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Духовне життя дитини повноцінне лише тоді,
коли вона живе у світі гри, казки, музики, фантазії,
творчості. Без цього вона — засушена квітка.
В. Сухомлинський

Актуальність досвіду

Освітній процес в даний час неможливий без використання інформаційних
ресурсів, доступ до яких стає необхідною умовою, що забезпечує формування
пізнавальної мотивації. Використання інформаційних технологій підвищує
зацікавленість учнів предметом навчання, сприяє кращому засвоєнню
досліджуваного матеріалу, скорочує втрати часу при проведенні занять. Вчити і
вчитися з інтересом і максимальною ефективністю в сучасній школі вже
сьогодні можна за допомогою ІКТ та електронних освітніх ресурсів нового
покоління.

Практичне значення досвіду

Практичне значення досвіду полягає у підвищенні ефективності засвоєння
інформації за допомогою таких якостей, як динаміка, оперативність, здатність
до інтеграції знань незалежно від просторо-часових перепон.

Інноваційна значущість досвіду

Значущість досвіду полягає в системному забезпеченні ефективного
динамічного опанування школярами шкільного курсу музичного мистецтва за
допомогою електронних засобів навчання.

Провідна ідея досвіду

Провідна ідея досвіду полягає в синтезації набутої традиційної методики
викладання предмета й інновацій комп’ютеризованого навчання.

Технологія реалізації провідної ідеї досвіду

Сьогодні в музичній освіті відбувається активний пошук нових підходів,
форм та методів роботи. Музичне мистецтво відкривається перед дитиною як
процес

становлення

художнього

літературні, музичні, образотворчі.

образу
Урок

через різні

музики стає

форми
не

втілення:

просто уроком

розвитку музичних здібностей, а уроком мистецтва(додаток № 1).
Вчитель

музичного

мистецтва

повинен ефективно

використовувати

сучасні технічні засоби навчання, володіти інформаційно-комунікаційними та
мультимедійними технологіями. Урок музичного мистецтва буде ефективним,
якщо педагог синтезуватиме вербальну, візуальну, звукову та рухову
інформацію, поєднуватиме абстрактно-логічні та предметно-образні форми
наочності.

Якнайкраще

ці

завдання

можна реалізувати

за

допомогою

мультимедійних технологій, що використовуються як під час викладання, так і
в позакласній музичній діяльності школярів. Ефективними є такі програми:
музичні програвачі, електронні ППЗ, звукові редактори, музичні енциклопедії,
конструктори, «караоке» тощо( додаток № 2) .
Одним із найефективніших засобів підвищення продуктивності навчальновиховного

процесу

в

умовах

сьогодення

є

застосування

креативних

комп’ютерних технологій, якi забезпечують наступні функції управління
навчальною діяльністю:
індивідуальне навчання, зумовлене розбудовою моделі особистості;
проблемне навчання, в якому учень виступає як дослідник;

формування готовності особистості до творчої діяльності, набуття нею
емоційно-чуттєвого досвіду.
Впровадження ІКТ забезпечує вирішення завдань всебічного розвитку
природних, творчих здібностей учнів, а саме:
фантазії художньої уяви;
асоціативного сприйняття і мислення на основі художнього і музичного
матеріалів;
розуміння поняття ритму в природі і мистецтві;
відчуття простору, форми, контрасту, динаміки та інше.
Найбільш доцільним є використання на уроках музичного мистецтва
електронних посібників. Саме вони сприяють моделюванню різноманітних
педагогічних ситуацій, оперативності у зміні застарілої навчальної інформації,
розбудові моделі навчання особистості з урахуванням особливостей її
пізнавальних процесів.
Електронні засоби навчання розвивають абстрактне мислення, оскільки
дозволяють одержати узагальнене уявлення про інтегративні об’єкти та явища,
пов’язані зі змістом підготовки, формують логічне та образне мислення
школяра, бо на екрані подаються не реальні предмети, а символи реальності.
Таким чином, за допомогою образу виявляється єдність волі особистості,
власного «Я» - творця.

