
      ДМИТРУК-ТИМЧЕНКО ТЕТЯНА ГРИГОРІВНА, 
керівник зразкової  художньої дитячої хорової студії 

духовної пісні «Фантазія» 
        КЗТМР «Центр творчості дітей  та юнацтва» 

«ДЖЕРЕЛО 

ТВОРЧОСТІ»  

Номінація  

«Керівник  гуртка -2020» 



    Неможливо виростити 

повноцінну людину без 

виховання в ній  

почуття прекрасного. 

 

Рабіндранат  Тагор 





НАУКОВО - МЕТОДИЧНА ПРОБЛЕМА 
 

ХОРОВИЙ  СПІВ  ЯК  ЧИННИК    

ДУХОВНО-МИСТЕЦЬКОГО   РОЗВИТКУ  ОСОБИСТОСТІ 

Треба так впливати на свідомість і 
почуття вихованців, щоб вони 
переживали привабливість добра і 
нетерпимість до зла, щоб дитина сама 
прагнула до щастя бути духовно 
красивою.  

В.О.Сухомлинський 



МЕТА ДОСВІДУ 
розвиток духовно-естетичних цінностей 

 школярів засобами дитячого хорового співу  
 
 

  ЗАВДАННЯ ДОСВІДУ 



Принципи  виховання 
 духовно - моральних  цінностей 

 гуманістичний  
 індивідуальний  
 альтруїстичний 
 неперервності 
 цілісності 
 наступності 
 стимулювання 
 педагогічної компетентності 
 життєвої творчої самодіяльності 
 соціально-педагогічне партнерство 



СТРУКТУРА КОЛЕКТИВУ  

КЕРІВНИК  

Молодша група 
колективу  

Середня група 
колективу  

Старша група 
колективу  

Зведений хор – середня та старша групи колективу  

Вокальний ансамбль 
середньої групи 

колективу 

Вокальний ансамбль 
старшої групи колективу  

Квартет  старшої групи 
колективу 

Зведений вокальний 
ансамбль  

Акомпаніатор Акомпаніатор ШРЕР 



Методи педагогічного впливу 
 в процесі формування 

духовно-естетичних цінностей 

• методи формування свідомості 
особистості : 

 бесіди, диспути, приклади  
• методи  організації  діяльності:  

педагогічні  вимоги, суспільна думка, 
вправи, створення виховних 

ситуацій, ситуаційно-рольові  ігри,  
соціально-психологічні  тренінги, 

"мозкові атаки"  
• методи стимулювання поведінки: 

змагання, заохочення  
 

 



Організаційні форми в процесі 
формування духовно-естетичних цінностей 
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• поїздки до 
джерел 
духовної 
культури 

• родинні свята 

• конкурси та 
фестивалі 
духовної пісні 

• акції 

• раптівки  

• квести 

• виставки 
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• диспути  

• зустрічі 

• хвилини 
спілкування з 
мистецтвом  

• уявні подорожі  

• ігрова 
діяльність: ігри- 
мандрівки, 
ситуаційно-
рольові ігри, 
інсценізація 

• години 
милування 
природою 
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• обговорення 

• етичні бесіди 
• колекціонування 

• консультації 

 



Художньо-творчі  
 методи  та  прийоми навчання 

1.ПЕРШИЙ ЕТАП (ПОЧАТКОВИЙ)  
Наочно-словесні методи навчання: 
а) демонстрування твору 
б) пояснення 
в) акцент на складні місця 
г) характеристика виконавського аспекту 
2. ДРУГИЙ ЕТАП (ТЕХНОЛОГІЧНИЙ)  
Практичні методи і прийоми: 
а) ретельне й усебічне вивчення музичного матеріалу  
б) вивчення поетичного тексту  
в) вирівнювання музично-вокальної сторони  хорового  твору 
3.ЗАКЛЮЧНИЙ ЕТАП  
 Наочно-словесні та практичні методи і прийоми: 
а) кінцеве художнє оформлення задуму виконавства 
б) зведення в єдине ціле того, що зроблено на попередніх  етапах 
в) розкриття музичного образу засобами художньої виразності 



