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1. Перший тиждень (13.03 – 20.03 2020) 

Тема: Методика викладання теорії музики  

- Скласти письмово план відповіді за зазначеними темами: «Властивості 
музичних звуків», «Нотний запис музики», «Ритм», «Лад і 
тональність», «Інтервали», «Акорди», «Ладова альтерація». 

- Зробити порівняльний аналіз змісту навчального матеріалу, поданого у 
підручниках і посібниках різних авторів (див. Список літератури). 
Узагальнити методичні підходи та розглянути проблемні питання, що 
стосуються висвітлення законів музичної системи та теоретичних 
понять. 

- Скласти поурочний план за зазначеною темою, навести приклади з 
музичної літератури.  

- Розробити навчальні завдання з теорії музики за основними видами 
роботи:  

 пояснення теоретичного матеріалу; 
 практичні завдання з теорії музики (усні та письмові вправи,  

вправи на фортепіано); 
 аналіз музичного тексту. 
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Другий тиждень (20.03 – 27.03) 

Тема: Методика викладання гармонії у середніх навчальних 
закладах. 

- Вивчити матеріал та скласти конспект за темами, викладеними у 
методичних посібниках Т. Бершадської «О методике преподавания 



гармонии в музыкальных училищах» (Розділ 1) та О. Степанова 
«Методика преподавания гармонии» (Розділ 1, глави 1 – 4) 

- Скласти поурочний план з гармонії на тему «D7 і його обернення», 
підібрати приклади з музичної літератури. 

- Відповідно до зазначеної теми розробити практичні завдання за 
основними видами роботи (письмові вправи, гра на фортепіано, 
гармонічний аналіз). 
 
Третій тиждень (27.03 – 3.04) 
Тема: Методика і форми практичної роботи з гармонії (письмові 
вправи з гармонії). 

- Ознайомлення з матеріалом, викладеним у зазначених посібниках з 
методики викладання гармонії Т.Бершадської (Розділ II, с. 11 – 25) та  
О.Степанова (глава 7, с.32 – 34). 

- Скласти поурочний план з гармонії на тему «Ввідні септакорди (VII7)», 
Підібрати приклади з музичної літератури та музичний матеріал для 
різних форм роботи з гармонії (письмові вправи, вправи з гри на 
фортепіано, гармонічний аналіз). 

- Створити мелодію для гармонізації тризвуками і секстакордами 
головних ступенів (T, S, D) у формі періоду. 
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