Перелік варіантів*
індивідуально-творчих завдань, одне з яких має виконати слухач курсів
підвищення кваліфікації у межах опанування дисципліни
«Сучасна методика музичного виховання у закладах дошкільної освіти»
Викладач – доц. Сироткіна Жанна Єрофіївна
1. Зробіть аналіз своєрідного впливу музичного мистецтва на субкультуру
сучасного суспільства.
2. Який зміст Ви вкладаєте у поняття «музична культура особистості»?
3. Розкрийте

структурно-компонентний

склад

цієї

особистісно-

професійної якості сучасного музичного керівника ЗДО.
4. Обґрунтуйте важливість музичного виховання у загальному розвитку
особистості.
5. В чому полягає специфіка музичного виховання дітей дошкільного
віку?
6. Значення інтерактивних технологій у музичному вихованні
дошкільнят.
7. Доведіть важливість музично-дидактичних ігор на музичних заняттях в
закладах дошкільної освіти.
8. Сучасні інтегративні тенденції в мистецькій освіті. Ваше ставлення до
них.
9. Доведіть доцільність застосування різних видів творчої діяльності на
музичних заняттях в закладах дошкільної освіти.
10.Роль диференційованого навчання щодо розвитку творчих здібностей
дітей на музичних заняттях в умовах інклюзивної освіти.
11. Чи

можливо

навчатися

музичному

мистецтву

дистанційно?

Обґрунтуйте відповідь.

*Обравши один із варіантів, виконуємо завдання у формі педагогічного
есе (роздумів – розмислів) (мінімальний обсяг – 2 сторінки) із додаванням
списку використаних джерел. Титульна сторінка має віддзеркалювати
обране завдання (назву), інформацію про виконавця (прізвище, ім’я, по
батькові, місце професійної діяльності, дату виконання).
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Виконані завдання просимо надіслати на електронну адресу кафедри
музичного та образотворчого мистецтв ІДГУ kafart17@gmail.com до 25
вересня 2020 року (у темі листа зазначайте свої ПІБ, вид роботи та
дисципліну).

