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Інформаційний лист 

 

  

Вялова Олена Володимирівна, 1965 р.н., 

освіта – вища,  спеціальність – вчитель музики та 

співів  

 працює в позашкільному закладі з 1994 року та 

є  керівником-методистом Зразкового театру пісні 

«Краплинки» Центру позашкільної освіти ім. 

О.Разумкова. Має високий рівень професійної 

підготовки, добре володіє методикою викладання 

вокального мистецтва. Активно працює над 

забезпеченням кожного заняття дидактичними матеріалами. Доступність 

пісенного матеріалу відповідно до віку дітей, навчання музичної грамоти, 

удосконалення навичок співу, розвиток вокально-технічних можливостей дітей 

– складові кожного заняття «Краплинок». 

 

 

 

м. Бердичів, 

вул. Вінницька, 

м.т. 
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  Анотація  

Культурна діяльність не вичерпується освоєнням культурних цінностей 

минулого, а органічно включає свій головний елемент - здатність людини до 

виробництва нових цінностей.  

Створення нових цінностей культури – це продуктивна творча діяльність 

людини, яка може бути виражена в кількісних і якісних показниках. Культурна 

діяльність - діяльність по збереженню, створенню, поширенню і освоєнню 

культурних цінностей.  

Важливою сходинкою культурної діяльності є поширення, духовних цінностей. 

У процесі культурної діяльності йде і споживання духовних цінностей. Саме в 

процесі духовного переживання почуття інших людей стають  власним надбанням. 

Політика в споживанні культурних цінностей повинна бути спрямована як на 

засвоєння минулих культурних цінностей, так і сучасних цінностей культури.  

Відомо, що в процесі пізнання оточуючої дійсності виділяються два різних за 

якістю, але тісно пов'язаних між собою рівня: рівень сенсорного пізнання, на 

якому основну роль грають почуття, відчуття, уява, та рівень абстрактних 

формально-логічних операцій.  

Педагоги покликані виховувати у дитині почуття сприйняття краси. Від 

особистісного рівня педагогів значною мірою залежить майбутнє нашого 

суспільства. Краплина добра, чуйності, милосердя, посіяні нами, неодмінно 

озвуться у дитячій, відкритій до світу душі. Саме музика є одним із провідних 

розділів виховання дитини, адже музика вселяє в дітей любов до життя, до 

людини, до природи, пробуджує любов до Батьківщини, допомагає їм пізнавати 

світ.  

Виховувати ЛЮДИНУ поза мистецтвом абсолютно неможливо. Гармонійна 

особистість народжується лише в гармонії з мистецькими цінностями. Ці істини 

підводять до думки про те, що гуманізація виховання стає можливою тільки за 

умов грамотного, творчого використання педагогами мистецтва, як фактору 

виховного впливу. Головним у проекті дитячий музичний салон «TUTTI» є 

насичення душі дитини добром, чуйністю, милосердям завдяки впливу 

інструментальної та вокальної класичної  і сучасної музики.  
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Реєстраційна картка проекту 

Назва:  освітній музичний  салон  для дітей «TUTTI»    

Тема:  « РОЗВИТОК  УСПІШНОЇ  ДИТИНИ  ЧЕРЕЗ  ВИХОВАННЯ  

КУЛЬТУРИ  ГЛЯДАЧА  м.  БЕРДИЧЕВА» 

Тип проекту: ТВОРЧИЙ 

Змістовний напрямок: організація культурно-освітньої роботи з дітьми 

Автор проекту:  Олена  Володимирівна Вялова, керівник гуртка - методист  

Центру позашкільної освіти імені Олександра Разумкова міста Бердичева. 
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I. Організаційно –  підготовчий етап 

1.1.Характеристика проекту 

• За домінуючою  діяльністю  -  культурологічний 

• За змістом – інтегрований. 

• За кінцевим результатом – практичний. 

• За кількістю учасників – груповий. 

• За характером контактів  - діти певної вікової категорії та  їх батьки. 

• За тривалістю – довготривалий. 

• База реалізації проекту – Бердичівський Центр позашкільної освіти , 

концертні майданчики міста. 

• Термін реалізації  - I-II  півріччя навчального року. 

 

1.2.Ресурси   проекту 

Людські - керівник проекту, діти та їх батьки, творчі особистості міста. 

Матеріально-технічні  - позабюджетні кошти. 

Інформаційні - періодичні видання, методична література, дидактичні 

матеріали 
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II. Конструкторський етап 

2.1.Опис проекту 

 

             Беручи за основу освітню лінію дошкільної освіти України 

«ДИТИНА У СВІТІ КУЛЬТУРИ», 

 враховуючи позитивний фактор для втілення  проекту - появу у місті театру, 

дитячий музичний салон «TUTTI» відкриває свої двері для розвитку та 

виховання  еліти нації засобами мистецтва у культурному просторі Бердичева. 

 «TUTTI» - італійське слово, яке у перекладі означає – всі. 1.Виконання музики 

повним складом оркестру, або хору. 2. Педаль органу, яка вмикає всі його 

голоси. 

Освітній музичний салон прагне об’єднати ВСІХ шанувальників 

музичного мистецтва, які хочуть відчути мелодію струн душі. 

 

НАША МЕТА - вихований, вдумливий глядач м. Бердичева, який має 

емоційно-ціннісне ставлення до проявів естетичного у житті, здатний 

переймати духовний потенціал мистецького твору у власний досвід. 

