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Notă de prezentare 

Programa şcolară pentru disciplina Muzică şi mişcare pentru comunitatea ucraineană  
reprezintă o ofertă curriculară pentru clasa pregătitoare din învăţământul primar. Disciplina este 
prevăzută în planul-cadru de învăţământ cu un buget de timp de 1-2 ore/săptămână şi este inclusă 
în aria curriculară Arte şi tehnologii, alături de Arte vizuale şi Lucru manual.  

În cadrul Ciclului achiziţiilor fundamentale, disciplina Muzică şi mişcare vizează un parcurs 
educativ specific etapei intuitive, ca primă etapă în realizarea educaţiei muzicale. Asocierea muzicii 
şi a mişcării la nivelul curriculumului oficial prezintă câteva avantaje, dintre care enumerăm: 

- Stimulează manifestarea expresivă a elevului. De la cea mai fragedă vârstă, reacţia 
spontană şi naturală a copilului este mişcarea. Respectând acest specific, combinarea 
audiţiei şi a cântecului cu mişcarea este pe deplin motivată, asigurându-se prin aceasta 
o practică muzicală tip joc, consonantă cu caracterul sincretic al activităţii şcolarului mic  

- Reduce diferenţa contraproductivă între şcoală şi viaţă. Elevul este motivat în spaţiul 
şcolar să înveţe prin contactul cu un mediu prietenos, care îi valorifcă exprimarea 
personală şi creativă 

- Pune bazele învăţării conceptelor muzicale la nivel elementar într-o manieră intuitivă, 
accesibilă 

Programa de Muzică şi mişcare pentru comunitatea ucraineană propune un demers centrat 
pe dezvoltarea gândirii şi pe dezvoltarea abilităţilor de comunicare muzicală şi corporală care 
concură la conturarea profilului de formare la finele Ciclului achiziţiilor fundamentale. În acest 
scop, curriculumul este structurat pornind de la un model de proiectare curriculară bazat pe 
competenţe, ale cărui componente sunt următoarele: 

- Notă de prezentare 
- Competenţe generale 
- Competenţe specifice şi exemple de activităţi de învăţare 
- Sugestii metodologice 

Competenţele sunt ansambluri structurate de cunoştinţe, deprinderi şi atitudini dezvoltate prin 
învăţare, care permit identificarea şi rezolvarea unor probleme specifice unui domeniu sau a unor 
probleme generale, în contexte particulare diverse. 

Competenţele generale se urmăresc a fi formate de-a lungul celor trei ani - clasa pregătitoare, 
clasa I şi clasa a II-a. Competenţele specifice sunt derivate din competenţele generale şi se 
formează pe durata unui an şcolar. Exemplele de activităţi de învăţare sunt exemple de 
antrenamente propuse pentru dezvoltarea competenţelor.  

Sugestiile metodologice cuprind reperele didactice pentru aplicarea programei într-o abordare 
centrată pe dezvoltarea competenţelor. Conţinuturile reprezintă baza de operare pentru dezvoltarea 
competenţelor.  

Au fost marcate cu asterisc componentele care vor fi urmărite la extindere (respectiv, în cadrul 
opţiunii pentru studierea disciplinei în 2 ore pe săptămână). Ca resurse orientative, sunt oferite 
sugestii pentru un repertoriu de cântece şi exemple de audiţii muzicale. 
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ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 
 
          Навчальна програма з музики та руху для початкових класів загальноосвітніх навчальних закладів 
розроблена відповідно до Державного стандарту початкової загальної освіти. Програма визначає 
концептуальні підходи до музичної освіти учнів початкових класів, конкретизує музично-освітні завдання, 
розподіляє художньо-педагогічний матеріал, враховує національні музично-педагогічні традиції та сучасні 
тенденції розвитку національної та світової музичної культури. 

