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ВСТУП 

 

Актуальність дослідження. У системі актуальних завдань, що 

постають перед сучасною українською школою, одне з центральних місць 

посідає розробка технологій і методик гармонійного розвитку особистості 

дитини з урахуванням її унікальності, власної активності, творчих нахилів та 

здібностей. 

Проблеми творчого розвитку особистості, зокрема розвитку природних 

задатків сьогоднішніх дітей, турбують українське суспільство бо серед 

найважливіших чинників становлення нації є її інтелектуальний потенціал. 

Саме він забезпечує її функціонування в усіх сферах суспільного життя. 

Школа допомагає учням підготуватись до самостійного життя, тим 

самим забезпечивши дітей всіма необхідними знаннями та навичками за 

допомогою методів та педагогічних заходів. 

Актуальною проблемою є музичне виховання молодших школярів. 

Адже за допомогою музичного виховання дитина отримує культурний та 

розумовий розвиток. Перш за все, це інтерес дітей до музики, музичні 

здібності та розвиток навичок осмисленого сприйняття її. 

Ніякий вид музичної діяльності на уроці не дасть позитивних виховних 

результатів якщо у дитини немає навичок активного музичного сприймання, 

слабо розвинутий музичний слух. 

Спів – один із основних видів музичної діяльності учнів на уроці 

музичного мистецтва і водночас чи не найскладніша ділянка роботи учителя, 

оскільки мова йде про «живий» інструмент – дитячий голос. 

Як відомо, більшість дітей, які вперше приходять до школи не мають 

навичок співу, співають пісні на одній висоті, неправильно інтонують 

мелодію. 

Виховання вокально-інтонаційної культури дуже актуальне і значне, 

тому що дає змогу розвивати у школярів любов до співу, розуміння 



 

 

поетичного тексту пісні, передачі його голосом, допомагає орієнтуватися у 

природі слухових образів, сприяє формуванню музичних здібностей дітей, 

розвитку їх музичного сприймання і слуху. 

Педагогічний потенціал музичного мистецтва - це сукупність виховних 

засобів, можливостей, що містяться в творчій спадщині композиторів, які 

можуть бути використані в цілях формування гуманної творчої особистості. 

Педагогічний потенціал дитячої художньої творчості, це можливості, 

закладені в ньому для різнобічного розвитку, загального і художньої освіти 

та естетичного виховання. Не менш значним і є педагогічний. У дидактичних 

іграх моделюються адекватні умови формування особистості, необхідні для 

професійної діяльності в майбутньому. Мета дидактичної гри: активізувати 

пізнавальну діяльність; забезпечувати розумову активність учасників гри; 

створювати умови для дитячої творчості та ін.. У процесі ігрової діяльності 

вирішуються розвиваючі, виховні та освітні завдання. Для вирішення 

поставлених цілей і завдань на уроках використовуються: дидактичні; 

сюжетні; рольові; театралізовані; рухливі та ін. 

Гра - головна сфера спілкування дітей;  в ній розширюються проблеми 

міжособистісних відносин, сумісності, партнерства, дружби. У грі пізнається 

соціальний досвід, стосунків між людьми.  Гра соціальна за своєю природою 

і безпосередньому насиченню, будучи відображеною моделлю поведінки, 

прояви та розвитку складних систем, що самоорганізуються, і практикою 

творчих рішень, переваг, виборів вільного поведінки дитини, сферою 

неповторної людської активності. 

У початковій школі закладаються основи духовної культури, музичної 

освіченості, що формують музично-естетичні ідеали, смаки і потреби 

молодших школярів. Саме на уроках музичного мистецтва кожна дитина 

долучається до скарбів класичної та народної музики, у неї формується 

емоційно-особистісне ставлення до творів мистецтва. 



 

 

У різноманітному спектрі особистісних якостей учнів виявляються в 

музично-творчої діяльності особливого значення набуває музичність. Вона 

передбачає наявність різноманітного музичного досвіду учнів, а також 

досить тонке, диференційоване сприйняття, слухання музики. 

У різноманітному спектрі особистісних якостей учнів виявляються в 

музично-творчої діяльності особливого значення набуває музичність.  Вона 

передбачає наявність різноманітного музичного досвіду учнів, а також 

досить тонке, диференційоване сприйняття, слухання музики. 

Проблеми розвитку музичного слуху школярів знайшли відображення в 

дослідженнях В.Б. Брайніна, Н.Г. Борисової, Н.А. Гарбузова, В.К. 

Бєлобородова, А.І. Кондратьєва, М.В. Карасьова, В.М. Мясищева, Н.В. 

Суслової, М.С. Старчеус, К.В. Тарасової, Г.С. Тарасова, Б.М. Теплова, Г.М. 

Ципіна та ін. 

У музично-педагогічній науці прийнято умовний поділ музичного слуху 

на зовнішній і внутрішній. Так, мета зовнішнього слуху - сприйняття 

цілісного образу музики. Внутрішній слух знаходить своє вираження в 

уявному поданні звучанню музики. Все частіше піднімається питання про 

важливість розвитку різних видів музичного слуху, наприклад, ритмічного 

слуху поряд з інтонаційним і ладовим. 