 

 НАША МРІЯ - аншлаги на ВСІХ виставах театру та концертних майданчиках 

нашого рідного міста, які розвивають душу людини та спонукають  бердичівлян 

до саморозвитку. 

 

I -й рівень дитячого салону має назву « PICCOLO», що у перекладі означає 

маленький. Казкові інтерактивні концерти – заняття салону першого рівня 

розраховані на слухачів  3-6 років. Концерти-заняття проводить керівник гуртка 

– методист Зразкового театру пісні «Краплинки» ЦПО ім. Разумкова Олена 

Вялова. У концертах беруть участь артисти кращих концертних майданчиків 

нашого міста, області, України. 

УНІКАЛЬНІСТЬ. 

Концерти першого рівня «Пікколо» відрізняються камерністю  

атмосфери: на концерт  запрошується не більше 30 дітей та їх батьки. Діти 

стають учасниками інтерактивних казкових концертів, допомагають ведучій 

вести концерт словами та руховою імпровізацією, грають на музичних 

інструментах, стають артистами. На концерти діти приходять зі спеціальними 

щоденниками -  теками, отримують програмки та словнички, роблять домашні 
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завдання. Цикл із 4 концертів, розрахований на перше та друге півріччя 

навчального року  при регулярному відвідуванні. 

 

МЕТОДИКА 

Інтерактивні концерти «Пікколо» (I рівень програми салону) спираються  

на педагогічні  принципи Януша Корчака, Карла Орфа, Жака Далькроза, Марії 

Монтессорі. У концертах  - казках використовуються деякі  елементи 

музикальної терапії. 

ПЕРСПЕКТИВИ 

Проект  музичний салон «TUTTI» для дітей  має перспективи розвитку: 

II рівень, який буде мати назву  «CRESCENDO» /КРЕЩЕНДО/ для дітей  6-8 

років та 

III рівень з назвою  « ANSCHLAG»   / АНШЛАГ/ для дітей  8-10 років. 

 

Актуальність проекту. 

Недостатня увага  батьків та дітей  до творів класичного мистецтва, як до 

засобу виховання духовності. Недостатньо сформовані,  у дітей молодшого 

дошкільного віку  , вміння посидючості та терплячості. Можливість поглибити  

знання учасників  проекту  через  засоби мистецтва. 

Мета проекту. 

Освітня  

• Спонукати батьків до  вивчення  психолого - педагогічних основ 

естетичного виховання  дітей. 

• Дати батькам можливість доторкнутися до розкриття значення природи 

естетичного розвитку. 

• Створити оптимальні  умови для розвитку емоційно - вольової сфери 

дитини. 

Розвивальна 

• Розвивати  у дітей  вміння передавати свої почуття від спілкування з 

музикою. 

• Розвивати  творчі здібності дітей(музичну пам’ять, уяву.) 

• Розвивати здібність  ціннісно  ставитися до творів мистецтва. 

Соціальна. 

• Організація умов для зростання особистості. 

• Створення позитивного сприятливого фону, психологічного комфорту 

для учасників проекту. 

Виховна. 

• Виховання  чуйності, людяності, милосердя. 
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• Виховання естетичного смаку. 

• Завдання проекту. 

• Пробуджувати цікавість дітей до світу мистецтва. 

• Розвивати пам’ять , виразне креативне мислення. 

• Виховувати впевненість у своїх силах, позитивну самооцінку, вміння 

долати комплекси. 

• Здійснювати інтегрований підхід до організації змісту естетичного 

виховання дітей. 

Прогнозовані результати 

Для батьків . 

• Підвищення рівня компетентності у мистецькому просторі як у батьків 

так і у дітей. 

• Створення сприятливого середовища для інноваційних змін в організації 

навчально-виховного простору  своєї  дитини . 

• Творче використання набутих знань у різних видах діяльності. 

Для дітей. 

• Підвищення якості засвоєння знань використовуючи розширення ресурсу 

навчальної діяльності. 

• Прояви цікавості до мистецтва. 

• Активізація емоційного відгуку до прекрасного 

• Прояви творчого самовиявлення. 
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III. Технологічно-творчий  етап 

3.1.План  реалізації  проекту 

Підбір музичного та літературного матеріалу для 

проведення концертів-казок 

Вересень2017 

Розробка сценографії  ( художнє оформлення  

концертів – казок.) 

Вересень-грудень 2017 

 

Складання правил  дитячого салону. 

 

Вересень  2017 

Вироблення концепції  навчальної теки та наліпок. Жовтень- листопад 

2017 

Складання віршованого тексту  та музики Пісеньки 

друзів «  ТУТТІ». 

Вересень –Жовтень  

2017 

Створення ескізу   абонементу. Листопад 2017 

Конкретизація уявлень про фото - виставку 

«Дитина у світі мистецтва»( виставка фото дітей – 

учасників  салону  підчас занять) 

Січень 2018 

Організація  зустрічей та репетицій за сценарієм 

концертів-казок 

Жовтень -  Грудень  

2017 

 

 

3.2.Економічне обґрунтування проект 

Економічне обґрунтування собівартості 

Вартість матеріалів  /дитячі ударні музичні інструменти/ 

Для проведення  декількох  концертів :   

                  1 шт.           55гр.                   Маракаси  -15 шт.                  825грн. 