В основу програми покладено провідні положення сучасної музичної педагогіки, а саме: визначення 
мети загальної музичної освіти у широкому культурологічному контексті; підхід до сприймання музики як 
основи загальної музичної освіти; ставлення до музичного мистецтва як джерела і предмета духовного 
спілкування. Програмою передбачено неперервність і наступність завдань і змісту музичної освіти у 
початковій та основній школі; Варіативність її змісту та поліхудожність, що реалізується через 
встановлення зв’язків між музикою та іншими видами мистецтва. 
Програма ґрунтується на таких принципах музичної педагогіки:  

 орієнтації на духовний розвиток особистості засобами музичного мистецтва;  

 зв’язку музики з життям;  

 активізації музичного мислення;  

 єдності емоційного і свідомого, художнього і технічного;  

 взаємодії мистецтв;  

 особистісно-діяльнісного підходу, визнання самобутності й самоцінності особистості учня. 

Метою музичної освіти в початковій школі є формування основ музичної культури учнів як важливої 
і невід’ємної частини їхньої духовної культури, комплексу ключових, міжпредметних і предметних 
компетентностей у процесі сприймання й інтерпретації кращих зразків української та світової 
музичної культури, а також формування естетичного досвіду, емоційно-ціннісного ставлення до 
мистецтва. Ця мета конкретизується в основних завданнях, спрямованих на формування базових 
освітніх компетентностей та загальний естетичний розвиток учнів:  

 введення учнів у світ добра й краси, відбитий у музичних творах, засвоєння ними 
початкових знань про особливості художньо-образної мови музичного мистецтва;  

 розвиток чуттєво-емоційного сприйняття навколишнього світу крізь призму музичного 
мистецтва, прилучення учнів до животворного джерела людських почуттів і переживань, 
втілених у музиці;  

 збагачення емоційно-естетичного досвіду учнів, підведення їх до осягнення художньо-
образної суті музичного мистецтва в його найпростіших втіленнях; 

 сприяння розвитку образного мислення, уяви, загальних та музичних здібностей учнів;  

 формування здатності до різних видів активної музично-творчої діяльності, опанування 
елементарними практичними вміннями та навичками;  

 формування універсальних (духовних, моральних, громадянських, естетичних) якостей 
творчої особистості; 

 виховання ціннісного ставлення до музичного мистецтва. 

Змістове наповнення програми передбачає формування в учнів світоглядних, ціннісно-
орієнтаційних,навчально-пізнавальних,творчо-діяльнісних,комунікативних компетентностей, що 
досягається через сприймання та інтерпретацію творів народного і професійного музичного 
мистецтва, оволодіння досвідом художньо-практичної діяльності, розвиток творчих здібностей. 
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Загальні компетенції 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Сприйняття репертуару пісень для дітей та 
елементів музичної мови 

2. Вираження репертуару пісень для дітей, 
виконаних специфічними засобами віку 
дошкільнят  

3. Спонтанне виражиння музики через свої 

творчі здібності 
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Специфічні компетенції та приклади навчальної діяльності для 
підготовчого класу 
 
А. Сприйняття репертуару пісень для дітей та елементів музичного мовлення 
 
1. А. Сприйняття репертуару пісень для дітей та елементів музичної мови 

 
Специфічні компетенції Приклади навчальної діяльності 

До кінця підготовчого класу будуть 
сформовані наступні компетенції:  

В продовж підготовчого класу рекомендується провести наступні 
заняття:  

1.1.  Асиміляція інтуєтевним доступом 
пісенного репертуару  (DO1-LA1) 

Колективне засвоєння пісень, в усній формі 

1.2. Засвоєння   звуків виданих 
різними джерелами навколишнього 
середовища  

Прослуховування звуків виданих знайомими предметами  
(гра) 

1.3. Засвоєння висловлених та 
проспіваних звуків навколишнього 
середовища 

Альтернативне та порівняльне слухання звуків (гра) 

1.4.  Засвоєння  звуків різної 
тривалості та інтенсивності з  
навколишнього середовища 

Слуханя тривалих і коротких звуків (голосно,тихо), 
виражиними знайомими предметами (гра) 

1.5.Засвоєння звуків виданих 
музичними іграшками (барабан і 
дерево) і тілова перкуціа  
(проплескуваня в  долоні) 

Спостереження - знайомство з музичними іграшками  
Іграшкове володіння  окремо від пісні, самостійно або 
колективно  

 
2. Вираження  репертуару пісень для дітей, виконаних специфічними засобами віку 
дошкільнят  

 

Специфічні компетенції Приклади навчальної діяльності 

До кінця підготовчого класу будуть 
сформовані наступні компетенції: 

