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Програма вивчення нормативної навчальної дисципліни «Методика 

музичного виховання дітей дошкільного віку засобами індивідуально-

диференційованого підходу» складена Лісовською Т.А. відповідно до освітньо-

професійної програми підготовки ступеня бакалавра спеціальності 012 Дошкільна 

освіта.  

Предметом є вивчення теоретичних основ музичного виховання, а також 

осмислення досвіду, різних форм і методів музично-естетичної роботи з дітьми 

дошкільного віку засобами індивідуально-диференційованого підходу. 

Міждисциплінарні зв’язки: дошкільна педагогіка, дитяча психологія, 

мистецтвознавство, культурологія, народознавство, історія. 

1. Мета та завдання навчальної дисципліни 

Мета курсу – сформувати професійну компетентність майбутніх педагогів 

у галузі музичного виховання дітей дошкільного віку. 

Основними завданнями дисципліни є: 

–  оволодіння майбутніми педагогами основними поняттями, завданнями та 

змістом навчальної дисципліни; 

 – формування стійкого інтересу до навчальної дисципліни, усвідомлення 

пріоритетності здійснення музичного виховання дітей; 

– формування у студентів практичних умінь та навичок щодо музичної діяльності, 

проведення всіх організаційних форм роботи з музичного виховання; 

 –  забезпечення оптимальних умов навчання, діяльності і відпочинку дітей 

дошкільного віку; 

– озброєння студентів технологіями збору, систематизації і психолого-

педагогічного аналізу фактичного матеріалу з музичної діяльності для 

впровадження їх у власну професійну діяльність. 

 

1.3. Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студент оволодіває 

такими компетентностями:  

І. Загальнопредметні:  

         – здатність встановлювати і підтримувати потрібні контакти з дітьми, 

батьками, володіє певною сукупністю знань, умінь і навичок, що забезпечують 

ефективну організацію музичної діяльності в дошкільному навчальному закладі; 

здатність до узагальнення, сприйняття інформації, оволодіння культурою 

мислення,  аналізу, сприйняття інформації; здатність  усвідомлювати соціальну 

значущість  своєї майбутньої професії – вихователь, музичний керівник 

дошкільного навчального закладу; володіти високою мотивацією до виконання 

професійної діяльності в ДНЗ. 

ІІ. Фахові:  
   –  здатність до оволодіння знаннями про розвиток освіти та виховання, зокрема 

громадського дошкільного виховання в різних країнах світу, в тому числі й 

Україні, у різні історичні епохи; розвиток педагогічної думки в педагогічних 

системах класиків зарубіжної та вітчизняної дошкільної педагогіки;  

– здатність до оволодіння знаннями про системи поглядів на історію музичної 

освіти, музичного виховання в Україні та зарубіжних країнах;  

– здатність  аналізувати педагогічні системи минулого та інтегрувати у сучасну 

практику музичного виховання і навчання  дітей дошкільного віку; спостерігати 
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за творчим музичним розвитком дітей, аналізувати їх досягнення  в різних видах 

музичної діяльності (слухання музики, співи, музично-ритмічні рухи, гра на 

дитячих музичних інструментах); здійснювати консультування батьків з різних 

питань музичного виховання дітей дошкільного віку). 

На вивчення навчальної дисципліни відводиться 90 годин / 3 кредити 

ECTS. 

 2. Інформаційний обсяг навчальної дисципліни 

 

Кредит 1. Загальна характеристика музичного  виховання в 

дошкільному навчальному закладі та основні види музичної діяльності. 

Тема 1. Предмет і основні завдання методики музичного виховання 

дошкільників. 
Музика як один із видів мистецтва. Предмет та основні завдання курсу. 

Характеристика основних понять (музичне виховання, музичний розвиток, 

музична вихованість, музикальність). Основні методи педагогічних досліджень у 

галузі музичного виховання. Завдання музичного виховання дітей дошкільного 

віку. 

Тема 2. Становлення і розвиток теорії та методики музичного 

виховання. Структура етносу. 