                  1шт.           45гр.                    Шейкери   - 30  шт.               1 350грн. 

                  1шт.          155грн .                Трикутники  15 шт.               2325грн. 

                 1шт.           45 гр.                     Бубонці на 

                                                                  паличках       15шт.                675грн. 

                 1шт.           170гр .                 Тамбурини     15 шт.               2550грн. 

                                                                            Всього:                        7 725 грн.   

 

 Приблизна сума для проведення  декількох  зустрічей   салону  «ТУТТІ» 
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 залучення спонсорських  коштів бажано  у сумі   40 .000грн 

( придбання   необхідних інструментів для проведення серії інтерактивних 

занять   музичного салону) 

Також потрібні  кошти на пошиття костюмів.    

Приблизна вартість:                                                                           від 3500гр. 

Вартість оренди  / 2 години  один раз  на місяць /                            300  грн. 

Амортизація / ремонт зіпсованих  інструментів для дітей, костюмів для 

виступів/                                                                                                     250грн. 

Заробітна  платня / виконавцям – артистам, які запрошені  із  філармонії та 

мистецьких закладів   області, країни/  демонстрація одного муз. 

 інструменту                                                                            200гр.  х3 =  600гр. 

Пісочна анімація 15 хвилин виступу                                                    2500гр.  

Послуги  звукорежисера  (2 години )                                                        200гр. 

Освітлення сцени (2години )                                                                    200гр. 

Робота допоміжних працівників / абонементи, порядок у залі/   

1 працівник                                                                         50 гр.  х  2  =  100грн. 

Офіційне  фільмування                                                                              500гр. 

Витрати на друковану продукцію                                                           1000гр. 

                                                                             Всього :                     5450грн. 

Загальні витрати на забезпечення  однієї  концертної  програми складуть 

приблизно :  5450  грн.       5450 х 4 =   21800гр.( 4 к/п) 

Вартість  проданого абонементу із розрахунку  3 слухача  на 1 абонемент 

одного концерту має складати  450 гр. ( 1 слухач 150 грн) ( при собівартості 1сл  

122гр) 

При  середній  кількості слухачів 30 чоловік  (15 дітей  15 дорослих) 

вартість реалізованих  абонементів за 1 к/п складе 150х30   =  4500  грн.    

  (1 к/п)                        4500 х 4= 18000грн.   (за 4 к/п) 

При  кількості слухачів  45 чол. ( 15дорослих -30 дітей)  150х45  =  6750гр.   

(1к/п)                            

6750х4 = 27000грн. 

Вартість реалізації   абонементів на I півріччя  навчального року  (   4500 х 4)  

буде дорівнювати  

         30 слухачів                                  18000 тис. грн. 
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          45  слухачів                               27000гр. 

18000 гр. (вартість  реалізації .)  -  5 450 гр.  ( Загальні  витрати на 1 конц/прог) 

= 12550гр. 

 ( залишок на оплату праці   2, 3,4концертних програм) 

45   слухачів -27000гр. - 5450гр. = 21550гр.(залишок  на2,3,4,к/П) 

5450  х 3 =  16350  тис.  гр.  ( потрібні витрати на проведення 2,3,4, к/п) 

30 слухачів -12550   -  16950  =  4400  ( залишок на ставку оподаткування та 

закупівлю  нових  інструментів ) дефіцит бюджету !  

45 слухачів - 21550 – 16950 =  4600гр. (залишок на ставку оподаткування  та 

закупівлю   інструментів) 

    Економічний аналіз. 

   Собівартість      __________     21800_______грн. (5450х4) 

   Реалізаційна ціна ___________27000________грн.( 6750х4) 

   Прибуток             ___________5200________грн.(27000 - 21800) 

   Ставка оподаткування ______2800_______ грн.(700гр.місяць х 4) 

   Чистий прибуток         ____    2400_____________ грн.(5200-2800) 

2400/4= 600грн.  (після проведення однієї програми) 

  Чистий прибуток від реалізації абонементів 4-х концертних програм 

було б добре використати на придбання нових інструментів для проведення 

програм. Після формування  інструментальної бази невеликі  кошти чистого 

прибутку  хотілося б вкладати у  створення матеріальної бази для розвитку 

дитячої творчості - створення вокального кабінету моєї мрії з сучасним 

обладнанням та підтримку талановитих дітей, які не мають змоги брати участь 

у творчих конкурсах через брак коштів. Створена інструментальна база  буде 

також використовуватися для розвитку уявлень про музику на заняттях  

вокалом  з дітьми молодшого віку. 

Проект може бути успішно реалізований за умови залучення 

спонсорських коштів на придбання  дитячих музичних інструментів для 

проведення інтерактивних  концертів – занять музичного салону. Проект  може 

розпочинати роботу при реалізації 15 абонементів для 45 слухачів (15  



12 
 

12 
 

дорослих  30дітей). Оплата праці виконавцям-артистам може здійснюватися  за 

рахунок реалізації абонементів  слухачам лекторію. 

 

Реалізація   абонементів музичного лекторію . 

1  абонемент - це 4 лекції-заняття упродовж  першого - другого півріччя  

навчального року  один раз на місяць. 

Кількість  учасників інтерактивного концерту  - не більше 30 дітей та їх батьки. 