В продовж підготовчого класу рекомендується провести наступні 
заняття: 

2.1. Колективний спів засвоєного 
репертуару пісень  

Колективне виконання пісень куплетами і повністю 

2.2. Видання пісень в супроводі з 
рухом, запропонованим текстом  

Виконання рухів запропонованими текстом через гру 

2.3. Випуск звуконаслідування для 
різних звучних джерел, маючи різну 
тривалість та інтенсивність  

Імітація звуків, ігри персонажів 

2.4. Видання звуків і тілова перкуціа  Участь в рухливих іграх 

2.5. Виконання пісень у супроводі 
музичних іграшок (барабан, дерево) 

Асоціація пісні з музичним супроводом іграшок 

2.6. Виконання у супроводі звукових 
природних предметів (каміньці, 
каштани) 

Асоціація  пісні з супроводом  природних предметів 
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3. Спонтанне виражиння музики через свої творчі здібності 

 
Специфічні компетенції Приклади навчальної діяльності 

До кінця підготовчого класу будуть 
сформовані наступні компетенції: 

В продовж підготовчого класу рекомендується провести наступні 
заняття: 

3.1. Вільний музичний рух, 
запропонований  текстом  

Повтореня вільних, несподіваних рухів за допомогою пісні 
або під супроводом музичних іграшок вибраних дітьми 

3.2. Малювання зображень за 
допомогою пісні  

 Інтегроване заняття малювання-музика  (в залежності від 
тексту пісні)  

3.3. Виконаня  вільного танцю, на  
пісню, виконану дітьми  

Повторення  вільних рухів, за даною  мелодією 

3.4. Вільний рух на прослухану 
мелодію  

Прослуховування музичної творчості, яка б викликала в 
дітей вільні, спонтанні, адекватні рухи 

3.5. Проведення гри на прослухану 
музику 

Організування  ігор запропонаваних дітьми, за 
прослуханою музикою 

3.6. Участь в різних шкільних святах  
запропонованими учитилем 

участь на святах  з різною тематикою, в залежності від 
бажання / вибору дітей 
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Методологічні рекомендації 
 

Характеристика структури навчальної програми 
Програма має тематичну побудову, що дає змогу об’єднати різні види музичної діяльності 

учнів (сприймання музики, виконання, засвоєння необхідних музичних понять і термінів, 
елементарне музикування, інсценування пісень, ритмічна й пластична імпровізація тощо) на 
одному уроці. 

Програма пропонує здійснення музичного виховання через гру, а це означає також, радість 
дитини і пробудження  інтересу, довіри, в свої здібності що  до музики. Формування музичної 
культури учнів - основа уроку, його зміст, який може мати різне художньо-педагогічне втілення. 
Цілісність уроку досягається завдяки єдності всіх складових елементів, оскільки в основу його 
побудови мають бути покладені не різні види діяльності, а різні грані музики як цілісного явища. Це 
дає можливість вносити в урок будь-які контрасти, необхідні для підтримування уваги учнів, 
створювати атмосферу творчої зацікавленості, узгоджувати матеріал програми з рівнем розвитку 
учнів..  

 

Особливості організації навчально-виховного процесу 

Найважливішим завданням уроків музики в підготовчому класі є послідовне збагачення 
музичного досвіду дітей, виховання в них навичок сприймання і виконання музики; від якості цих 
занять значною мірою залежить музичний розвиток молодших школярів у наступних 
класах.  
Зіставлення музичних, літературних і візуальних образів сприятиме поліхудожньому вихованню 
молодших школярів. Програма розкриває емоційний зміст музики, характер творів різноманітних 
жанрів; допомагає учням розпізнавати життєвий зміст музичних творів, виявляти в них ознаки 
зображальності; на доступних і захоплюючих зразках ознайомлює з виражально-зображальними 
засобами музичної мови, через залучення учнів до різноманітної музичної діяльності закладає 
основи елементарних виконавських умінь і навичок. Пропоновані програмою музичні твори є 
невеликими за обсягом, із яскравими музичними образами. 

