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Вступ. 

Нові тенденції розвитку освіти, обумовлені змінами в суспільному 

житті і ставленням до особистості як до найвищої цінності суспільства, 

об’єктивно викликають і нові взаємовідносини суб’єктів навчального 
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процесу. Вчитель у школі все більш втрачає роль інформатора, він стає 

дійсним керівником самостійної роботи учнів. У зв’язку з цим, одним з 

найбільш актуальних питань сучасного процесу навчання стає пошук 

таких засобів організації, які забезпечили б повне розкриття 

можливостей кожного учня. Таким засобом можна вважати певним 

чином організований диференціальний підхід в процесі навчання. 

Дану проблему саму по собі не можна вважати новою: в науково – 

педагогічній  літературі  вона бере початок з часів Я. А. Коменського, 

але й до нашого часу у шкільній практиці не знайшла повного 

наукового – обґрунтованого вирішення, яке б забезпечувало належний 

рівень підготовки і при цьому той, хто навчається, почував би себе 

комфортно (тобто відповідно своїм бажанням і можливостям). Пошуки 

такої системи навчання проводились і проводяться постійно, про це 

свідчать праці класиків    педагогіки  і   психології    (Дистервега  А.,   

Песталоцці  Й.-Г.,  Русо Ж.-Ж., Духновича О. В., Пирогова М. І., 

Ушинського К. Д., Дьюі Дж., Занкова Л. В., Бабанського Ю. К., 

Сухомлинського В. О., Костюка  Г. С.),   сучасні дослідження  

Амонашвілі Ш. О.,  Бугайова О. І., Бутузова І. Д. Гільбуха Ю. З., 

Глейзера Г. Д., Рабунського Ю. І., Шаталова М. М., Ярошенко О. Г. та 

інших. 

Слід також відзначити, що проблема диференціації навчання 

краще вивчена відносно освіти в середній школі. У плані середньої 

освіти визначено поняття диференціації навчання та його 

співвідношення з індивідуалізацією. Аспект індивідуалізації навчання в 

вітчизняній педагогіці розроблявся достатньо інтенсивно як 

індивідуальний підхід до учнів в процесі пізнавальної діяльності: 

рекомендувались завдання з різних навчальних предметів з урахуванням  

особливостей учнів і рівнем підготовленості, визначались форми  і 

методи роботи з слабовстигаючими учнями у складі загальної роботи з 

класом. У 80 – 90-і роки цілий ряд праць було присвячено диференціації 
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навчання за рівнями здібностей і підготовки  до майбутньої професії, за 

інтересами. У цих роботах простежуються спроби чітко визначити 

відповідно до цього розподілу зміст освіти (Бугайов О. І., Вендровська 

Р. Б., Гільбух Ю. З.,   Монахов В. М.,  Унт І. Е.,    Чередов І. М., 

Шахмаєв М. М. та інші). 

Однак, в методичній літературі з музики дане питання не 

розроблялося; не було спроб створити ефективну методичну систему 

навчання музиці шляхом диференційованого підходу. 

Разом з тим, в концепції національної школи України зазначено, 

що головна мета – це переорієнтація на розвиток здібностей і 

обдарованості дітей, на істотне підвищення престижу інтелекту і 

загальної культури особистості. 

У цьому плані мета сучасного музичного виховання цілком 

відповідає загальній меті, адже музичне виховання являється одним із 

засобів формування особистості дитини. 

Музичне виховання як складова естетичного виховання 

передбачає цілеспрямований і систематичний розвиток музичних 

здібностей дітей, формування емоційного відгуку, здатності розуміти і 

глибоко переживати зміст мистецтва, підвищення загальної людської 

культури, знання історії свого народу, народних традицій, фольклору, 

формування таких моральних якостей як доброта, милосердя, чесність, 

відвертість, правдивість... 

Цілеспрямоване і систематичне музичне виховання в 

загальноосвітній школі здійснюється на уроках музики. 

Урок музики – це урок мистецтва, до якого потрібно відноситись 

серйозно і з великою відповідальністю. На жаль в школі до предмету 

“Музика” діти, як правило, ставляться зневажливо “рахують його 

непотрібним, другорядним, працюють не з повною віддачею. 

Позитивно, що Державна національна програма “Освіта” Україна 

ХХІ століття передбачає уважне відношення до вивчення всіх 
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навчальних предметів, які забезпечують всесторонній гармонійний 

розвиток кожної особистості. В розділі “Принципи реалізації Програми” 

сказано слідуючи: “Багатоукладність та варіантність освіти, що 

передбачає створення можливостей для широкого вибору форм освіти, 

навчально виховних заходів, засобів навчання і виховання, які 

відповідали б освітнім  запитам особистості, запровадження варіантного 

компоненту змісту освіти, диференціацію і індивідуалізацію навчально 

– виховного процесу, створення мережі недержавних навчально – 

виховних закладів.” (13;10) 

Перед школою стоїть завдання: визначити, як зацікавити учнів в 

вивченні кожного навчального предмету; по відношенню до музики – це 

формування  інтересу до неї, розвиток музичних здібностей дітей, 

прагнення пробудити в них бажання займатись музикою. 