Абонемент реалізується  на 2, 3, або 4 особи. Відповідно до кількості слухачів,   

які беруть абонемент, формується  його ціна. 

На 2 особи  - 1200 грн. ( 4 заняття) 

На 3 особи  -  1800грн.  (4 заняття) 

На 4 особи  -  2400грн.  (4  заняття) 

Без залучення спонсорських коштів на закупівлю інструментів  

собівартість   зростає: 

5450 + 7725 =13175 грн.  за таких умов  собівартість 1 слухача  дорівнює  293 

грн. (13175/45)  /обрахунок на 1 к/п/ 

Тоді абонемент   на  2  особи   треба реалізовувати  за  2400 гр. (300гр. 

вартість для  1 слухача  на 1 к/п) 

(На  2 особи   2400гр.)  (На 3 особи - 3600гр.)  ( На 4особи - 4800гр.) 

4 концерти                           4 концерти                            4 концерти  

 Такою  є повна вартість  освітнього  музичного салону для дітей «TUTTI»   

 ( Без врахування  укладання контрактів  з виконавцями та пошиття костюмів) 

Здешевлення реалізації проекту 

 Здешевлення реалізації проекту  потребує  внесення  корективів  у деякі його  

етапи.  А саме :  

Організаційно-підготовчий - розділ   «Характеристика проекту» пункт  * 

за характером  контактів  буде  таким: «діти певної вікової категорії та  їх 

батьки, діти ,які опановують гру на певному музичному інструменті» 

Розділ  «Ресурси проекту» пункт * людські   виглядатиме наступним чином :- 

«керівник проекту, діти та їх батьки, діти ,які займаються в освітніх 

закладах  та творчих об’єднаннях музичного спрямування» 

Після цього можливе залучення до участі у концертних програмах дітей-

артистів, які займаються в оркестрі духових інструментів ЦПО ім. О. 

Разумкова, переможців інструментальних творчих конкурсів, які займаються в 

музичній школі м. Бердичева, студентів музичного відділення педагогічного 

коледжу, артистів Зразкового театру пісні «Краплинки». Це економить кошти 
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на запрошення професійних музикантів, та  дає можливість професійно 

зростати та творчо  розвиватися юним виконавцям міста. 

Значного здешевлення можна досягти за рахунок  домовленостей про 

безоплатну оренду для проведення  освітніх  інтерактивних концертів, бо ця 

оренда одночасно може містити  покриття витрат  за  роботу  звукорежисера, 

освітлювача сцени та допоміжних працівників. Враховуючи наявність 

технічних засобів серед учасників проекту професійне фільмування хронології 

виступів освітнього музичного салону можливо замінити аматорським, що теж 

здешевить витрати на запуск проекту. Виступ професійного артиста пісочної 

анімації  можливо замінити театралізованими виступами Зразкового театру 

«Краплинки». 

 Тоді із потрібних витрат  залишаться : 

амортизація  матеріалів    (за потребою) 

витрати на друковану продукцію      1000гр. 

       Таким чином  собівартість  1 слухача  на одній  програмі складатиме  22гр. 

Реалізаційну ціну   не бажано  пропонувати більше  30 гр. 30х4=120 гр. 

Отже,  вартість  абонементу   

на 2 особи    240 гр.   (4 концерти) 

на 3 особи    360 гр.  (4 концерти) 

на 4 особи    480 гр. (4  концерти) 

Це вартість   без  врахування   ставки  оподаткування  через  те, що  проект      

набув     риси    соціального     спрямування . 

При  кількості слухачів  45 чол. ( 15  дорослих   30   дітей)   

22 х45=960гр. собівартість  (1к/п) 

30х45  =  1350гр. вартість реалізації (1к/п) 

1350х4 = 5400грн. 

Вартість реалізації   абонементів на I півріччя  навчального року  

                                      5400гр.(45 слухачів)при постійному відвідуванні 

5400-1000=  4400гр.( залишок на 2-4 к/п) 

1000х3=3000 гр.(потрібні кошти  на проведення 2,3,4 к/п) 

4400 – 3000 = 1 400 гр.    (залишок  на ставку оподаткування   та  закупівлю  

нових  інструментів  )   

 Економічний аналіз. 

   Собівартість      __________3840     _______грн. (960х4) 

   Реалізаційна ціна ___________5400________грн.( 1350х4) 

   Прибуток             ___________1560________грн.(5400 - 3840) 

   Ставка оподаткування ______2800_______ грн.(700гр.місяць х 4) 

   Чистий прибуток         ____      _____________ грн.(1560   -  2800) 
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Цифри показали, що мистецтво коштує дорого. Проект потребує благодійної  

підтримки батьків дітей, які візьмуть участь у реалізації проекту на закупівлю 

інструментів, пошиття  костюмів, друковану продукцію. За таких умов проект  

не може бути  комерційним. 

IV. Заключний  етап ( презентація  творчої діяльності) 

Використана література 

  
1. Богуш A., Гавриш H., Котик Т. Методика організації художньо-мов-

леннєвої діяльності дітей у дошкільних навчальних закладах. Підручник 

для студентів вищих навчальних закладів факультетів дошкільної освіти. 

- K.:Видавничий Дім «Слово», 2006. - С. 268-283. 

2. Музичний розвиток дітей від 2 до 7 років // Укл. Т. І. Науменко, ІЗМН 

«Віпол», 1997. 