Аналіз результатів професійної
діяльності
Уроки музичного мистецтва будую за допомогою інтеграції традиційних
та сучасних засобів навчання, виважено й ретельно добираючи методи роботи,
пам’ятаючи слова Я. А. Коменського: «…якщо навчання дається дитині
важко, то в цьому винні методи, якими їх навчають».
У системі роботи практикую різні типи уроків : уроки вивчення нового
матеріалу, комбіновані, монотематичні уроки, присвячені творчості окремого
видатного композитора або його відомого твору, нетрадиційні уроки, на яких є
можливість звільнитися від «схеми» стандартного уроку. Щоб активізувати

розумову і творчу діяльність учнів, застосовую активні методи і прийоми
роботи на уроці такі як:
- метод проектів,
- рольові імітаційні ігри,
- виконавський конкурс,
- асоціативні павутинки та ланцюжки
- метод моделювання процесу творчості;
- метод порівняння.
Пропоную виконувати завдання художньо-естетичної спрямованості, які
передбачають комплексне використання музики, літератури та образотворчого
мистецтва. Проводжу інтегровані уроки музики і зарубіжної літератури.
Навчальний процес проходить за умов постійної активної взаємодії всіх
учнів. Це спів, навчання, взаємонавчання (колективне, групове, у співпраці ).
Велику увагу приділяю впровадженню новітніх технологій навчання. Дбаю
про осучаснення уроку. Працюю над створенням мультимедійних проектів та
презентацій, відеорядів, слайд-шоу , без яких неможливо уявити сучасний урок
музики. Використовую педагогічний програмний засіб освітньої галузі
«Естетична культура» «Музичне мистецтво».
Творчо використовую розроблені та апробовані теорії багатьох музикантівпедагогів: О.Ростовського, Л.Школяр, Е.Абдуліна, Л.Масол, Н.Мінасян.
Прагну до реалізації навчальної та виховної мети. Приділяю особливу увагу
формуванню духовного світу учнів , їх моральності, естетичних уподобань і
смаків, розвиваю нахили і обдарування, стимулюю творчу діяльність,
стимулюю до естетичної самоосвіти. Своє педагогічне покликання бачу в тому,
щоб не тільки вчити мистецтву, а й виховувати ним.
Для перевірки знань проводжу тематичні узагальнення згідно з календарним
плануванням. Оцінювання простежується на сторінках класних журналів.
Навчаю 343 учня 4х- 8х класів. З них за результатами І семестру
Високий рівень мають - 107 учнів
Достатній рівень - 172 учнів
Середній рівень - 64 учня
Рівень навченості складає 70%.

Велику увагу приділяю позакласній роботі з учнями. Змістовно і цікаво
проходять

тижні мистецтв, нетрадиційні батьківські збори. Та найбільшу

популярність серед учнів мають мюзикли, які допомагають розкрити акторські
таланти учнів. За період, коли було впроваджено цю форму роботи
з обдарованими дітьми, на шкільній сцені поставлено 16 мюзиклів, в яких взяли
участь більше, ніж 800 учнів школи.

Мої учениці є активними учасницями і

переможцями міських, обласних та всеукраїнських конкурсів.

Шляхи розвитку, вдосконалення
та поширення досвіду
Найбільш плідним для кожного вчителя творчим шляхом є шлях
самовдосконалення. Розроблений ППЗ надіслала для апробації до науковометодичної лабораторії гуманітарно – естетичних дисциплін КЗ КОІППО
ім. В.О.Сухомлинського. Продовжую роботу над створенням ППЗ «Музичне
мистецтво» для учнів 3-4-х класів. Переконана, що дана електронна програма
допоможе колегам збагатити

змістове наповнення уроку креативним

матеріалом, надасть допомогу в одержанні інформації на сучасному рівні.

Власна точка зору на зміст освіти,
форми,
методи, прийоми, засоби навчання

Основними показниками результативності впровадження електронних
програмних засобів є підвищення інтересу учнів до музичного мистецтва,
розширення їх світогляду, розвиток музичної культури, художньо-естетичних
смаків, життєвої компетентності школярів, важливим кроком до виховання
гармонійної особистості.

2 клас загальноосвітніх навчальних закладів
(за підручником Л.Аристової, В.Сергієнко)

Пояснювальна записка

Педагогічний програмний засіб «Про що розповідає музика» І та II ч.
призначений для викладання та вивчення курсу «Музичне мистецтво» в 2 класі
загальноосвітніх

навчальних

закладів

(за

підручником

Л.Аристової,

В.Сергієнко).
Використання різноманітних видів аудіовізуальних, екранно-звукових та
інтерактивних

засобів навчання спрямовано на підвищення позитивної

мотивації учнів до вивчення предмету «Музичне мистецтво». Застосування
цього програмного засобу веде до підвищення пізнавальної діяльності учнів,
розвитку мислення та формування активної позиції особистості в сучасному
інформаційному суспільстві, забезпечує розвиток творчих здібностей учнів і
бажання займатися самостійною роботою (додаток №3).
ППЗ «Про що розповідає музика. Частина І та ІІ» – це електронне
видання, до якого входять:
-