Стає зрозуміло, що вчителю потрібно творчо підходити до 

процесу музичного виховання, так одне з найголовніших завдань 

полягає в тому, щоб кожний учитель відчував себе комфортно в процесі 

навчання музикою, і, щоб навчання сприяло розвитку його 

індивідуальності. 

Саме застосування диференційованого підходу в навчанні 

музикою дає можливість ефективно розвивати самостійність учнів, їх 

свідомість у виборі бажаного і доступного рівня навчання, підвищує 

якість освіти, дає можливість об’єктивно визначати рівень підготовки 

учнів, а також вказувати їм шляхи до подальшого вдосконалення знань. 

Таким чином, слід визнати, що тема  для дослідження надзвичайно 

актуальна. 

Мета роботи полягає в тому, щоб показати, як за допомогою 

засобів диференційованого навчання можна покращити музичне 

виховання школярів і розвиток їх пізнавальних здібностей в процесі 

шкільного навчання. 



  -7- 

Об’єкт дослідження – процес диференційованого навчання на  

уроках музики в 7-8 класах. 

Предмет дослідження – вплив диференційованого навчання на 

розвиток пізнавальних здібностей учнів в процесі вивчення предмету 

“Музика.” 

Гіпотеза дослідження: при умовах чітко поставлених і 

сформульованих завдань для самостійної роботи різного ступеня 

складності з кожної теми предмету (в даному випадку “Музика”), і 

стимулюванні  вільного вибору цих завдань учнями і визначенні оцінки 

їх виконання, процес розвитку пізнавальних здібностей буде 

ефективним. 

Завдання дослідження:  

1) розробити конспекти уроків за модульно варіантною системою 

навчання з предмету “Музика” для восьмого класу; 

2) показати, як в процесі навчання за модульно – варіантною 

системою розвиваються пізнавальні здібності учнів. 

Методи дослідження: 

-  емпірико – теоретичні   загальнонаукові   методи:  аналіз, синтез, 

індукція, дедукція; 

 - теоретичні загальнонаукові методи: узагальнення, 

абстрагування; 

 -  конкретно – наукові  методи: педагогічні спостереження, 

вивчення документальних джерел, опитування, педагогічний 

експеримент. 
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Висновки.  

Формування та розвиток пізнавальних здібностей у 

підлітків на уроках з предмету “Музика” є важливим 

завданням сучасної школи.  
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Найважливіші шляхи виявлення пізнавальних здібностей 

– це виявлення динаміки їх розвитку. Тому знання здібностей 

особистості дуже важливе для педагога, який враховує 

поступове їх удосконалення в процесі навчання. Вирішальним 

фактором, від якого залежить чи виявить учень здібності до 

даної діяльності чи ні, є методика навчання. Методикою 

враховується сильні і слабкі сторони в здібностях учнів. 

Допомогти їм повніше і всебічніше використовувати свої 

можливості вчитися і тим самим їх розвинути – мета учителя 

музики.  

Особливу важливу роль відіграє індивідуальний підхід 

щодо навчальної роботи, пов’язаної  з рівнями попередньої 

підготовки та іншими особливостями. У теорії і практиці 

педагогіки диференціація навчання в середній 

загальноосвітній школі є одним з провідних напрямків 

навчання. Необхідність застосування диференціального 

підходу до учнів обґрунтована в наукових працях ряду 

педагогів, психологів, методистів: Амоншвілі Ш. О., Баєва Б. 

Ф., Бугайова О. І., Занкова Л. В., Костюка Г. С., Петровського 

А. В., Теплова Б. М., Шахмаєв М. М. та інших.  У процесі 

науково-дослідницької роботи було з’ясовано, що проблему 

диференціації не можна вважати новою. Методичною основою 

дипломної роботи є наукові розробки Бабанського Ю. К.,  

Занкова Л. В., Шахмаєва М. М., Унт І. В процесі 

експериментальної роботи були з’ясовані перспективні шляхи 

розвитку диференціального підходу під час проведення уроків 

з предмету “Музика” з учнями 7 -8 класів.  

У досліджені диференціація навчання реалізовувалась як 

така форма організації навчання, при якій застосовувалась 

певна система навчальних прийомів, сформувались оптимальні 
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умови для інтенсифікації пізнавальної діяльності учнів різного 

рівня знань, здібностей на кожному етапі процесу навчання з 

метою ефективного засвоєння знань.  

Під час дослідження проводилась розробка 

диференційованих завдань. Названий підхід здійснювався на 

основі створених завдань трьох рівнів складності. Це дало 

можливість об’єктивно визначити рівень підготовки учнів, а 

також планувати шляхи подальшого вдосконалення знань, 

умінь і навичок. Рівневі завдання виконувались підлітками в 

поєднані з різними педагогічними стимулами.  

Корегування процесу навчання дало змогу учням не 

тільки отримати вищі бали з предмету, а й бажання працювати 

самостійно, творчо.  

Порівняльний аналіз результатів дослідження свідчать 

про успішне проведення експерименту, достовірність 

висунутої гіпотези.  

Таким чином експериментальні дані переконливо свідчать 

що диференційоване навчання, засноване на вільному виборі 

варіанту навчання призводить не тільки до підвищення його 

якості, але й до розвитку самостійної і творчої активності 

учнів, до досягнення більш високого рівня їх підготовки, 

розвитку  пізнавальних здібностей . 
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