3. Музичні театралізовані казки. С. Я. Школьник, Л. С. Загребельна, Н. 

Келіна –Х.:Веста: Видавництво «Ранок», 2008. 

4. Музичне виховання у дошкільному закладі: Збірник методичних 

матеріалів / Упор. І. А. Романюк. – Тернопіль: Мандрівець, 2007 

5. Поніманська Т. І. Дошкільна педагогіка. Навчальний посібник для 

студентів вищих навчальних закладів. - K.: Академвидав, 2004. - 456 с. 

6. Сорока Т. В. Музичне виховання дітей переддошкільного віку. -

Запоріжжя: ЛІПС ЛТД, 2002. - 84 с. 

7. Шевчук А. Сучасні підходи до організації музичної діяльності дітей: 

методичні рекомендації // Дошкільне виховання. - 2000. - М 2. - 

С. 6-7. 

8. Шевчук А. Сучасні підходи до організації свят і розваг: методичні 

рекомендації // Дошкільне виховання. - 2000. - № 3. - С. 5-7. 

9. У світі музики. Розробки занять для дітей 4-6 років /А. М.                                                            

Гелунова, В. В. Чиркіна. – Х.: Вид. група «Основа», 2008. 
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ДОДАТОК 1 

СЕЗОН 

2018 року 

зустрічі  освітнього дитячого музичного салону«TUTTI» 

Зустріч перша  « МУЗИЧНЕ  КОРОЛІВСТВО» 

МЕТА: 

 - виховувати у дітей  стійку  цікавість  та відгук на музичні   твори різних 

жанрів, розширювати музичний світогляд. 

 - вчити  ритмічно рухатися  у характері   музики. 

  - почати знайомство з музикою композиторів-класиків Л.Боккеріні, 

П.Чайковського 

  - почати знайомство  з дитячими музичними інструментами. 

   - почати знайомство   з інструментальною та оркестровою музикою. 

- спонукати дітей до засвоєння нових понять та термінів. 

  -  познайомити з тембральним звучанням  фортепіано , ксилофону. 

Обладнання:   

дитячі музичні інструменти 

 трикутник, дзвіночки, шейкери у формі яйця, палички, ксилофони. 

Іграшкові музичні інструменти  

Труба, флейта , скрипка, 

Наочні друковані матеріали 

Словники з музичними поняттями та термінами, програма музичного салону. 

Костюми Королеви Мілясінти, Короля Галаса, Лускунчика, Феї  Танцю,Феї 

Мелодії, Для  танцю  « Менует», охоронців  музичного королівства. 

*Двері відчиняються,дітей зустрічають охоронці Музичного  королівства  

звучить музика  з балету  П.Чайковського «Спляча красуня»  (ВАЛЬС) 

Вед.  Добрий день!   І дорослі,  і  діти!  Я  вітаю  вас   у  нашому  музичному 

салоні .  

Вед. Скажіть, а ви любите  казки? 

Відповіді дітей. 

Вед.      Я вам відкрию  секрет:  сьогодні  ми підемо  в чарівний світ казки  за 

допомогою  музики.   Зараз ви її почуєте   …  Ходімо… 

Діти  просуваються  по  залі  під муз. П.Чайковського «Марш  дерев’ яних  

солдатиків» із Дитячого альбому 

Вед.  Сідайте , будь  - ласка. Займайте  зручні  місця. Ось і  настала  наша  

перша  зустріч     в освітньому  дитячому   музичному  салоні «ТУТТІ». 
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  Слово  ТУТТІ  італійське  і  означає   « ВСІ». Таке слово  музиканти  ( це люди 

які  вміють грати  на  різних  інструментах)  зустрічають у своїх зошитах,  коли  

треба грати  всім разом.  Інструментів багато, але кожен музикант добре знає 

музичні  правила, тому і грають вони легко і з задоволенням уважно  слухаючи  

диригента. 

 Сьогодні ми теж ВСІ разом, а тому нам треба  пам’ятати про нескладні 

правила. В будь-якій  грі існують  правила, бо треба  знати  як  можемо  робити 

у  грі, а як  ні.  

Правило 1. МУЗИКА любить тишу (ми вчимося любити музику, тому  

слухаємо її у тиші). 

Правило2. Вставати зі  стільців та виходити  на  сцену  можемо  тільки  після  

запрошення. 

Правило3. Руки   завжди   мають бути  вільними  ( програми, іграшки , їжу  - 

залишаємо  у батьків  та супроводжуючих) 

Правило 4. Воно для дорослих та дітей: на час зустрічі телефони вимикаємо. 

Фотографувати дітей можна  тільки  коли  ваша дитина  виходить на  сцену. 

Правило 5. Всі учасники  освітнього музичного салону  на початку зустрічі  

виконують  Пісню  друзів  «ТУТТІ». Для  того  щоби  зручніше було  співати 

прошу  всіх  встати  і з настроєм заспівати! 

Всі присутні виконують Пісню друзів музичного салону «ТУТТІ» за 

допомогою артистів театру пісні  «КРАПЛИНКИ» 

Вед.  Я дуже  рада,  що  ви любите казки, тому  що я, теж дуже  їх  люблю , а 

найбільше  мені подобаються Чарівні  казки. 