 Витоки виникнення суспільного дошкільного музичного виховання  в 

дореволюційній російській педагогіці. Становлення теорії і практики музичного 

виховання в радянських дошкільних закладах у 20-х – 30-х рр.  Вплив 

психологічних і педагогічних досліджень на розвиток теорії музичного виховання 

в післявоєнний період. Узагальнення найкращого педагогічного досвіду в 50 – 70-

ті роки.   Народна педагогіка про виховання і навчання дітей дошкільного віку 

засобами мистецтва. Родинне виховання як джерело формування музично-

естетичної культури особистості. Музичне виховання в дошкільних закладах на 

сучасному етапі. Розвиток музичного виховання у державних і приватних 

дошкільних закладах різних країн світу. 

Тема 3. Основні види музичної діяльності в ДНЗ.  

Загальна характеристика основних видів музичної діяльності: слухання 

музики; співи, музично-ритмічні рухи  (рухи під музику, танці, музична гра); гра 

на дитячих музичних інструментах. Основні завдання розділу слухання музики. 

Музичний репертуар. Навчання співів – один із найсильніших засобів естетичного 

впливу на особистість. Охорона дитячого голосу. Діапазон. Співацька постава. 

Вокальні навички. Дихання. Дикція. Розспівування. Рухи під музику. Танці. Види 

танців: фіксовані, імітаційні та вільні. Музична гра (сюжетна, безсюжетна). Гра на 

дитячих музичних інструментах (шумові, струнні, духові, клавішно-язичкові, 

ударно-клавішні, ударні). 

Кредит 2.  Індивідуально-диференційований підхід до музичного виховання 

дітей дошкільного віку.  

Тема 1. Сутність  і характеристика індивідуального підходу в психолого-

педагогічній літературі.  

а) індивідуальність; 

б) індивідуалізація; 

в) індивідуальний підхід. 
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Індивідуальність – людина, що характеризується соціально значимими 

відмінностями від інших людей, що проявляється в рисах темпераменту, 

характеру, у специфіці інтересів, якостей, перцептивних процесів та інтелекту, 

потреб і здібностей індивіда. Дослідження психологів (Б. Ананьєв, Б. Бехтєрєв,    

Л. Виготський, П. Гальперін,  Д.  Ельконін, О.  Запорожець,  Г.  Костюк,                

О. Леонтьєв, В. Мерлін, Б. Теплов);  фізіологів (І. Павлов); філософів (Дж. Локк, 

Г. Спенсер, Р. Штейнер); класиків педагогіки (Я. Коменський, М. Монтессорі,      

А. Макаренко, Й. Песталоцці, С. Русова,  В. Сухомлинський , К. Ушинський); 

сучасних учених і науковців (А. Богуш, Г. Дикопольська, Я. Ковальчук,                

Н. Литвина, Т. Степанова, Т. Суржук, К. Щербакова та ін.). Індивідуалізація як 

принцип педагогічної діяльності, що припускає створення умов або 

соціокультурного навчального середовища для максимально вільної реалізації 

задатків індивідів, організації індивідуально-орієнтованої допомоги дітям. 

індивідуальний підхід» –  одна з форм організації навчально-виховного процесу, 

при якій вибір способів, прийомів, темпу навчання враховує індивідуальні 

відмінності особистостей, рівень розвитку їх здібностей до навчання. 

Тема 2. Характеристика диференційованого підходу у вихованні особистості. 

Диференціація навчання як форма організації навчальної діяльності, що 

враховує нахили, інтереси, здібності дітей. Загальні психологічні підходи до 

диференціації навчання в кінці ХІХ століття. Різні погляди щодо процесу 

диференціації та інтеграції (Г. Спенсер, Т. Персонс). Внутрішня і зовнішня форми 

диференціації (В. Крутецький, Ю. Орлов, В. Фірсов та ін.). Диференційований 

підхід до виховання дітей як перехідна стадія від колективних форм роботи до 

індивідуальних, що дозволяє будувати роботу з різними групами з метою впливу 

на кожну дитину, відповідно до її індивідуальних особливостей. 

Тема 3.  Індивідуально-диференційований підхід як педагогічна проблема. 

Індивідуально-диференційований підхід як засіб підвищення ефективності 

навчання. Психологічне підґрунтя індивідуально-диференційованого підходу у 

працях С. Рубінштейна і П. Гальперіна. Дослідження проблеми індивідуально-

диференційованого підходу (Я. Ковальчук, Н. Литвина, Г. Дикопольська), 

індивідуальний стиль діяльності (Г. Дикопольська, Є. Климов), індивідуалізація і 

диференціація в навчанні другої мови (Л. Андрієвська. І. Луценко, В. Ляпунова), у 

формуванні окремих математичних уявлень (Н. Грама, Т. Степанова, К. 

