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ВСТУП 

Актуальність теми дослідження. В час зміни ідеалів, коли відбувається 

стрімка переоцінка цінностей, найменш стійкою стає духовно-емоційна 

основа зростаючого покоління. Одним із негативних чинників є пріоритет 

радіо і телебачення в поширенні масової культури, які заміняють істинні 

духовні цінності. В результаті втрачаються орієнтири для розмежування 

оцінки високохудожніх явищ і низькопробних виробів. Тому сьогодні 

особливо гостро постає проблема формування духовної сфери школярів. 

Важливим у розв'язанні цієї проблеми є залучення дітей до світу 

мистецтва. Знайомство з творами мистецтва надихає школярів на самодіяльну 

творчість, що красномовно говорить про закладене у них почуття краси і 

гармонії. Але природне тяжіння до творчості необхідно розвивати, інакше 

через бездіяльність і пасивність відбувається збіднення духовного життя та 

прагматичне ставлення зростаючого покоління до дійсності. Тому гостро 

постає питання про необхідність дати учням можливість доторкнутися до 

вічних цінностей саме через призму мистецтва. 

Проте мало просто вказати на існування істинного мистецтва, мало 

виховати у школяра художній смак і навчити розбиратися в культурній 

спадщині людства. Головне – це духовне збагачення особистості через 

активізацію творчих задатків за допомогою мистецтва, зокрема музичного. 

Саме на вчителя музичного мистецтва покладається така відповідальність. 

Музика відображає дійсність у звукових образах, що доставляють 

слухачам естетичну насолоду. З особливою яскравістю музика розкриває 

внутрішній світ людини. Розвиваючись в часі, вона передає рух почуттів і 

думок у всіх їхніх найтонших відтінках. Виняткова емоційна насиченість 

музики впливає на людину більше, ніж всі інші види мистецтва, особливо в 

ранньому віці. Тому необхідно всіляко використовувати велику силу музики в 

естетичному вихованні дітей, насамперед у початкових класах. 

Сучасний погляд на музично-естетичне виховання дитини передбачає 

єдність формування естетичного ставлення до світу й музичного розвитку, 



який включає в себе розвиток музичних здібностей, різними музичними 

засобами в процесі творчої діяльності. Одним із ефективних засобів розвитку 

музичних здібностей в учнів молодшого шкільного віку є український дитячий 

музичний фольклор. Це одна із святинь нашого народу, його найцінніший 

духовний скарб. У фольклорі відобразилися гордість і краса Батьківщини, 

побут і звичаї українського народу, в ній описана геніально поетизована 

біографія. 

Варто зазначити, що в науковій літературі розглядається питання про 

розвиток музичних здібностей через удосконалення і посилення 

організованого музичного впливу на особистість школяра, зокрема 

використання на уроках музичного мистецтва українського дитячого 

музичного фольклору. Спектр можливих напрямків аналізу процесів розвитку 

музичних здібностей учнів не вичерпаний і надає широкі можливості для 

досліджень. 

У контексті нашого дослідження особливе значення мають психологічні 

праці про формування творчих здібностей у різних видах діяльності таких 

науковців: Л. Виготського, О. Леонтьєва, С. Рубінштейна, Б. Теплова та 

інших.  

Велику увагу проблемам сприйняття мистецтва у своїх психолого-

педагогічних дослідженнях присвятили Б. Асафьєв, О. Апраксіна, 

Л. Арчажникова, Г. Ципін та інші. 

У нашому дослідженні ми опиралися на концепції про розвиток творчих 

здібностей в учнів у процесі художнього виховання в цілому, і музичного 

зокрема, Н. Ветлугіної, Д. Кабалевського, К. Тарасової, В. Шацької та інших. 

Слід вказати, що серед письменників, педагогів, діячів культури такі 

автори, як К. Ушинський, Л. Толстой, В. Сухомлинський, Д. Кабалевський, 

А. Макаренко, Б. Неменський доводять вагомість значення естетичного та 

музично-естетичного розвитку в учнів молодшого шкільного віку. 

Особливості дітей цього віку найбільш сприятливі для розвитку в них 

музичних здібностей та формування музичної культури. 



