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Розвиток співочих навичок у дошкільників під час розспівування  

на музичному занятті 

 

І. Практична частина: 

1. Перегляд фрагменту музичного заняття в середній  групі  «Сторінками казки про 

високі і низькі звуки». 

                                                                      музкерівник Ступинець І.О. 

2. Перегляд домінантного музичного заняття в старшій групі «Школа вокалу для 

Сніговичка». 

                                                                                          музкерівник Дмітрієнко О.В.  

3. Обговорення занять. 

 

ІІ. Теоретична частина: 

1. Розвиток навичок чистоти інтонування у дітей дошкільного віку. Використання 

інноваційних методик.  

                                                                                          Ступинець І.О., музкерівник 

2. Використання методу «Малювання голосом», артикуляційної та дихальної 

гімнастики у вокальній роботі з дошкільнятами. 

                                                                                          Дмітрієнко О.В., музкерівник 

  

ІІІ. Практична частина: 

1. Майстер-клас з навчання артикуляції дошкільнят. 

Дмітрієнко О.В., вихователь-методист 

2. Ділова гра «Дебати вокалістів». 

Дмітрієнко О.В., вихователь-методист 

3. Обмін досвідом з питання навчання співу та чистоти інтонування дошкыльнятами. 

4. Підведення підсумків. Прийняття методичних рекомендацій. 

Іліч О.Г., методист райметодкабінету 

 

 

 

 

 

Методист райметодкабінету                                      О.Г. Іліч  



Відділ освіти Васильківської райдержадміністрації 

Районний методичний кабінет 

Рекомендації 

семінару-практикуму для музичних керівників ДНЗ та НВК  

«Розвиток співочих навичок у дошкільників під час розспівування  

на музичному занятті» 

 

07.12.2016р.                                                                              с. Плесецьке 

 

Зважаючи на те, що метою музичного виховання дітей дошкільного віку є 

виховання гармонійно розвинутої, естетично й творчо спрямованої особистості дитини, 

розвиток здібностей виразного виконання дітьми музичних пісенних творів, формування у 

них навичок виконавства у пісенній діяльності, враховуючи листи МОН України від 

02.09.2016р. №1/9-454 «Про організацію роботи з музичного виховання дітей у 

дошкільних навчальних закладах», від  16.06.2016р. № 1/9-315 «Про організацію освітньої 

роботи в дошкільних навчальних закладах у 2016/2017 навчальному році» та з метою 

ефективного розвитку музичного слуху, голосу, вокальних навичок рекомендуємо: 

  

1. Під час співочої діяльності на музичних заняттях систематично використовувати 

поспівки. 

Музкерівники. Систематично. 

2. З метою розвитку слуху і голосу дітей систематично використовувати наочність, 

проводити музично-дидактичні ігри. 

Музкерівники. Систематично. 

3. При навчанні дітей співу враховувати наступні вимоги: 

- з метою збереження дитячого голосу дотримуватись співацького режиму від 

пошкоджень, 

- дотримуватись правил догляду за голосовим апаратом: уникати крику, тривалого 

мовленнєвого напруження, не співати під час хвороби, на вулиці у холодну пору 

року, 

- слідкувати за правильною співацькою поставою, правильним диханням. 

Музкерівники. Постійно.   

4. Для досягнення чистоти інтонування необхідно: 

- дотримуватись регістру та діапазону поспівок, пісень відповідно до програмових 

вимог та вікових особливостей дітей дошкільного віку,  

- добирати поспівки, пісні з короткими музичними фразами, між якими треба брати 

дихання,  

- давати дітям слухати поспівки, пісні у хорошому виконанні дорослих та дітей, 

- враховувати властиве дітям дошкільного віку коротке дихання, 

- співати не тільки хором, а і підгрупами та соло. 

Музкерівники. Постійно. 

5. Впроваджувати у практику роботи сучасні інноваційні технології, які сприятимуть 

поліпшенню координації слуху, зору та голосу дітей, слугуючи до того ж цікавими 

інтелектуально-фантазійними іграми: артикуляційну та дихальну гімнастику, 

мультимедійні презентації тощо.  

Музкерівники. Протягом навчального року. 

6. З метою набуття вокальної вправності, розвитку співочих навичок, встановлення 

зв’язку між звучанням та знаком, використовувати графічні малюнки. 

                                                       Музкерівники. Протягом навчального року.  

 


