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ВСТУП 

Початок ХХІ століття в освіті України ознаменувався прийняттям 

Державного стандарту початкової загальної освіти, який поставив завдання 

розвитку особистісно-ціннісного ставлення до мистецтва, художньо-творчих 

здібностей, здатності до сприймання, розуміння і творення художніх образів, 

потреби в духовному самовираженні. Важлива роль у вирішенні цих завдань 

належить музичному мистецтву. У зв’язку з цим перед музичною 

педагогікою постає ряд проблем, серед яких однією з найактуальніших є 

проблема формування ритмічного чуття у молодших школярів на уроках 

музики. Її наукова розробка природньо випливає з тих вимог, які ставляться 

перед учителем музики, і безпосередньо впливає на теорію і практику 

музичної освіти. 

Проблема виховання музично-ритмічного чуття багатогранна і 

різнопланова,  оскільки торкається не лише природи музичності, її структури 

та діагностики. На перший погляд, вона носить суто психологічний характер,  

однак може досліджуватись у різних аспектах: філософському, 

соціологічному, психологічному, музикознавчому, педагогічному тощо. 

Розвиток почуття ритму сприяє емоційному розкріпаченню, 

впевненості в собі, забезпечує самостійність у процесі діяльності, що є дуже 

важливим для формування фізичного і психічного здоров’я нації. 

Питання виховання музичності, в тому числі й почуття ритму, виступає 

одним із головних завдань навчання й виховання учнів молодшого шкільного 

віку. Сучасні психолого-педагогічні дослідження розкривають різні аспекти 

музичного розвитку школярів. Значення мистецтва в естетичному вихованні 

учнів різних вікових груп неодноразово підкреслювали Д. Джола, 

Г. Шевченко, А. Щербо. Дослідниками визначені особливості музичного 

виховання школярів, у  тому числі  й ритмічного чуття в різних видах 

музичної діяльності. У дослідженнях Н. Ветлугіної, О. Борисової, Б. Теплова,  
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звертається увага на необхідність виховання музичності  дітей у музично - 

ритмічній діяльності. 

Основними засобами музичного виховання, які сприяють активізації 

мистецької діяльності учнів, вчені вважають музику та рухи. Натомість, у 

педагогіці мистецької освіти недостатньо присутні дослідження, які 

розкривають специфіку і зміст завдань творчого характеру, як одного із 

важливих засобів виховання  музично-ритмічного чуття учнів. Недостатньо 

визначені значення, місце, зміст, можливості дитячих мистецьких навчальних 

закладів та специфіка їх впливу на музичне виховання школярів. 

Принципові положення теорії здібностей, необхідних для музичного 

виховання, зокрема співвідношення біологічного і соціального  у здібностях,  

їх структура, можливості й закономірності їх формування й розвитку, 

розкриваються у дослідженнях Б.Ананьєва, І.Беха, Л.Виготського, 

О.Ковальова, Г.Костюка, В.Крутецького, О.Леонтьєва, В.Мясищева, 

С.Рубінштейна та ін. 

Вітчизняними (Л.Богоявленська, О.Лук, О.Матюшкін, В.Моляко, 

Я.Пономарьов, Я.Шубінський та ін.) та зарубіжними (А.Маслоу, К.Роджерс,  

Д.Томсон та ін.) дослідниками вивчалися різні аспекти проблеми музичного 

виховання в контексті музично-творчих здібностей, зокрема музично-

ритмічного чуття: їх природа, компоненти, критерії та показники розвитку, 

методи і прийоми формування. Більшість з цих питань все ж залишається 

дискусійними, що свідчить про складність та багатозначність досліджуваної 

проблеми.   

Ученими неодноразово підкреслювалася думка, що виховання 

музично-ритмічного чуття є керованим психолого-педагогічним процесом, 

що включає вплив на мотиви творчої діяльності особистості (О.Дусавицький, 

О.Киричук), її пізнавальні інтереси (Н.Бібік, Г.Щукіна), загальнонавчальні 

вміння (Н.Каневська, Н.Підгорна, О.Савченко).  