набір мультимедійних компонентів – текстів, малюнків, презентацій, аудіо -

та відеоматеріалів, творчих завдань до різних етапів уроку (додаток №4);
-

проста у використанні програма, дозволяє вчителю сформувати набори

необхідних наочних матеріалів для окремого уроку (додаток №5).
Структуру і зміст ППЗ зорієнтовано на розв'язування навчальних завдань
через впровадження сучасних педагогічних технологій, у тому числі й
інтерактивних форм, та використання варіативної методики проведення уроків.
Програма містить такі файлові формати:
- зображення (jpg, png, gif);
- тексти (doc, pdf);
- відео (mp4, wmv,avi);
- звуки (mp3, oqq);
- презентації (ppsx);
- допоміжний файл для запуску програми (exe.)

Робота з посібником

Навчальним планом передбачено лише один урок музики на тиждень, що ,
на мій погляд, недостатньо для формування

розвиненої гармонійної

особистості. У зв’язку з цим виникає проблема збільшення інтенсивності уроку,
його насиченості. Вирішити ці завдання можуть сучасні комп’ютерні
технології.
На

сьогоднішній

день

розроблено

велику

кількість

електронних

посібників з різних предметів, які є зручними для домашнього навчання, а
також для використання в навчальних закладах. Електронні посібники істотно
підвищують якість візуальної інформації, вона стає яскравішою, кращою, а чим
цікавіше подано матеріал, тим цікавіше його вивчати. Тому можливості
електронних посібників не обмежуються тільки викладом і демонстрацією
матеріалу, вони призначені для того, щоб зацікавити учня та швидко опанувати
потрібну тему.
Створюючи посібник для учнів другого класу, я врахувала рекомендації
педагогів, психологів, побажання батьків та самих учнів. Структура посібника
проста і зручна у використанні. Складається з двох частин, відповідає темам
І семестру: «Про що розповідає музика», «Виражальне та зображальне в
музиці».
настанову

Головна сторінка містить інформацію про автора посібника,
користувача,

календарно-тематичне

планування,

список

використаних джерел, а також фізкультхвилинки на вибір вчителя (додаток
№ 5). В будь-який розділ електронного посібника

можна увійти та вільно

вийти із нього.
Кожна сторінка уроку складається з кнопок – елементів, які дають змогу
перейти до певного етапу уроку: «Конспект», «Презентація», «Слайд-шоу»,
«Запам’ятай», «Слухаємо», «Співаємо», «Граємо», «Фантазуємо», «Поміркуй»,
«Підсумки» та інші (додаток №6). Навчальний матеріал ділиться на розділи.

У конспекті прописані всі послідовні дії . Це допомагає швидко зорієнтуватися
в плані проведення уроку

як досвідченим вчителям , так і початківцям.

(Додаток №7)
Однією з найважливіших складових успішного навчання є мотивація учня.
На цьому етапі уроку використовуються презентації або слайд-шоу.
Застосування

таких

інформаційних

технологій

підвищує

пізнавальну

активність учнів, одразу занурює їх в дивовижну атмосферу уроку.
На етапі засвоєння нових знань, натискаючи кнопку «Запам’ятай», учні
отримують теоретичні знання (засвоєння закономірностей і правил побудови
музичних творів; ігрові та навчальні розділи, в яких пояснюються терміни,
елементи музичної грамоти, ритмічного малюнка та ін.). Зміст матеріалу не є
занадто простим або занадто складним, він відповідає

віковим та

психофізіологічним особливостям учнів. Окрім того інформація подається у
цікавій візуалізованій формі з аудіо супроводом. Щоб процес навчання не був
сухим і нудним запам’ятовуванням, а перетворився на захоплююче відкриття
секретів

музичного

мистецтва,

разом

із

другокласниками

сторінками

електронного посібника подорожує чарівник Музикус.
Під час слухання музики (кнопка «Слухаємо») використовуються якісні
аудіо записи музичних творів, а також відеоряд: фрагменти з опер, балетів,
мюзиклів, мультфільмів, музичних фільмів.

Літературний ряд містить

доступні, виразні інформативні тексти,що розкривають зміст пропонованих
для сприйняття фрагментів музичних і художніх образів (естетично –
моральний фон), уривки віршів, співзвучні музиці, а також цікаві факти з
народних обрядів і традицій. Демонстраційний зоровий ряд виконує функцію
емоційно – естетичного фону сприйняття музики. Основою розвитку музичного
мислення

дітей

стає

неоднозначність

їх

сприйняття,

множинність

індивідуальних трактувань, різноманітність варіантів «слухання» («бачення»)
конкретних музичних творів, що дозволяє учням встановлювати різноманітні
інтонаційно - образні зв’язки музики з історією, літературою, різними видами
образотворчого мистецтва.