Розвиток музичного слуху молодших школярів в ігровій діяльності 

активізує накопичення музично-слухового досвіду, музично-слухових 

уявлень, і допомагає учням усвідомлено відтворювати і інтерпретувати 

музичні твори. 

Зважаючи на актуальність цієї проблеми, ми обрали наступну тему 

дослідження: «Розвиток музичного слуху молодших школярів засобами 

ігрових технологій». 

Мета дослідження – теоретично обґрунтувати та експериментально 

перевірити методику розвитку музичного слуху молодших школярів 

засобами ігрових технологій. 



 

 

Об’єкт дослідження – процес розвитку музичного слуху молодших 

школярів . 

Предмет дослідження – методика розвитку музичного слуху  засобами 

ігрових технологій. 

У відповідності з предметом та метою дослідження було визначено 

наступні завдання дослідження: 

1. Визначити стан досліджуваної проблеми у психолого-педагогічній та 

методичній літературі.  

2. Обґрунтувати основні теоретичні підходи до організації роботи з 

розвитку слуху школярів початкової школи. 

3.  Висвітлити питання системного підходу до роботи з розвитку 

музичного слуху у молодших школярів. 

4. Визначити особливості використання ігрових технологій на уроках 

музичного мистецтва. 

Методи дослідження:  

теоретичні: аналіз літератури з проблеми дослідження та систематизації 

теоретичного матеріалу; метод порівняння, метод виявлення подібності та 

відмінності, аналіз та синтез; 

емпіричні - педагогічне спостереження, педагогічна бесіда з проблеми 

дослідження, педагогічний експеримент. 

Експериментальна база дослідження. Дослідно-експериментальна 

робота здійснювалася на базі ЗОШ І-ІІ ступенів с.Пилява 

Апробація результатів дослідження.  

Основні положення та результати нашого дослідження опубліковано у 

наступних виданнях:  

1. Музичне мистецтво і освіта: досвід та інноваційні шляхи розвитку: 

збірник матеріалів Всеукраїнських науково-практичної конференції з 

міжнародною участю молодих учених та студентів (Вінниця, ВДПУ ім. 



 

 

Михайла Коцюбинського, 20-21 листопада 2019р.) за ред. Т.В. Белінської. – 

Вінниця: ТОВ «ТВОРИ», 2019. – С. 310-313. 

2. Актуальні питання мистецької освіти та виховання : збірник 

матеріалів науково-практичної конференції викладачів і студентів кафедри 

(Вінниця, ВДПУ ім. Михайла Коцюбинського, 16 квітня 2020р.) / за ред. Т.В. 

Белінської.– Вінниця: ТОВ «ТВОРИ», 2020. – С.88-91. 

Структура дослідження: Дипломна  робота складається із вступу, двох 

розділів, загальних висновків, додатків, викладена на 79  сторінках 

друкованого тексту, основний зміст займає 58 сторінок. Список 

використаних джерел включає 62 найменування. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

уявлень і уявлень про навколишній світ; формування комунікативних 

навичок та ін. 

Для виявлення рівня розвитку музичного слуху і музично-слухових 

уявлень на експериментальному етапі учням було запропоновано музично-

дидактичні ігри та творчі завдання. 

Аналіз результатів констатуючого етапу дослідно-експериментальної 

роботи, показав, що у молодших школярів контрольної і експериментальної 

груп недостатньо розвинений музичний слух і музично-слухові уявлення. У 

учнів відсутній стійкий інтерес до музики, не сформована потреба слухати 

знайомі і нові музичні твори. Недостатньо сформовані навички розрізняти 

основні музичні жанри та засоби музичної виразності, виражати в русі 

характер музики і її настрій. Недостатньо розвинене слухове сприйняття і 

володіння вокально-співочими навичками та ін. 

Метою формуючого етапу дослідно-експериментальної роботи став 

розвиток музичного слуху молодших школярів в ігровій діяльності. 

Серед завдань цього етапу можна виділити: розвиток музичного 

(звуковисотного) слуху; розвиток музично-слухових уявлень; оптимізацію 

педагогічного потенціалу музично-дидактичних ігор, як засобу розвитку 

музичного слуху молодших школярів. 

Аналіз результатів дослідно-експериментальної роботи показав, що в 

учнів обох груп підвищився рівень розвитку музичного слуху і музично-

слухових уявлень в ігровий діяльності. У порівнянні з контрольною групою, 

учні експериментальної групи показали набагато більш високі результати. 

Учні експериментальної групи продемонстрували: підвищення рівня 

пізнавальної діяльності, сформовані комунікативні навички, наявність 

стійкого інтересу до музики, вміння аналізувати художній зміст музичного 

твору, розрізняти основні музичні жанри та засоби музичної виразності. А 

також розвинене слухове сприйняття, впевнене володіння вокально-

співочими навичками, вокальної та ритмічної і імпровізації. 
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