Щербакова). 

 

Кредит 3.  Методика музичного виховання й розвитку дітей дошкільного віку 

засобами індивідуально-диференційованого підходу.  

Тема 1. Характеристика методів і прийомів музичного виховання, навчання 

та розвитку дітей дошкільного віку. 

Методи і прийоми музично–естетичного виховання. Загальна характеристика: 

наочні (наочно-слуховий, наочно-зоровий), словесні (бесіда, розповідь, 

пояснення, роз'яснення), практичні (показ педагогом виконавських прийомів у 

співах, музично-ритмічних рухах, грі на музичних інструментах і освоєнні їх 

дітьми, необхідні для музичної діяльності (виконавської й творчої).  

Тема 2.  Методика навчання основних видів музичної діяльності в кожній 

віковій групі засобами індивідуально-диференційованого підходу. 
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Слухання музики. Методика навчання в кожній віковій групі. Методи і 

прийоми роботи на заняттях із слухання музики. Співи. Методика навчання в 

кожній віковій групі. Основні методичні прийоми розвитку співочих навичок 

(виразне виконання вокального твору музичним керівником, конкретний показ 

співочих умінь та слово педагога (пояснення, вказівки і т. ін.).  

Музично–ритмічні рухи. Методика навчання в кожній віковій групі. Методи і 

прийоми навчання музично-ритмічних рухів. Методика навчання елементам 

різноманітних танців (полька, вальс, український народний танець, білоруський, 

гуцульський і т. ін.). Методика навчання музичним рухливим іграм. Навчання гри 

на музичних інструментах в кожній віковій групі (молодша, середня, старша). 

Дитячий оркестр – один із видів колективного музикування. 

Тема 3. Форми організації музичної діяльності в ДНЗ. 

1. Загальна характеристика основних форм музичної діяльності в 

дошкільному навчальному закладі: заняття; музика в повсякденному житті 

дошкільного закладу; музичне виховання в сім’ї (в родині). Значення занять як 

форми організації музичної діяльності дітей дошкільного віку. Самостійна 

музична діяльність дітей. Форми використання музики в повсякденному житті. 

Значення сімейного виховання як важливого засобу музичного розвитку дітей. 

Особливості музичного виховання в сім’ї.  

Тема 4. Музичні заняття, їх структура і зміст. 

Роль і зміст музичних занять. Види і типи музичних занять (фронтальні, гру-пові, 

індивідуальні, індивідуально-групові); (традиційні, тематичні, бінарні, 

комплексні, домінантні).  Структура  і методика проведення музичного заняття в 

дошкільному навчальному закладі засобами індивідуально-диференційованого 

підходу,  його позитивні та негативні моменти. Планування та облік музичних 

занять засобами індивідуально-диференційованого підходу. 

Тема 5. Види музично-дидактичних ігор і методика їх проведення. 

Призначення музично-дидактичних ігор (зміст, розвиток дії, правила). 

Класифікація музично-дидактичних ігор та методика їх розучування в кожній 

віковій групі.  

Тема 6. Роль музики на святах і розвагах у дошкільних навчальних закладах. 

Значення свята у дошкільному закладі. Зміст і організація свят. Підготовка та 

проведення свят. Значення розваг. Їх види і форми (концерт,  гра-драматизація, 

ляльковий театр, тіньовий театр, настільний театр, театр п’яти пальців, вечір ігор, 

розваг, атракціонів; святкування дня народження дітей). Роль музики в їх 

проведенні. Обов’язки ведучого на святі. Проведення святкових ранків. 

Тема 7. Планування і облік роботи музичного виховання в ДНЗ. 

Планування роботи з музичного виховання в ДНЗ. Види планів. Умови успішного 

планування роботи з дітьми (знання вимог навчальної програми; знання вимог 

спеціалізованої або додаткової програми, матеріал якої частково 

використовується в роботі колективу; хороші знання музичного репертуару для 

всіх вікових груп і вимоги до його підбору; знання вікових і індивідуальних 

особливостей дітей, обізнаність з рівнем розвитку музичної вихованості кожної 

дитини-дошкільника; тісний контакт з членами педагогічного колективу, 

врахування їх інтересів і можливостей). Облік – важлива умова правильної 

побудови музично-виховної роботи з дітьми. 
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