Миготить світло   разом з словами ведучої (чарівна музика) 

Вед.  Чудо наближається … казка починається… давайте закриємо очі… 

Гасне світло 

  Продовжує звучати чарівна  музика. 

Вед.  Ось  ми майже  і  опинилися   в Королівстві  МУЗИКИ.  Бачу що  ви  вже   

здивовані…Тож  сухайте… 

        У давню – давнину в одному музичному царстві жила Королева музики  

МІЛЯСІНТА. Вона була найсправедливішою  Королевою  у  світі. 

Народ її королівства -  музиканти, співаки, композитори жили дружно, а на всіх 

вулицях королівства звучала музика. Кожен ранок починався срібними 

звуками,  які  просто линули  з  палацу. 

Звучить  п’єса із ф. циклу Дитячий  альбом П. Чайковського  «Зимовий 

ранок»  (вібрафон) 

Повільно відкривається   завіса. Бачимо королівство… 

(Потім звучить фортепіано) 
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Ведуча  робить акценти граючи  на  трикутнику… 

Вед. Королева Мілясінта першою виходила на балкон ,щоб  окинути  поглядом  

все  своє  Королівство. 

Звуки  виходу  Королеви 

Виходить королева. 

 Королева. Добрий ранок, моє музичне  королівство! Я бачу в  нас сьогодні  

багато гостей. І  не  дарма…  У    мене сьогодні  День  народження!  

Вед.  можна зааплодувати… 

Королева. Ви вже дізналися, що  потрапили  до  Музичного королівства…Та ви  

повинні довести  мені, що  хочете навчитися любити та  відчувати музику. 

Допоможуть вам  в цьому   мої  помічниці  -    Фея  танцю  та Фея МЕЛОДІЇ 

Звучить  музика , виходять  Феї   ідуть танцюючи  … 

Королева: Добрий день, я  дуже  рада,  що   ви  сьогодні   з нами! 

Фея  Мелодії : Шановна  Королева  МІлясінта!   Ми  прилетіли  сюди  ,  щоб  

бути  в цей День   разом  з  вами . 

Фея  Танцю:  Дуже скучили  за  вашими  чудесами. 

 Королева:  Ідіть скоріш  сюди.   Саме хотіла  показати   гостям   чарівну  

скриньку. 

ФЕЇ : Чарівну? - А чому вона  чарівна? 

Королева: В цій  скринці  живуть наймелодійніші  звуки всього світу. 

Вед.-  Відкрила  Мілясінта чарівну скриньку, і  зазвучала   прекрасна  музика. 

Вона  то співала, як  птах, то  дзвеніла ,мов  струмочок  і  це  було  прекрасно.  

Всі  жителі   королівства  затамували  подих,  коли  слухали  її. 

 Королева  відкриває скриньку на слова «коли  слухали її» звучить уривок 

п’єси  П.І. Чайковського «ПРОЛІСОК»  ф. цикл «Пори року». ( бажано 

флейта) 

 Феї беруть участь у виконанні музичного  твору  використовуючи  

дзвіночки.  (якщо звучить фортепіано) 

Королева:  О, дякую  за  чудове  привітання. 

Фея Танцю: Королева Мілясінта, я бачу, у твоєму  Королівстві  багато гостей!  

Це дуже добре, Але  мене засмутило те, що  ніхто, крім  нас,  фей, не танцює . 

Невже ти забула, що музика та танець один без одного дуже сумують? 

Королева:  Ну  що ж… нехай буде   як ти кажеш.  На честь Дня народження  - 

старовинний  танець «МЕНУЕТ»!!! 

Діти  театру пісні «КРАПЛИНКИ»  виконують танець   «Менует» муз.  Л. 

Боккеріні. 

Королева: Дякую.  Це  дійсно  прекрасно, коли  музика  та  танець  разом!!! 

Ведуча: Діти, давайте і ми привітаємо Королеву та подякуємо їй за гостинність. 
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Діти підходять до Королеви, Феї роздають їм шейкери, дзвіночки на 

паличках. Діти стають колом та виконують музичний твір  з 

використанням уданих інструментів. Вальс із Дитячого альбому 

П.Чайковського 

Фея танцю: Королево,  ми  дуже  хочемо,  щоб і   ви  виконали  танець. 

Королева виконує танець на музику з балету «Спляча красуня» П. 

Чайковського.  Після танцю  Королева  та  феї  уходять. 

Вед. Чарівні  звуки  полетіли  далеко - далеко  та  досягли  височенної гори, де 

жив  Король Галас… його просто зачарувала  мелодія, яка  долітала  звідкись  зі 

сторони  лісу. 

З’являється Король  Галас  ( прислухається) 

Галас: Ви чули  цю  мелодію? Навіть мене розчулила! В  моєму  Королівстві 

чути тільки  гуркіт та галас , але така скринька мені теж  може  згодитись  нехай 

буде  у мене, щоб не турбувала  моє серце. 

В  цей час Галас  бачить  скриньку  та забирає  її  з  собою.  Ховаючись. 

Галас:  Ха- ха ! Чарівна  музична  скринька у мене!   

Королева: Король  Галас!  Поверни  нашу скриньку!  Ніколи  в  чужих  руках 

не буде вона звучати!  Тільки  в добрих руках  народжується  справжня музика! 