Сензитивність учнів шкільного віку до творчості, зокрема музично-

ритмічних дій у їх художніх проявах,  підкреслювалася В.Сухомлинським, 
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К.Ушинським, та багатьма іншими педагогами-класиками. У дослідженнях 

Л.Божович, Л.Венгера, В.Давидова, Л.Дранкова, Д.Ельконіна, Н.Менчинської 

та ін. доведено, що шкільний вік є періодом найінтенсивнішого креативного 

становлення у мистецькому навчанні. 

Ґрунтовних досліджень вимагає проблема виховання музично-

ритмічного чуття учнів в умовах взаємодії учасників навчального процесу, 

що переорієнтовує викладання із авторитарного керування музичною 

діяльністю учнів на гнучке стимулювання процесу учіння з елементами 

творчої самостійності. 

Таким чином, у процесі розв’язання проблеми виховання музично-

творчих здібностей учнів  і, як одного з найнеобхідніших, музично - 

ритмічного чуття, виникає ряд суперечностей: між метою і завданнями 

інноваційної системи гуманітарної освіти та традиційним змістом і 

технологіями  музичної освіти , що дозволяє  вчителю мати у своєму арсеналі 

обґрунтовані методики їх формування (Е. Абдулін, Ю. Алієв, Л. Горюнова, Р.  

Грубер, Т.  Зинов’єва, Р.  Тельчарова, Л. Школяр); між значним творчим 

потенціалом музичного мистецтва і недостатньою його реалізацією в 

існуючій навчально-виховній практиці. 

Педагогічна значущість виховання музично-ритмічного чуття учнів, та 

відсутність систематичної роботи по розвитку ритмічного чуття, як головної 

складової музичних здібностей людини і обумовили вибір теми нашого  

дослідження «Виховання музично – ритмічного чуття у молодших школярів 

у процесі ігрової діяльності». 

Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами. 

Магістерська робота виконана на кафедрі музикознавства, інструментальної 

підготовки та хореографії Вінницького державного педагогічного 

університету ім. М.Коцюбинського відповідно теми «Теоретико-

методологічні засади підготовки вчителів музичного мистецтва». Тему 

дослідження затверджено на засіданні Вченої ради Вінницького державного 
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педагогічного університету ім. М.Коцюбинського (протокол №103С від 10 

жовтня 2019 року).  

Об’єкт дослідження – процес виховання музично-ритмічного чуття 

учнів.  

Предмет дослідження – педагогічні умови виховання музично-

ритмічного чуття учнів під час навчання у дитячих мистецьких закладах.   

Мета дослідження полягає в теоретичному обґрунтуванні та 

експериментальній апробації відомими дослідниками педагогічних умов і 

методики процесу виховання музично-ритмічного чуття учнів у дитячих 

мистецьких закладах. 

 Відповідно до визначеної мети дослідження було поставлено такі 

завдання: 

 опрацювати наукову літературу з  проблеми дослідження; 

 розкрити психолого-педагогічні основи виховання ритмічного чуття 

учнів; 

 зробити дефінітивний аналіз поняття  «ритм»; 

 проаналізувати стан проблеми виховання ритмічного чуття  у 

практиці сучасних мистецьких дитячих закладів; 

 визначити педагогічні умови виховання почуття ритму в учнів у 

процесі занять музикою; 

 сформулювати методичні рекомендації стосовно виховання 

музично-ритмічного чуття учнів засобами музичного мистецтва.   

Для досягнення поставленої мети, використовувалися такі  методи 

дослідження: 

-  теоретичні:  аналіз, порівняння та узагальнення теоретичних даних; 

- емпіричні: анкетування, тестування, ігрові методики діагностики, 

констатуючий і формуючий експерименти, аналіз педагогічного досвіду, 

кількісна обробка та якісна інтерпретація експериментальних даних. 

         Апробація дослідження: виступи з доповідями на звітних 

науковопрактичних конференціях студентів і молодих вчених на кафедрі 
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музикознавства, інструментальної підготовки та хореографії, на кафедрі 

вокально – хорової підготовки, теорії та методики музичної освіти 

Вінницького державного педагогічного університету ім. М.Коцюбинського.  

         Робота складається зі вступу, двох розділів по три підрозділи, 

висновків, списку використаних джерел та літератури, додатків.  
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