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Навчальна дисципліна «Методика початкового навчання (музичне
виховання)» призначена для здобувачів вищої освіти освітнього ступеня
«бакалавр» педагогічного факультету (дошкільна освіта, спеціалізація «початкова
освіта», скорочений термін навчання) Рівненського державного гуманітарного
університету.
Зміст курсу орієнтований на усвідомлення майбутніми фахівцями
теоретичних, методичних і практичних основ музичного виховання дітей
молодшого шкільного віку, закономірностей процесу музичного розвитку в
початковій школі, умов організації музично-пізнавальної, музично-виконавської
та музично-творчої та комунікативної діяльності на уроках мистецтва (музичного
мистецтва).
Мета курсу полягає у формуванні в студентів системи понять та знань про
методи музичного виховання, навчання, освіти і розвитку дітей молодшого
шкільного віку.
Завданнями курсу є:
•
засвоїти загальні основи теорії музичного мистецтва, теорії та
методики музичного виховання, закономірностей музичного розвитку дітей
молодшого шкільного віку;
•
засвоєння державних вимог щодо предметів мистецької освітньої
галузі (мистецтво, музичне мистецтво) в НУШ;
•
опанування системою знань щодо планування, організації та
проведення уроків музичного мистецтва в початковій школі, методики організації
різних видів музичної діяльності та реалізації змістовних ліній;
•
сформувати професійно спрямовану компетентність під впливом
музичного мистецтва.
Компетентності та результати навчання, формуванню яких сприяє
дисципліна (взаємозв’язок з нормативним змістом підготовки здобувачів
освітнього ступеня бакалавра, сформульованим у термінах результатів навчання у
Стандарті вищої освіти).
Згідно з вимогами Стандарту вищої освіти дисципліна забезпечує набуття
здобувачами вищої освіти компетентностей інтегральних, загальних та
спеціальних (фахових).
Дисципліна спрямована на формування наступних компетентностей.
Інтегральної компетентності: здатності самостійно і комплексно
розв’язувати складні спеціалізовані завдання та практичні проблеми в галузі
розвитку, навчання і виховання дітей раннього і дошкільного віку із

застосовуванням теорії і методики дошкільної освіти в типових і невизначених
умовах системи дошкільної освіти.
Загальних компетентностей:
ЗК 1. Здатність до продуктивного (абстрактного, (ЗК) образного,
дискурсивного, креативного) мислення.
ЗК 2. Здатність до самостійного пошуку, обробки та аналізу інформації з
різних джерел, до
ЗК 5. Здатність до вільного спілкування і співпраці державною та рідною
мовами (усно і письмово).
ЗК 6. Здатність створювати команду, мотивувати її членів та досягати
спільних цілей.
Спеціальних (фахових) компетентностей:
СК 8. Здатність організовувати та проводити освітньо-виховну роботи з
учнями початкової школи.
СК 9. Здатність аналізувати передовий педагогічний досвід початкової
освіти і творчо впроваджувати його у свою роботу
Очікувані результати навчання
Дисципліна передбачає засвоєння наступних програмних результатів
навчання.
Знання
Зн 12. Розуміти своєрідність організації та застосування методів наукового
дослідження у галузі педагогіки та психології.
Зн 13. Розуміти і визначати педагогічні умови, закономірності, принципи,
мету, завдання, зміст, організаційні форми, методи і засоби початкової освіти.
Зн 14. Знати сучасні технології початкової освіти.
Уміння
Вм 11. Володіти технологіями дошкільної інклюзивної освіти; вміти
організовувати групове й індивідуальне навчання і виховання дітей з особливими
потребами.
Вм 12. Вирішувати питання, пов’язані з організацією розвивального
освітнього середовища початкової школи.
Вм 13. Ефективно використовувати освітні технології, педагогічні методи та
прийоми, засоби навчання в педагогічному процесі початкової школи.
Вм 14. Раціонально та науково обґрунтовано організовувати самостійну
роботу молодших школярів; правильно контролювати та оцінювати знання,
вміння і навички учнів.
З робочою програмою та силабусом даного курсу можна ознайомитись на
кафедрі історії, теорії музики та методики музичного виховання.
Пн: 9.00-12.00. Чт: 11.00-13.00.
E-mail викладача: guminska@ukr.net