Галас:  Та не  дуже й треба  Головне,  що вона  в мене… і мовчить…        

-НЕ-ВІД-ДАМ!!!        

Королева: Як же нам  прогнати  короля  Галаса  та  повернути  скриньку? 

Фея  танцю:   Треба  зашуміти… 

Фея Мелодії:  думаєш, Галас  злякається  та піде…  давай  спробуємо… 

Беруть  дерев’яні палички  здіймають шум. 

Та Король  Галас  стає  ще дужчимпотирає руки  веселішає…   

Галас: Так, Так! Так!  Це  те, що  треба!!! 

Королева:  Феї,  Феї,  що  ви наробили?Ми  тепер не зможемо  прогнати  Галаса 

– він  став ще сильнішим! Я не можу  це слухати  ,  я  стаю  безсилою. 

Галас:  Ха-ХА!  ( …тікає) 

Вед.  Засумувало музичне  королівство…  Сонце сховалося.. і  постійно йшов 

дощ…Галас став дуже сильним. Тільки інколи  дозволяв Королеві Мілясінті 

слухати  музику,   але  вона  була  дуже  сумна  та повна  печалі. 

Звучить уривок  з циклу «Пори року»  ( Жовтень)  П.Чайковський 

Феї  грають  на  металофонах 

Ведуча  говорить з дітьми про  характер музики, її настрій. 

Феї:  що ж нам  робити? Як  прогнати  короля  Галаса? Хто  нам  допоможе? 

З ‘являється ЛУСКУНЧИК 
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Лускунчик: Добрий день! Ви мене впізнали?  Я прийшов  на бал  до Королеви 

Мілясінти, приніс їй свої вітання. А чому Мілясінта така сумна? Чи не 

захворіла? 

Феї: Лускунчику! Король Галас забрав музичну скриньку. Королева стала 

безсила треба  прогнати  Короля  Галаса, але  як ми не знаємо… 

Лускунчик: Я вам допоможу. Короля  можна  подолати музикою із скриньки. 

Феї:  Але Як? 

Лускунчик:  Поки  Галас спить, я тихесенько  візьму в  нього скриньку.  

Ми будемо слухати мелодії, а феї нам допоможуть здогадатися який інструмент  

звучить. 

 Так  ми і  проженемо короля Галаса. 

  Феї  виносять    СКРИПКУ, ТРУБУ,  ФЛЕЙТУ. 

Звучить  «Іспанський танець» із балету «Лускунчик» П. Чайковського 

 діти разом  з феями  показують як можна грати  на трубі. 

Звучить «Арабський танець» із балету «Лускунчик» Фея показує як треба 

грати на скрипці 

Звучить «Китайський танець» із балету «Лускунчик» П.Чайковського 

Фея показує як треба  грати   на флейті  - діти повторюють рухи 

Вед. Подивіться , коли звучить музика Галас все більше  віддаляється від нас  та 

стає  слабшим., а Королева Мілясінта все веселішою. 

Лускунчик: Ну а тепер  назавжди  проженемо  Короля  Галаса. 

Відкриває скриньку і звучить пісня «Музика» сл. та муз. Л.Гороваї у 

виконанні артистів театру пісні  «Краплинки» 

Галас  зникає 

Королева: Дякуємо, тобі, Лускунчику! Ти врятував  нас  від Короля  Галаса   і в 

нашому  королівстві  все  зазвучало! 

Вед. З тих пір  народилася  нова музика  у  королівстві  Мілясінти  вона  стала  і  

ніжною і  плавно  і дуже  веселою. 

Королева: Ось і настав час прощання. Ви перемогли  Короля Галаса, дуже вам 

дякую!  

 Тепер двері музичного  Королівства для вас  відкриті.  

 Приходьте до нас у  прекрасний світ звуків та  казок. 

 А  зараз, чарівна  музика поверне вас до  Бердичева, а ми прощаємося з вами  і 

чекаємо нових зустрічей!   

Звучить музика  з балету «Спляча красуня» 

Королева  та   Феї   зникають,  завіса закривається. 
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Ведуча дякує всім учасникам  музичної подорожі – дітям і  батькам.  Розказує  

про словничок, який буде справжнім другом дітей ,що  відвідують освітній 

музичний салон « ТУТТІ». 

 Нагадує яке домашнє завдання  треба  зробити. 
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ДОДАТОК 2. 

ПРАВИЛА 

( I  рівень  «ПІККОЛО») 

               Шановні друзі! Освітній музичний   салон  «ТУТТІ» має  деякі    

нескладні  правила, яких просить  дотримуватися під час наших зустрічей. 

1. Під час концерту не дозволяється  аудіо та  відео зйомка! МОЖЛИВЕ ФОТО 

тільки у тому випадку, якщо ви хочете  зробити знімок  своєї дитини, яка 

виходить на сцену. 

Спалахи та звуки фотокамер  відволікають малюків. Фото ви зможете 

побачити  на  виставці  наступного тижня  після концерту. 

2. На концертах діти сидять  на першому та  другому  рядах, найменші  сидять 

на колінах у батьків на бокових стільцях. Інші батьки сидять  тільки на 

задніх рядах! 

3. Під час концерту руки дітей повинні бути  пустими. Програми, білети, 

іграшки, їжа, залишається у батьків. 

4. Під час концерту діти  встають  зі своїх місць  тільки  за проханням ведучої. 