Методичні принципи проведення 
музично-практичних занять  

• Довершення навчальної дії виховною 
• Урізноманітнення видів, методів та форм 

художньо-творчої роботи 
• Залежність розвитку вокально-творчих 

задатків вихованців від створення 
конкретних музично-педагогічних 
ситуацій 

• Емоційна насиченість  навчально-
виховного процесу 

• Спонукання вихованців до творчого 
самовираження 



Ретельний підбір навчального 
репертуару 
Раціональне планування  
Забезпечення оптимальних умов 
навчання 
Повноцінне використання навчального 
часу 
Дотримування оптимального темпу 
проведення занять 
Використання фактора новизни 
Ефективне використання, чергування й 
удосконалення методів та прийомів 
репетиційної роботи 
Інтенсифікація самостійної роботи учнів 

 
 

Шляхи підвищення ефективності  
занять хорового співу 

 



Основні елементи  
підготовки педагога до заняття 

 
 

 

 

 

Аналіз  результатів попередніх занять 

Корекція згідно з вимогами навчального  
та репертуарного аспектів 

Визначення мети, завдань, типу та структури занять 

Вибір форм, методів і прийомів роботи, 

 застосування інноваційних технологій музичного навчання 
 

Підготовка навчального матеріалу (хорових партитур) 
 

Конкретизація завдань для самостійної роботи учнів 



Комплекс дихальних 
вправ за методикою 

О.М. Стрєльнікової на 
заняттях хорового співу  

МЕТОДИЧНІ РОДЗИНКИ 

Настанови примадонни італійської 
вокальної оперної школи Мірелли Френі 



 
 

Очікуваний результат 
 роботи колективу 

 

 

 

ПОДАЛЬШЕ 
ПІДВИЩЕННЯ ІМІДЖУ 

КОЛЕКТИВУ 
ШВИДКІСТЬ 

РЕАГУВАННЯ НА 
СУЧАСНІ ВИМОГИ 

ТА ЗАПИТИ ДИТИНИ 

ПЕРЕФОРМАТУВАННЯ 
ГУРТКОВОЇ РОБОТИ 

КОЛЕКТИВУ У ТВОРЧУ 
ЛАБОРАТОРІЮ  

РОЗВИТОК 
КРЕАТИВНОСТІ У 

КОЖНОГО ВИХОВАНЦЯ 
ЗАСОБАМИ ХОРОВОГО 

МИСТЕЦТВА 

ЯКІСНА ТА 
ЕФЕКТИВНА 
ПІДГОТОВКА 

ГУРТКІВЦІВ ДО 
ДОПРОФЕСІЙНОГО 

НАВЧАННЯ 



 2012  

Дитяча хорова студія 
«Фантазія» здобула 
звання «зразковий 
художній колектив» 

 2018  

Дитяча хорова студія 
«Фантазія» 
підтвердила  звання 
«зразковий художній 
колектив» 

 



 

 

2012  
 

Переможець  
міського етапу 
Всеукраїнського 
конкурсу 
«Джерело 
творчості» 

2013 

Переможець 

міського етапу 
Всеукраїнського 
конкурсу 
«Виховати 
особистість» 

 

2014 

Переможець 
міського 
конкурсу 
«Парадигма 
освітніх 
інновацій» 

2015 

Переможець 
обласного 
конкурсу 
«Школа 
української 
звитяги»  



Перемоги на міжнародних конкурсах  
 

 

 

 

• І МІСЦЕ  у V Міжнародному 
хоровому конкурсі Гавриїла  
Музическу  (Румунія, 2017)     

• І МІСЦЕ у Міжнародному 
фестивалі-конкурсі «Світ 
Мистецтва Море» (Болгарія, 
2016-2020рр.) 