Перехід

до

ігрових

моментів

на

уроці

(кнопки

«Граємо»,

«Фантазуємо», «Міркуємо») змінює темп роботи. Ці сторінки містять творчі
(інтерактивні) завдання для учнів, запитання, тести, проблемні ситуації,
спрямовані на осмислення навчального матеріалу і виконують функцію
контролю за успішністю розвитку музичної культури школяра.
Одним з
робота.

основних видів музичної діяльності є вокально – хорова

У посібнику перехід до цієї сторінки здійснюється через кнопку

«Співаємо». Перед розучуванням пісні

бажано вивчити з дітьми коротку

вокальну вправу (розспівку) чи поспівку, яка інтонаційно та ритмічно схожа на
дану пісню.
Всі поспівки в посібнику подано в яскравому ілюстративному та графічному
зображенні, що сприяє розвитку музично – ритмічних навичок, артикуляції,
дикції. Спів - основний засіб музичного виховання. Він найбільш близький і
доступний дітям. Діти люблять співати. Виконуючи пісні, вони глибше
сприймають музику, активно висловлюють свої переживання і почуття.
Для ознайомлення з піснею, у посібнику, на сторінці «Співаємо» є позначка
«+» або «слухаємо», де вкладена якісна фонограма виконання пісні солістом
або дитячим колективом. На сторінці розміщено текст і художні ілюстрації, які
за

своїм

змістом

близькі

до

музичного

образу

пісні.

Текст допомагає учням зрозуміти зміст музики і полегшує засвоєння мелодії.
Після вивчення виконувати пісню можна під фонограму «-» або «відео караоке». Дітям це надзвичайно подобається, вони відчувають себе справжніми
артистами. Хоча нові можливості аудіо – і відео відтворення, які надає
комп’ютерна техніка, вирішили проблему якісного звучання, я переконана, що
на уроці має звучати музика в «живому» виконанні. Тому в конспектах є нотні
додатки поспівок та пісень, рекомендованих для вивчення.
Підсумувати урок (кнопка «Підсумок») допомагає мудра сова, яка ставить
контрольні питання засвоєння навчального матеріалу.

Використання сучасних інформаційних технологій на уроках музики
робить навчання яскравим, незабутнім, цікавим для учнів будь - якого віку,
формує емоційно позитивне ставлення до предмету.
Завдяки роботі з мультимедійним посібником, мої учні стали відрізнятися
високою активністю, навчилися краще розуміти себе і навколишній світ,
висловлювати свої почуття, фантазії, мислити.
Аналіз результатів анкетування учнів і батьків показав, що використання ППЗ
підвищує навчальну мотивацію (96% учнів зазначили, що їм хочеться, щоби
всі уроки були саме такими), пробуджує цікавість, допитливість, бажання
співати і слухати музику.
Якщо послідовно й систематично використовувати на уроках
музичного мистецтва комп'ютерні технології, стає легше контролювати
творчий розвиток учнів, формувати спеціалізовані знання в процесі навчання й
виховання особистості в музиці, реалізувати можливості сучасних засобів
навчання.
Нове покоління, що зростає в епоху інформації, потребує принципово
нових рішень у педагогічному вихованні. Використання комп'ютерних та
інформаційних технологій є необхідним інструментом для сучасного уроку
музики, а також важливим кроком до виховання гармонійної особистості ХХІ
століття.

Додаток 7
2 КЛАС________________________________
Тема ІІ

ВИРАЖАЛЬНЕ ТА ЗОБРАЖАЛЬНЕ В МУЗИЦІ

Урок № 15. СВЯТКУЄМО РАЗОМ ІЗ МУЗИКОЮ
Мета:
• навчальна: розкрити поняття «колядка», «щедрівка», «обробка»; надати
учням уявлення про музику як мистецтво, що розповідає про життя людей і
навколишній світ мовою звуків, про вокальну та інструментальну музику;
підготувати учнів до уроку узагальнення знань;
• розвивальна: розвивати в учнів уміння сприймати музику та визначати
засоби її виразності; розвивати вокально-хорові навички, творчі здібності учнів;
• виховна: виховувати музичну культуру та моральні якості (доброту,
співчуття, людяність, любов до рідного краю та народних традицій).
Музичний матеріал: українські народні пісні «Ой, сивая та зозуленька»,
«Щедрик» в обробці М. Леонтовича; «Семеро гномів» А.Житкевич
Наочні посібники: нотна хрестоматія; портрет М. Леонтовича.
Обладнання: ТЗН; дитячі музичні інструменти, фонохрестоматія.
Тип уроку: комбінований урок.
Хід уроку
Учні входять до класу під музичний супровід
(українська народна пісня «Щедрик» в обробці М. Леонтовича).
1. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ
Перевірка готовності класу до уроку.
Музичне вітання

2. МОТИВАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
(Кнопка «СЛАЙДШОУ»)
Незабаром свято — Новий рік. Ми відчуваємо передноворічне хвилювання.
Що принесе Новій рік? Які подарунки?
Які приємні сюрпризи? Ми також хотіли б привітати своїх рідних, друзів,
сусідів із цим святом. Як це зробити найкраще? Звісно — піснею! Пісні, у яких
ми бажаємо щастя й добробуту добрим людям,— це особливі пісні.
Чи відомі вам вони?
3. ОСНОВНА ЧАСТИНА
(Кнопка «ЗАПАМ’ЯТАЙ»)
Робота з поняттями
Так, це особливі вітальні пісні, які виконують на Новий рік та Різдво – колядки
і щедрівки. З давніх-давен звучать вони, передаючись із покоління в покоління.
Вечір напередодні Нового року називають Щедрим. Пісні, що виконували
цього дня, назвали відповідно щедрівками. Зазвичай їх виконували дівчата. На
Новий рік вулицями ходили гурти дітей, парубків, дівчат і колядували. Біля
кожної хати вони виконували новорічні вітальні пісні — колядки, у яких
величали господарів, бажали в новому році доброго врожаю, за що отримували
винагороду. Коли колядники входили до хати, вони вітали господарів зі святом.
Добрий вечір, господарю, у вашій оселі!
Приміть наші побажання на свята веселі!
Хай вам радість усміхнеться зіркою ясною,
Хай вінчається вам праця славою гучною!

Слухання музики
Збираючись на святвечір, люди співали пісень. Пісні були різними: сумними
та веселими, грайливими та задумливими. Коли сходила в небі перша зірка, то
співали пісню «Ой, сивая та зозуленька». Послухайте її уважно та скажіть, про
що розповідає ця пісня.
(Кнопка «СЛУХАЄМО»)
Слухання української народної пісні «Ой, сивая та зозуленька» в обробці
М. Леонтовича
Композиторів дуже приваблювала народна пісня. Чимало з них слухали
народні пісні, збираючи їх у свою скарбницю, записували, додаючи у мелодію,
щось своє, тобто обробляли.
Робота з поняттями
Обробка — це «прикрашання» мелодії музичного твору.
Обробку цієї пісні виконав український композитор Микола Леонтович.
Вокально-хорова робота
Здебільшого колядки виконували хлопці. У гумористичних

колядках

колядники символічно вимагають за колядування ковбасу, пироги, вареники,
гроші, а коли їм відмовляють,— жартома погрожують «рознести хату»,
«викрутити роги у волів» тощо.
СПІВАЄМО
Сьогодні ми підготуємося до новорічних свят і вивчимо, як поспівку ,одну
дуже відому мелодію. «Щедрик».
розучування з показом руху мелодії рукою
 Як рухається мелодія?
 Що допомогло вам зрозуміти зміст цього твору: його назва, музика чи
слова?

«Щедрик» - один із найяскравіших творів М. Леонтовича. Його мотив — це три
звуки, за допомогою яких композитор побудував цілу картину народного
життя. У пісні передано радісні настрої селянина, його світлі мрії, про краще
життя у новому році.
Послухайте цю пісню у виконанні хору та дайте відповідь на запитання.
 Який настрій викликає ця пісня?
Пісня «Щедрик» в обробці М. Леонтовича майже 100 років мандрує світом і
звучить різними мовами, але душа у неї залишається українською.
(Кнопка «ПІДСУМКИ»)
4.

ПІДБИТТЯ ПІДСУМКІВ УРОКУ

Бесіда
 Які пісні виконують на новорічні та різдвяні свята?
 Про що в них ідеться?
 Який настрій мають колядки та щедрівки?
Учні виходять із класу під музичний супровід (українська народна пісня «Ой,
сивая та зозуленька» в обробці М. Леонтовича).
ДОДАТОК ДО УРОКУ № 15
Домалюйте ритмічний рисунок пісні «Щедрик» в обробці М. Леонтовича
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