Тематична структура програми передбачає творчість учителя, який може вносити корективи 
щодо репертуару (у межах 10%), використовуючи додатковий, варіативний та етнорегіональний 
матеріал з аналогічними художньо-педагогічними якостями. Критеріями відбору музичного 
матеріалу є його художня цінність і захопленість для учнів, педагогічна доцільність (чогось навчати), 
виховна значимість (сприяти вихованню моральних ідеалів і естетичного смаку). 

У центрі уваги вчителя має бути музичний твір, сприйняття (осягнення) якого припускає спів 
(хоровий, ансамблевий, сольний), пластичне інтонування, музично-ритмічні рухи, гру на дитячих 
музичних інструментах, інсценування пісень, казок, музичних «програмних» творів у контексті 
навчальної теми. 

Навчання співу має бути тісно пов’язане з розвитком музичних здібностей і сприяти 
активному, зацікавленому й творчому ставленню учнів до музики. Творча діяльність учнів може 
виявлятися в розмірковуваннях про музику, в імпровізації пісенних мелодій (мовній, вокальній, 
ритмічній, пластичній), створенні нескладних мотивів, інсценуванні сюжетів пісень, складенні 
елементарних танців, темброво-ритмічних супроводів, у малюнках, доборі музичних колекцій для 
домашньої фонотеки. 

Передбачене програмою виконання музично-ритмічних рухів, спрямованих на пластичне 
вираження змісту музики (пластичне інтонування, танцювальні рухи, крокування, „гра” на уявних 
музичних інструментах), має розвивати музичні здібності учнів, їхню здатність емоційно й свідомо 
сприймати музику. Однією з форм виконавської діяльності учнів запропоновано гру на 
елементарних музичних інструментах, що сприятиме розвиткові музичного слуху, уміння 
розрізняти ритмічні, темброві та динамічні особливості звучання. 

Основним видом домашніх завдань із предмета мають бути завдання слухати музику в 
оточуючому середовищі і розповідати про свої враження на уроках. Доцільно рекомендувати учням 
слухати і дивитися протягом тижня певні музично-пізнавальні радіо- і телепередачі. Реалізації 
завдань навчальної програми сприятиме позаурочне спілкування учнів із музикою: участь у 
музично-виховних заходах, роботі музичних гуртків, відвідування концертів і спектаклів для дітей, 
домашнє музикування. 
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Зміст навчального матеріалу та державні вимоги до рівня загальноосвітньої 
підготовки учнів 

 
Який зміст слідкуємо у підготовчому класі: 

Колективний спів; 

Рухи за музикою ;  

Володіння музичних іграшок 

Супроводження з музичним інструментом опануючий викладачем  

Елементи музичного мовлення (тембр, тривалість, інтенсивність) 

Доступна музична творчість 
 
Пісенний репертуар (пропозиції)  
 
Вивчимо пісні:  -  Пісня про школу  - музика М Дремлюги                         

- слова Т Масенка 
    - Веселі гуси – украінська народна пісня 
    - Пісня лисички- музика М  Лисинка 
    - Перепілонько біла –украінська народна пісня 
    - Білий снігу сніженьку-слова М Рильського- музика Л  Майбороди 
    - Вийди, вийди, сонечко 
    - Іди, іди, дощику 
    - Два півники та ін. 
    - Ой хто, хто Миколая любить 
    - колядки та щедрівки (на вибір) 
    - Ой, минула вже зима 
    - українські веснянки: “Просо”; “Огірочки”, “Льон”, “Мак”; 
    - пісні-гри: „Зробим коло”, “Кіт і мишка”, „Кішка і собака”, „Ой на горі жито”, 
“Подоляночка”; 

Високі та низькі звуки - Пташка –музика Е Гріга 
 - Ведмідь – музика В Ребікова 

Напрямок мелодичного руху - пісня – Галя по садочку ходила 
Тривалость звуків  - пісня – Веселі гуси 

 
Пропозиції для аудіювання 
 
музика П  Майбороди 
слова А Малишка 
 

Пісня про вчительку 

украінський народний танець Гопак – украінський народний танець 
 

український народний танець Аркан 

музика  С Прокофєва Марш 

музика   П Чайковського Марш дерев»яних солдатиків 

музика  Р Шумана Сміливий вершник 

музика В Косенка Дощик 

музика  Л Ревуцького Колискова 

український народний танець Козачок 

  


