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Використання інноваційних підходів під час організації 

 та проведення музичних занять 

 

 

І. Практична частина: 

1. Перегляд музичного заняття в різновіковій групі (молодшо-середня) з 

використанням елементів методики Карла Орфа та мультимедійних презентацій 

«Рукавичка». 

             Настояща Л.М., музичний керівник ДНЗ «Золотий ключик» 

2. Обговорення заняття. 

3. Обмін досвідом з питання використання інноваційних підходів під час 

організації та проведення музичних занять. 

 

ІІ. Теоретична частина: 

1. Інноваційні технології в музичному вихованні дошкільників:                                                                                                                                                                                                            

- Алгоритм використання здоров’язберігаючих технологій на музичному занятті. 

- Танцювально-ігрова гімнастика «Са-Фі-Дансе». 

- Фонопедичний метод розвитку голосу В. В. Ємельянова. 

2. Перегляд презентацій з теми: «Використання інноваційних підходів під час 

організації та проведення музичних занять». 

          Дмітрієнко О.В., музичний керівник  ДНЗ «Дюймовочка» 

 

ІІІ. Практична частина: 

1. Практикум з теми: «Впровадження  інноваційних технологій як засіб підвищення 

власної професійної культури». 

           Дмітрієнко О.В., музичний керівник  ДНЗ «Дюймовочка» 

Іліч О.Г., методист РМК 

2. Підведення підсумків. Прийняття методичних рекомендацій. 

 

 

 

 

 

 

 

Методист райметодкабінету                                       О.Г. Іліч 

 

 

 



Відділ освіти Васильківської райдержадміністрації 

Районний методичний кабінет 

Рекомендації 

семінару-практикуму для музичних керівників ДНЗ та НВК 

«Використання інноваційних підходів під час організації 

 та проведення музичних занять» 

смт Калинівка          10.12.2015 р.                                    

Інноваційні педагогічні технології в системі освіти засвідчують якісно новий етап взаємодії й 

розвитку науково-педагогічної та педагогічної творчості і процесів застосування її результатів. Це 

великий простір для прояву творчості педагогів, вони спонукають шукати нові, нетрадиційні форми 

і методи взаємодії з дітьми, сприяють підвищенню інтересу у дітей до музичної діяльності. Тому, з 

метою ефективного музичного розвитку, розвитку інтелектуальних, музичних здібностей та 

пізнавальних процесів дітей дошкільного віку, рекомендуємо дотримуватись наступних методичних 

рекомендацій: 

1. Сприяти створенню умов для інноваційних процесів у музичній діяльності в ДНЗ. 

Адміністрація ДНЗ, протягом навчального року                                                                                                  

2. Впроваджувати інноваційні технології для підвищення власної професійної культури. 

Музкерівники, протягом навчального року 

3. Сприяти зміцненню здоров'я дошкільнят засобами здоров’язберігаючих технологій на музичних 

заняттях, а саме: валеологічних пісеньок-співаночок,  дихальної  гімнастики, артикуляційної  

гімнастики, оздоровчих та фонопедичних вправ, вокалотерапії,  ігрового масажу  та масажних  

вправ Іосіро Цуцумі,  пальчикових,  мовленнєвих  ігор, ритмопластики,  релаксаційних  вправ та 

ігор, за методикою Д. Джекобсона. 

Музкерівники, протягом навчального року 

4. Впроваджувати у практику роботи розвиваючі технології: мнемотехніку, танцювально-ігрову 

гімнастику «Са-Фі-Дансе». 

Музкерівники, протягом навчального року 

5. Для зміцнення у дітей кістково-м’язового апарату, розвитку дихання, навичок концентрації, 

пластики і координації рухів, засвоєння необхідних знань в області метроритміки, музичної 

культури та музичного сприйняття використовувати коррекційні технології: логоритміку, 

арттерапію, ритмодекламацію, музикотерапію, психогімнастику. 

                                                                                 Музкерівники, протягом навчального року 

6. Щоб урізноманітнити процес знайомства дітей з музичним мистецтвом, сприяти активізації 

мимовільної уваги, підвищенню мотивації до навчання, розширення можливостей роботи з 

наочним матеріалом, використовуючи можливості різних комп’ютерних програм (Microsoft 

Power Point, Microsoft Publisher, Paint, програвача Windows Media, ProShowProducer, audio 

recorder, Відеомайстер), впроваджувати в роботу інформаційні технології: яскраві пізнавальні 

презентації, відеофільми, мультимедійні посібники, електронні діафільми. Дані творчої моделі 

впроваджувати в усіх формах музичної діяльності: на музичних заняттях (сприйняття музики; 

спів; музично-дидактичні ігри; гра на ДМІ; музично-ритмічні рухи), в інших формах музичної 

діяльності (свята і розваги; музика в повсякденному житті дитячого садку; музична освіта в 

сім’ї). 

                                                                               Музкерівники, протягом навчального року 

7. Для успішного розвитку у дошкільнят винахідницької кмітливості, творчої уяви та мислення, 

використовувати прийоми та методи ТРВЗ (метод системного оператора, метод кодування 

інформації, творчість, метод «маленьких чоловічків», метод емпатії тощо). 

                                                                                 Музкерівники, протягом навчального рок 

8. Для розвитку музичних здібностей у дітей впроваджувати в практику роботи «Концепцію  Карла 

Орфа «Шульверк. Музика для дітей»». 

                                                                                  Музкерівники, протягом навчального року 

9. Використовувати особистісно-орієнтовані технології: комунікативні танці та ігри, технології з 

музично-ритмічної діяльності (програму з ритмічної пластики «Ритмічна мозаїка» А. Буреніної, 

технологію Т. Тютюнникової «Елементарне музикування з дошкільниками», технологію В.В. 

Ємельянова «Фонопедичний метод розвитку голосу» ). 

                                                                                 Музкерівники, протягом навчального року 


