
САМООСВІТА  на Грудень 

Музичного керівника 
 

№ 

п/п 
Дата Зміст роботи 

  
Примітки 

1. 01.12. 

2022 

Опрацювати статтю 

 К. Завалко "Як розвивати відчуття 

ритму"  

  

 

Ж.  Музичний керівник №6  

2018 р., стор.12-14 

2. 02.12. 

2022 

Опрацювати статтю "Діти " коконі" 

байдужості: долаємо проблему за 

допомогою музики й психології" Н. 

Мушик, В. Найдич 

 

 

 Ж.  Музичний керівник №7 2018, 

стор.29-32 

 

3. 05.12. 

2022 

Опрацювати статтю "Опановуємо 

ази «малюкознавства»: поради для 

педагогів"  Т. Гурковськой 

  

Ж . Музичний керівник  №9, 

Вересень 2019, стор.7-10 

4. 06.12 

2022 

Опрацювати статтю "Використання 

методів мнемотехніки в музичній 

діяльності дошкільників " Куюн О.Г. 

  

https://vseosvita.ua/library/vikoristann
a-metodiv-mnemotehniki-v-muzicnij-
dialnosti-doskilnikiv-203416.html 

5. 07.12. 

2022 

Подивитися та опрацювати матеріал 

«Технологія «Са-Фі-Данс». 

  

https://www.youtube.com/watch?v=

KaEsRmKYUt8 

 

6. 08.12. 

2022 

Опрацювати матеріал «Технологія 

«Са-Фі-Данс». 
  

https://www.youtube.com/watch?v=

KaEsRmKYUt8 
 

7. 09.12. 

2022 

Вивчення інноваційних технологій з 

хореографії     «Застосування 

інноваційних технологій в освітній 

діяльності хореографічного 

колективу» Задорожна Л. М. 
 

https://vseosvita.ua/library/zastosuva

nna-innovacijnih-tehnologij-v-

osvitnij-dialnosti-horeograficnogo-

kolektivu-291980.html 

8. 12.12. 

2022 

Опрацювати статью  

" Особливості вокальної  роботи з 

дошкільниками" Ю. Герасимова 
  

Ж.  Музичний керівник №10 

жовтень 2016 року,  стор. 20-23 

 

9. 13.12. 

2022 

Перегляд вебінару «Реалізація 

професійної діяльності та розвиток 

цифрової компетентності педагога 

через обмін методичними 

матеріалами в цифрових бібліотеках» 

  

https://vseosvita.ua/webinar/realizaci

a-profesijnoi-dialnosti-ta-rozvitok-

cifrovoi-kompetentnosti-pedagoga-

cerez-obmin-metodicnimi-

materialami-v-cifrovih-bibliotekah-

427.html 

10. 14.12. 

2022 

Опрацювати статтю "Орф-метод 

як терапія" Т. Черноус 

  

Ж.  Музичний керівник  №11 

листопад  2017року 

 

11. 15.12.   

2022 

Опрацювати статью "Мовленнєві та 

музично-рухові вправи за системою 

Карла Орфа"Дмитришина І.М . 

  

https://vseosvita.ua/library/stata-
movlennevi-ta-muzicno-ruhovi-vpravi-
za-sistemou-karla-orfa-311612.html 

