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використання широкого кола зразків

високохудожнього виконання музичних творів 

літературний

образотворчий

театрально-
драматичний

Напрямки реалізації проблеми

з використанням мультимедійних засобів

музичний

Використання наочності тим більше 

актуально, що в школах, як правило, відсутній 

необхідний набір таблиць, схем, репродукцій, 
ілюстрацій.

інсценізація, театралізовані перевтілення з 
масками , елементами костюмів, репортажі з 
«місця події» , інтерв‘ю відомих артистів.

підбір до музики, малюнків, творів 

вражень про музику, 

творів на музично-естетичні теми,

створення казок легенд
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освітні – озброїти

учнів системою 

музичних знань, 

умінь і навичок.

виховні -

формувати в

учнів духовні і 

моральні  якості 

особистості через
музичні  образи

розвиваючі-

при навчанні

розвивати в учнів 

пізнавальний інтерес, 

творчі здібності, 

любов до музики, 

емоції, пізнавальні 

здібності: мову, пам'ять,
увагау, уяву, сприйняття

Урок музики - це, перш за все, урок творчості,

на якому мають бути вирішені 

наступні завдання:
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Формування творчої
особистості

Творчий 

пошук

Творче 

спілкування

Творча активність

Творча діяльність Творче мислення
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