5. Неможна запізнюватись. Після початку концерту заходити до зали 

ЗАБОРОНЕНО! 

Так само як музикант  перевіряє  стрій свого інструменту, налаштуйте  свою 

дитину на  сприйняття  концерту. Цей  процес дуже важливий  та тонкий ,він не 

терпить метушні ( якої  вистачає у нашому житті). Не поспішаючи переодягніть 

малюка, прочитайте незнайомі  слова у програмі – словнику, яку ви отримали 

разом з білетом. Пройдіться   фойє. І тоді малюк вступить до храму музики  вже  

сповнений прекрасним очікуванням чудесного. Чекаємо вас  за 15 хвилин до 

початку  концерту . Хто запізнився – до зали під час вистави не заходить. 

6. Схвалюємо гарні краватки,  сукні , банти  та  туфельки. 

7. Заохочуємо повторення деяких музичних слів дома та появу маленького 

слухача на концерт  у музичному радісному настрої. 

8.  Схвалюємо дитячі малюнки та аплікації. Кращі роботи  стануть учасниками 

вернісажу  підчас закінчення сезону. 

9. Що робити, якщо малюк починає вставати зі стільця  підчас концерту ,бігати 

по залі порушуючи загальну тишу та зосередженість інших глядачів. 

Шановні батьки, у такому разі  прохання допомогти  своїй дитині , посадити 

її собі на коліна. Можна тихесенько вийти із зали  з малюком – лагідно 

пояснити, що небажано розмовляти  та вставати з місця  без  запрошення під 

час концерту, трішечки  відпочити та  знову приєднатися  до  концерту. 

10. На початку всіх  концертів  маленькі слухачі «ТУТТІ» 

 (першого рівня «ПІККОЛО»)співають Пісеньку друзів   «ТУТТІ». 
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ДОДАТОК 3 

Пісенька  друзів «ТУТТІ». 

 Вранці  пісню заспівай, 

До, ре, мі! 

 І про «Тутті»  пригадай 

Скоро ти! 

                    

  Флейти з трубами ідуть  

 Фа,соль ля! 

 Казки в  «Тутті» припливуть 

Тра- ля- ля! 

 

Ти заграй, заговори  

Саксофон! 

Ноту ля  дарує нам  

Камертон! 

 

 Заспівають  , задзвенять 

  Голоси ! 

 І до «Тутті»  друзів  ти 

 Запроси! 
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ДОДАТОК 4 

Зразок Абонементу 
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ДОДАТОК 5 

Зразок   програмки 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

                                                                                Словничок     друзів       ТУТТІ 

                      ТУТТІ                              МУЗИКА     -       від грецького слова  МУЗА( Богиня) мистецтво  звуків                                                                                 

                                                                                                       ЗВУК    –                   т е,що ми чуємо 

       Цикл  №  1    МУЗИЧНЕ    КОРОЛІВСТВО           

                                                                                                    КОМПОЗИТОР – (від латинського слова componere cкладати в ціле) 

        Музичні  інструменти                                   людина,яка  займається  складанням музики 

                у казковому  королівстві         ТАНЕЦЬ-         мистецтво рухів, виконується під музику,або                                                                 

                                     /зустріч    перша/                                                                     спів                                                                                                                                                      

                                                                                                          Мелодія  -  наспівна  послідовність  звуків. 

                                                                                                         Менует    -  французьке  слово,яке означає «маленький         

                                                                                              крок» 

                                                                            Співак  -   людина,яка займається співом 

      Освітній дитячий музичний    салон            Диригент  - латинське слово  dirigio –направляю керую 

                                                                                                                               людина,яка керує підготовкою твору до   

                                                                                                                                виконання   
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 ДОДАТОК 6. 

Зразок дидактичних завдань 

Розташуй відповідні  кольорові  зображення  у колі, 

а потім  розмалюй музичні  інструменти 

 

                                                                                      Фортепіано         

                                     

                                   

  Металофон       

                                                         Труба   

Скрипка               Флейта  

 

Знайди кольорове  зображення музичного інструменту 
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РОЗМАЛЮЙ                                наклей 
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Композитори 

 

Петро Ілліч   Чайковський     

 

 

 

 

 

Луїджі   Боккеріні      

 

 

 

Твори  П. Чайковського  та Л.Боккеріні. 

Перша  зустріч  музичного   дитячого салону «ТУТТІ» . 

«Вальс» із балету «Спляча красуня»   композитор  П.І.Чайковський 

«Марш дерев‘яних солдатиків»   ком. П.І. Чайковський 

«Зимовий ранок» п‘єса з фортепіанного циклу «Дитячий  альбом», 

П.Чайковський 

«Пролісок»  п‘єса з форт. циклу «Пори року» , П.Чайковський 

«Менует»  композитор  Л. Боккеріні 

«Вальс» п‘єса з фортепіанного циклу «Дитячий  альбом», П.Чайковський 

 «Жовтень»  п’єса з форт. циклу «Пори року» ,  П.Чайковський  

«Іспанський танець»  із балету «Лускунчик» , П.Чайковський 

«Китайський танець»   із балету «Лускунчик» , П.Чайковський 

«Арабський танець»  із балету «Лускунчик» , П.Чайковський 

«Музика  звучить» пісня  на слова та музику Лесі Горової   

« Пісенька  друзів ТУТТІ»      

 


