
Креато (арт) технології – 2 курс (5 кредитів) 
 

28.04.22р. 
Тема: Використання казки (казкотерапія) у ЗЗСО 
Завдання для практичної роботи: 
Прочитати лекцію 
http://moodle.mdu.edu.ua/pluginfile.php/34392/mod_resource/content/1/л%20т
5.pdf 
 
Переглянути відео до лекції 
https://www.youtube.com/watch?v=0rzWpurNug4  
Зробити короткий конспект 
 
Завдання до самостійної роботи: 
Переглянути відеофільм https://www.youtube.com/watch?v=OxCRkC7wPzA 
виписати прийоми проведення казкотерапії 
 
03.05.22р. 
Завдання до практичної роботи: 
Прочитати додатковий матеріал щодо казкотерапії: 
http://dspace.lvduvs.edu.ua/bitstream/1234567890/3301/1/АртТерапія-19-10-
20.pdf  (стор. 30-37). Виписати прийоми роботи з казкою. 
 
Завдання до самостійної роботи: 
Творча робота - Створити казку за алгоритмом. 
 
05.05.22р. 
Завдання до практичної роботи: 
Прочитати додатковий матеріал щодо казкотерапії: 
http://dspace.lvduvs.edu.ua/bitstream/1234567890/3301/1/АртТерапія-19-10-
20.pdf    (стор. 30-37) Виписати принципи роботи з казкою. 
 
Завдання до самостійної роботи: 
Підібрати відефрагмент заняття з використанням казкотерапії. Надати 
посилання. 
 
12.05.22р. 
Завдання до практичної роботи: 
Прочитати лекцію 
http://moodle.mdu.edu.ua/pluginfile.php/108095/mod_resource/content/1/Ігри.
pdf 
Виписати ігрові прийоми 
 



Завдання до самостійної роботи: 
Познайомитися з корекційно-розвивальними іграми (за Ю. В. Рібцун). 
Зробити короткий конспект. 
https://drive.google.com/file/d/1PHMxnm6TuQR47bKsngIrLCVnTIWD1OWV
/view?usp=sharing  
 
17.05.22р. 
Завдання до практичної роботи: 
Підібрати відеофрагменти з корекційно-розвивальними іграми. Посилання 
долучити до роботи. 
 
Завдання до самостійної роботи: 
Переглянути презентацію до практичної роботи, зробити короткий 
конспект етапів. Переглянути відеофрагмент заняття. Проаналізувати етапи 
заняття та прийоми, які використовував педагог. Обсяг роботи - 1-2 
сторінки. https://drive.google.com/file/d/1Cq3IzYYrf_28tigvVoHl0cC_RgY-
b7em/view?usp=sharing  

Файл назвати: прізвище студента практична т.5 

Закриття кредиту 4 – до 19.05.22р. 

19.05.22р. 

Завдання до практичної роботи: 

Прочитати додатковий матеріал щодо піскової терапії: 
http://dspace.lvduvs.edu.ua/bitstream/1234567890/3301/1/АртТерапія-19-10-
20.pdf     (стор. 21-25). Зробити короткий конспект. 
Завдання до самостійної роботи: 
Переглянути відеофрагмент з використанням піскової терапії. 
https://www.youtube.com/watch?v=Wzs-9mMBCnc Запропонувати свої 
прийоми. 
 

26.05.22р. 
Завдання до практичної роботи: 
Переглянути https://www.youtube.com/watch?v=ZSfOOMbpfM8 виписати 
пальчикові ігри.  
Завдання до самостійної роботи: 
Підібрати 2 пальчикові ігри, які можна проводити на уроках музичного 
мистецтва в початковій школі. 

Файл повинен називатися: прізвище студента практична 2 т5 



31.05.22р. 

Завдання до практичної роботи:  
Тема: танцетерапія (кінезітерапія) 
Завдання: провести вправу, дослідити власні відчуття, проаналізувати.  
Вправа  «Вільний танець».  
Пропонується прислухатися до себе, до свого внутрішнього музичного 
ритму і почати рухатися вільно й спонтанно, слухаючи своє тіло. При цьому 
можна притупувати, вимовляти склади, слова, словосполучення. 
Не турбуйтеся про те, щоб бути «гарним» танцюристом, не змагайтеся з 
іншими. Головне – «розв’язати» свій внутрішній музичний ритм. Вправу 
можна виконувати індивідуально або всією групою – тоді група 
перетворюється на танцюючий і співаючий ансамбль, що створює свою 
танцювальну імпровізацію.  
 

Завдання до самостійної роботи: 
 
Підібрати 1-2 гри для учнів початкової школи, 1-2 гри для учнів основної 
школи, які можна використовувати на уроках музичного мистецтва / 
мистецтва для розігріву. 
 

02.06.22р. 

Завдання до практичної роботи:  
Тема: танцетерапія (кінезітерапія) 

Завдання: познайомитися з інформацією щодо танцетерапії за 
посиланням https://vseosvita.ua/library/tancuvalna-terapia-43570.html 
виписати вправи танцетерапії 

Завдання до самостійної роботи: 
Розробити конспект заняття  (за етапами) для дітей 6-9 років (на 20 хвилин) 
з використанням імаготерапії або кінезітерапіїї або у поєднанні з іншими 
технологіями. 

07.06.22р. 
Завдання до практичної роботи:  
Переглянути заняття з використанням імаготерапії  
https://youtu.be/V7viKSKvboY  
https://youtu.be/SO1ySqrUHOo  



та кінезітерапії https://youtu.be/SO1ySqrUHOo   Підготувати повідомлення 
про прийоми театралізації (імаготерапії) та хореографії (кінезітерапії) на 
уроках музичного мистецтва у школі. 
  
Завдання до самостійної роботи: 
розробити або підібрати вправи для вітання на початку заняття- 2 вправи (1 
вправа для унів початкової школи, 1 вправа для учнів 5,6 класів). 

09.06.22р. 
Завдання до практичної роботи: пройти контрольні тести за посиланням: 

 http://moodle.mdu.edu.ua/mod/quiz/view.php?id=17038  

 

закриття кредиту 5 до 10.06.22р. 

 

 

 
 
 