https://vseosvita.ua/library/vikoristanna-metodiv-mnemotehniki-v-muzicnij-dialnosti-doskilnikiv-203416.html
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https://vseosvita.ua/library/vikoristanna-metodiv-mnemotehniki-v-muzicnij-dialnosti-doskilnikiv-203416.html
https://www.youtube.com/watch?v=KaEsRmKYUt8
https://www.youtube.com/watch?v=KaEsRmKYUt8
https://www.youtube.com/watch?v=KaEsRmKYUt8
https://www.youtube.com/watch?v=KaEsRmKYUt8
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https://vseosvita.ua/library/zastosuvanna-innovacijnih-tehnologij-v-osvitnij-dialnosti-horeograficnogo-kolektivu-291980.html
https://vseosvita.ua/library/zastosuvanna-innovacijnih-tehnologij-v-osvitnij-dialnosti-horeograficnogo-kolektivu-291980.html
https://vseosvita.ua/webinar/realizacia-profesijnoi-dialnosti-ta-rozvitok-cifrovoi-kompetentnosti-pedagoga-cerez-obmin-metodicnimi-materialami-v-cifrovih-bibliotekah-427.html
https://vseosvita.ua/webinar/realizacia-profesijnoi-dialnosti-ta-rozvitok-cifrovoi-kompetentnosti-pedagoga-cerez-obmin-metodicnimi-materialami-v-cifrovih-bibliotekah-427.html
https://vseosvita.ua/webinar/realizacia-profesijnoi-dialnosti-ta-rozvitok-cifrovoi-kompetentnosti-pedagoga-cerez-obmin-metodicnimi-materialami-v-cifrovih-bibliotekah-427.html
https://vseosvita.ua/webinar/realizacia-profesijnoi-dialnosti-ta-rozvitok-cifrovoi-kompetentnosti-pedagoga-cerez-obmin-metodicnimi-materialami-v-cifrovih-bibliotekah-427.html
https://vseosvita.ua/webinar/realizacia-profesijnoi-dialnosti-ta-rozvitok-cifrovoi-kompetentnosti-pedagoga-cerez-obmin-metodicnimi-materialami-v-cifrovih-bibliotekah-427.html
https://vseosvita.ua/webinar/realizacia-profesijnoi-dialnosti-ta-rozvitok-cifrovoi-kompetentnosti-pedagoga-cerez-obmin-metodicnimi-materialami-v-cifrovih-bibliotekah-427.html
https://vseosvita.ua/user/id498690/library
https://vseosvita.ua/library/stata-movlennevi-ta-muzicno-ruhovi-vpravi-za-sistemou-karla-orfa-311612.html
https://vseosvita.ua/library/stata-movlennevi-ta-muzicno-ruhovi-vpravi-za-sistemou-karla-orfa-311612.html
https://vseosvita.ua/library/stata-movlennevi-ta-muzicno-ruhovi-vpravi-za-sistemou-karla-orfa-311612.html


12. 16.12.  

2022 

Опрацювати матеріал "Мовленнєві та 

музично-рухові вправи з 

використанням елементів методики 

Карла Орфа" Лабунська Н.С.  
  

https://vseosvita.ua/library/movlenne

vi-ta-muzicno-ruhovi-vpravi-z-

vikoristannam-elementiv-metodiki-

karla-orfa-252141.html 

13. 19.12. 

2022     

Опрацювати статтю "Авторські ігри-

медитації — підказки на кожну 

пору року" Т. Косяк, Л. Кучер,  

В. Дейнеко 

 

 
Ж.  Музичний керівник № 6, 

червень 2019 р., ст. 10-13. 

14. 2012. 

2022 

Опрацювати статтю "Використання 

методів мнемо техніки в музичній 

діяльності дошкільників"  

Бурлай О.В. 

  

https://naurok.com.ua/vikoristannya-

metodiv-mnemo-tehniki-v-

muzichniy-diyalnosti-doshkilnikiv-

142748.html 
 

15. 21.12. 

2022 

Опрацювати статтю "Вальдорфський 

приклад вивчати музику"  

С. Протасова 

  

Ж. Музичний керівник №8, 

Серпень 2019, стор.7-14 

16. 22.12. 

2022 

Опрацювати статтю "музичне 

виховання дітей та народна 

спадщина" М. Пилипчак 

  

Ж. Музичний керівник 

№10,Жовтень 2016, стор.4-14 

17. 23.12. 

2022 

Переглянути конференцію 
«Пріоритети в освіті: формування 
патріотичної свідомості» 
  

https://naurok.com.ua/conference/pat

riotic-ed#order 
 

18. 26.12. 

