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 Співи з практикумом керівництва дитячим 

колективом

 Організація та керівництво музичною 

діяльністю дітей в дитячих установах

 Сучасні технології музично-естетичного 

виховання дітей

 Практикум з дошкільного репертуару



Співи з практикумом керівництва дитячим 

колективом

Викладач: заслужений діяч естрадного мистецтва України, 

старший викладач Шуть Тетяна Олегівна

На вивчення навчальної дисципліни відводиться 5 кредитів ЄКТС

 Метою викладання навчальної дисципліни «Співи з

практикумом керівництва дитячим колективом» є

надання магістрантам знань з теорії і практики роботи з

дитячим вокальним колективом та засвоєння ними основ

вокально-хорових умінь і навичок.

 Основними завданнями вивчення навчальної дисципліни

«Співи з практикумом керівництва дитячим колективом»

є засвоєння знань з основ культури хорового співу;

формування навичок хорового співу; оволодіння методикою

керування дитячим колективом.



Співи з практикумом керівництва 

дитячим колективом

Під час вивчення дисципліни ви

Дізнаєтесь про:

 базові терміни та поняття хорового співу;

 правила гігієни та охорони голосу;

 засоби вокально-хорового виконавства.

Навчитесь:

 володіти навичками ансамблевого співу;

 виконувати вокально-хорові твори із  інструментальним 

супроводом та а-capella;

 керувати дитячим вокальним колективом.



Організація та керівництво музичною діяльністю дітей в 

дитячих установах

Викладач: кандидат педагогічних наук, доцент кафедри теорії і 

технологій дошкільної освіти та мистецьких дисциплін 

Ларіна Ірина Олександрівна

На вивчення навчальної дисципліни відводиться 5 кредитів ЄКТС

 Метою викладання навчальної дисципліни «Організація та 

керівництво музичною діяльністю дітей в дитячих 

установах» є розкриття теоретичних основ організації та 

керівництва музичною діяльністю дітей дошкільного віку, 

формування професійної компетентності майбутніх фахівців 

з музичного виховання дошкільників.

 Основними завданнями вивчення навчальної дисципліни 

«Організація та керівництво музичною діяльністю дітей 

в дитячих установах» є ознайомити магістрантів із 

закономірностями процесу музичного розвитку дошкільників; 

надати знання та практичні уміння з організації та 

керівництва музичною діяльністю дітей в дитячих установах.



Організація та керівництво музичною діяльністю дітей в 

дитячих установа

Під час вивчення дисципліни ви

Дізнаєтесь про:

 способи організації музичної діяльності  дітей;

 особливості інтеграційного підходу щодо використання 

засобів музичного мистецтва у навчально-виховному процесі 

ЗДО;

 особливості взаємодії педагогічних працівників ЗДО щодо 

організації музичної діяльності дітей

Навчитесь:

 використовувати доцільні методи і прийоми музичного 

розвитку дошкільників;

 організовувати різні форми музичної діяльності дошкільників;

 створювати педагогічні умови організації музичного 

виховання дітей



Сучасні технології музично-естетичного 

виховання дітей

Викладач: кандидат педагогічних наук, доцент кафедри теорії і 

технологій дошкільної освіти та мистецьких дисциплін 

Кордубан Марина Валеріївна  

На вивчення навчальної дисципліни відводиться 5 кредитів ЄКТС

 Метою викладання навчальної дисципліни «Сучасні 

технології музично-естетичного виховання дітей» є 

формування професійної компетентності магістрантів в 

сфері традиційної та інноваційної музично-педагогічної 

діяльності у закладах дошкільної освіти.

 Основними завданнями вивчення навчальної дисципліни 

«Сучасні технології музично-естетичного виховання 

дітей» є формування професійних знань і вмінь з реалізації

інноваційної політики; оволодіння сучасними методиками і 

технологіями організації освітньої діяльності ЗДО.



Сучасні технології музично-естетичного 

виховання дітей

Під час вивчення дисципліни ви

Дізнаєтесь про:

 сучасні орієнтири розвитку системи  музично-естетичного 

виховання;

 сучасні методики і технології організації музичної діяльності 

дітей

Навчитесь:

 формувати освітнє середовище і використовувати 

професійні знання і вміння в реалізації завдань інноваційної 

освітньої політики в музично-естетичному вихованні 

дошкільників;

 здійснювати якісну оцінку традицій і інновацій в музично-

педагогічній освіти



Практикум з дошкільного репертуару

Викладачі кафедри теорії і технологій дошкільної освіти 

та мистецьких дисциплін

На вивчення навчальної дисципліни відводиться 5 кредитів ЄКТС

 Метою викладання навчальної дисципліни «Практикум з

дошкільного репертуару» є підготовка фахівців з музичного

виховання, які володіють методологією використання

музичного дошкільного репертуару в професійній діяльності.

 Основними завданнями вивчення навчальної дисципліни

«Практикум з дошкільного репертуару» є практичне

опанування методами і прийомами, видами та формами

музичного виховання дітей; формування вокально-мовленнєвих

вмінь та навичок; оволодіння дошкільним репертуаром,

створення репертуарного фонду для майбутньої творчої

самостійної роботи.



Практикум з дошкільного репертуару

Під час вивчення дисципліни ви

Дізнаєтесь про :

 кращі зразки  народної, класичної, сучасної, дитячої музики;

 твори дошкільного репертуару згідно чинних програм для 

ЗДО;

 способи організації музичної діяльності  дітей;

 основи музично-мовленнєвої культури

Навчитесь:

 розрізняти й характеризувати елементи музичної мови та 

засоби музичної виразності творів дошкільного репертуару;

 здійснювати музично-педагогічний аналіз творів;

 використовувати музичні твори у виховній роботі з дітьми, 

організовувати дитячі музичні вистави, розваги тощо.


