтва 7-й клас за підручником 
музичне мистецтво (Масол Л., Аристова Л.) https://pidruchnyk.com.ua/706-
muzika-7-klas-masol-2015.html  
 
Завдання до самостійної роботи: 
Підбір матеріалу для слухання на уроці, проведення етапу слухання 
 
 
19.05.22р. 
Завдання до практичної роботи: 
Підбір матеріалу до виконання пісні на уроці, розробка етапів виконання 
 
Завдання до самостійної роботи: 
Підготовка  презентації до уроку. 
 
 
 
 
 
 



 
23.05.22р. 
Завдання до практичної роботи: 
Підбір ритмічних ігор, боді перкашн до уроку, розробка ритмічної 
партитури. 
 
Завдання до самостійної роботи: 
Контрольна робота – підготовка конспектів уроків. 
 
 
Закриття кредита 5 до 31.05.22р. 
 
 
 
 