2022 

Опрацювати матеріали конференції 

«Пріоритети в освіті: формування 

патріотичної свідомості» 

  

https://naurok.com.ua/conference/pat

riotic-ed#order 

 

19. 27.12. 

2022 

Опрацювати статтю "«Бебі-бум», або 

Бумвокерси для наймолодших" 

ЯК ГРАТИ НА БУМВОКЕРСАХ" 

Г. Дятел, С. Пригара 
  

Ж. Музичний керівник №9, 

Вересень 2019, стор.13-21 

20. 28.12. 

2022 

Опрацювати статтю "Як заохотити 

дітей до чистого й виразного співу"  

А. Євдотьєва 

Ж. Музичний керівник 

№10,Жовтень 2016, стор.23-26 

21. 29.12. 

2022 

Прослухати вебінар «Супровід 

дитини в умовах вимушеного 

переселення. Музично-релаксаційні 

техніки підтримки дітей, що зазнали 

травм війни» 

https://vseosvita.ua/webinar/suprovid

-dytyny-v-umovakh-vymushenoho-

pereselennia-muzychno-relaksatsiini-

tekhniky-pidtrymky-ditei-shcho-

zaznaly-travm-viiny-669.html 

22. 30.12. 

2022 

Опрацювати матеріали вебінару 

«Супровід дитини в умовах 

вимушеного переселення. Музично-

релаксаційні техніки підтримки 

дітей, що зазнали травм війни» 

https://vseosvita.ua/webinar/suprovid

-dytyny-v-umovakh-vymushenoho-

pereselennia-muzychno-relaksatsiini-

tekhniky-pidtrymky-ditei-shcho-

zaznaly-travm-viiny-669.html 

 

https://vseosvita.ua/user/id107966/library
https://vseosvita.ua/library/movlennevi-ta-muzicno-ruhovi-vpravi-z-vikoristannam-elementiv-metodiki-karla-orfa-252141.html
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https://vseosvita.ua/webinar/suprovid-dytyny-v-umovakh-vymushenoho-pereselennia-muzychno-relaksatsiini-tekhniky-pidtrymky-ditei-shcho-zaznaly-travm-viiny-669.html
https://vseosvita.ua/webinar/suprovid-dytyny-v-umovakh-vymushenoho-pereselennia-muzychno-relaksatsiini-tekhniky-pidtrymky-ditei-shcho-zaznaly-travm-viiny-669.html
https://vseosvita.ua/webinar/suprovid-dytyny-v-umovakh-vymushenoho-pereselennia-muzychno-relaksatsiini-tekhniky-pidtrymky-ditei-shcho-zaznaly-travm-viiny-669.html
https://vseosvita.ua/webinar/suprovid-dytyny-v-umovakh-vymushenoho-pereselennia-muzychno-relaksatsiini-tekhniky-pidtrymky-ditei-shcho-zaznaly-travm-viiny-669.html
https://vseosvita.ua/webinar/suprovid-dytyny-v-umovakh-vymushenoho-pereselennia-muzychno-relaksatsiini-tekhniky-pidtrymky-ditei-shcho-zaznaly-travm-viiny-669.html
https://vseosvita.ua/webinar/suprovid-dytyny-v-umovakh-vymushenoho-pereselennia-muzychno-relaksatsiini-tekhniky-pidtrymky-ditei-shcho-zaznaly-travm-viiny-669.html
https://vseosvita.ua/webinar/suprovid-dytyny-v-umovakh-vymushenoho-pereselennia-muzychno-relaksatsiini-tekhniky-pidtrymky-ditei-shcho-zaznaly-travm-viiny-669.html
https://vseosvita.ua/webinar/suprovid-dytyny-v-umovakh-vymushenoho-pereselennia-muzychno-relaksatsiini-tekhniky-pidtrymky-ditei-shcho-zaznaly-travm-viiny-669.html
https://vseosvita.ua/webinar/suprovid-dytyny-v-umovakh-vymushenoho-pereselennia-muzychno-relaksatsiini-tekhniky-pidtrymky-ditei-shcho-zaznaly-travm-viiny-669.html