• ГРАН-ПРІ у Міжнародному 
вокально-хореографічному 
конкурсі «Україна – це ми»   

      (м. Київ, 2018-2019) 

 



І МІСЦЕ   
у V Міжнародному хоровому конкурсі  
Гавриїла  Музическу  (Румунія, 2017)    

 



ІІ ПРЕМІЯ 
 у Міжнародному конкурсі хорової музики 

 імені Дмитра Бортнянського (м. Київ, 2018) 

 
 

 

 

 



 ІІІ ПРЕМІЯ  
у Міжнародному конкурсі хорової музики  

(Герцег Нові, Чорногорія, 2019) 



Виступ таВВиВ ВІДКРИТИЙ 
УСЕУКРАЇНСЬКИЙ 

ФЕСТИВАЛЬ - 
КОНКУРС  

УКРАЇНСЬКОЇ 
НАРОДНОЇ ПІСНІ 
“СОЛОВЕЙКО” 

Тріо “ Мелодія “ 
ГРАН- ПРІ (2017) 
 

Тріо “ Мелодія”  
1 ПРЕМІЯ (2018) 
 

Ансамбль “ Ліра”   
2 ПРЕМІЯ (2018) 

 













Участь у звітних концертах, родинних святах, 
акціях, загальноміських заходах 

«ФАНТАЗІЯ» КОЛЯДУЄ: 

• у церкві Святих Бориса та Гліба  

• у храмі Святого Івана Богослова  

• у церкві Матері Божої Неустанної 
Помочі  

• у церкві Святого Івана Хрестителя 

• у церкві Всіх Святих Землі 
Української  



Найкращі випускниці колективу 

Студентки Тернопільського музичного 
коледжу імені Соломії Крушельницької: 
• НОВАКІВСЬКА ДІАНА 
• НОВАКІВСЬКА ЮЛІАНА  

• КЛЮС ХРИСТИНА - студентка  Львівської 
національної музичної  академії  імені 

      Миколи Лисенка (м.Львів) 
• СИДОР ЛІЛІЯ, МАКСИМОВИЧ КАТЕРИНА –  
      стипендіатки іменної стипендії  
      Тернопільської  міської ради 



Участь у майстер-класах визначних майстрів  
вокально-хорового мистецтва: 

• Лідії Михайленко, викладачки вокалу Київського інституту 
музики  імені Р. Глієра,  народної  артистки України (м. Київ) 

• Людмили  Ложкіної, викладачки  естрадного вокалу вищої 
категорії, старшої викладачки театрального факультету 
Славенського університету (м. Кишинів , Молдова) 

• Галини  Білогур, викладачки-методистки вищої категорії 
Київської муніципальної академії естрадного і циркового 
мистецтва, поетки-композиторки 

• Гавриш Галини, доцентки кафедри народних інструментів  
Львівської національної музичної академії імені Миколи 
Лисенка, заслуженої артистки України ( м.Львів) 

• Юрія Крохіна - композитора , аранжувальника,керівника 
вокальної студії ( м.Тернопіль) 

Сходинки професійного вдосконалення 



• Член журі фестивалю-конкурсу 
патріотичної пісні (міський та 
обласний етапи) 

• Член журі конкурсу-фестивалю 
духовної пісні (міський та 
обласний етапи) 

• Член журі міського огляду-
конкурсу колективів художньої 
самодіяльності закладів освіти 

• Авторка і тренерка майстер-
класів для керівників  гуртків 
художньо-естетичних напряму 
позашкільної освіти 

Мистецьке волонтерство  



 
 

СВІТ ЗАХОПЛЕНЬ 
Колекція порцелянових ляльок  

Фестиваль «Родинне джерело» (Тернопіль, 2017) 



ДЯКУЮ ЗА УВАГУ ! 

ДО НОВИХ ТВОРЧИХ 
ЗУСТРІЧЕЙ!  