Проблеми виховання учнів засобами українського музичного фольклору 

традиційно займали вагоме місце в наукових дослідженнях провідних 

вітчизняних істориків, мистецтвознавців, фольклористів, педагогів. Серед них 

роботи О. Воропая, В. Верховинця, С. Грици, О. Дея, С. Килимника, 

Ф. Колесси, Д. Леонтовича, М. Лисенка, О. Огієнка, Ю. Руденко, 

В. Скуратівського, О. Смоляка, К. Сосенка, М. Стельмаховича, О. Шевчук та 

інших. 

Актуальність окресленої проблеми зумовили вибір нашого дослідження: 

«Розвиток музичних здібностей в учнів молодшого шкільного віку 

засобами українського дитячого музичного фольклору». 

Об’єкт дослідження – процес музично-естетичного виховання учнів 

молодшого шкільного віку. 

Предмет дослідження – методика розвитку музичних здібностей в учнів 

молодшого шкільного віку засобами українського дитячого музичного 

фольклору. 

Мета дослідження – теоретично обґрунтувати наукову літературу з 

обраної теми і експериментально перевірити методику розвитку музичних 

здібностей в учнів молодшого шкільного віку засобами українського дитячого 

музичного фольклору. 

Завдання дослідження: 

 з’ясувати стан дослідженості проблеми розвитку музичних здібностей в 

психолого-педагогічній літературі; 

- розкрити психологічні та фізіологічні особливості молодших школярів; 

 з’ясувати роль українського дитячого музичного фольклору у розвиткові 

музичних здібностей в учнів молодшого шкільного віку; 

 діагностувати рівень розвитку музичних здібностей в учнів молодшого 

шкільного віку; 

 розробити методику розвитку музичних здібностей в учнів молодшого 

шкільного віку засобами українського дитячого музичного фольклору та 



перевірити її ефективність. 

Гіпотеза дослідження полягає в припущенні, що розвиток музичних 

здібностей в учнів молодшого шкільного віку засобами українського дитячого 

музичного фольклору може бути успішним в разі дотримання таких 

педагогічних умов, як: 

-навчання на основі комплексної взаємодії мистецтв; 

 орієнтації на кращі зразки музичного фольклору під час підбору 

матеріалу для забезпечення процесу навчання; 

- розвитку образного мислення і творчої активності учнів з урахуванням 

їх вікових і індивідуальних особливостей. 

Теоретичною основою дослідження є методологічні засади про 

формування творчих здібностей у різних видах художньої діяльності ( 

Л Виготський, С. Рубінштейн, Б. Теплов та ін.); психолого-педагогічні 

дослідження, присвячені проблемі сприйняття мистецтва (Б. Асафьєв, 

О Апраксіна, Л. Арчажникова, Г. Ципін та ін.); концепції про розвиток 

творчих здібностей у дітей в процесі художнього та музичного виховання 

(Н. Ветлугіна, Д. Кабалевський, К. Тарасова, В. Шацька та ін.); теоретичні 

аспекти розвитку музичних здібностей (Л. Масол, Е. Печерська, 

О. Ростовський, К. Орф та ін.); наукові дослідження про роль українського 

дитячого музичного фольклору у вихованні учнів молодшого шкільного віку 

(О. Воропай, С. Грица, О. Дей, С. Килимник, Ф. Колесса, Д. Леонтович, 

М. Лисенко, О. Смоляк та ін.).  

Для розв`язання поставлених завдань використано комплекс методів 

дослідження, зокрема: теоретичні методи – аналіз, порівняння, 

систематизація, моделювання, узагальнення (для конкретизації змісту і мети 

музичних здібностей учнів; з’ясування ролі українського дитячого музичного 

фольклору у розвиткові музичних здібностей в учнів молодшого шкільного 

віку; побудови методики розвитку музичних здібностей в учнів молодшого 

шкільного віку засобами українського дитячого музичного фольклору); 



емпіричні методи – анкетування, бесіди, пряме і непряме спостереження, 

тестування (для виявлення в учнів молодшого шкільного віку рівня розвитку 

музичних здібностей), педагогічний експеримент (для визначення 

ефективності запропонованої нами методики розвитку музичних здібностей в 

учнів молодшого шкільного віку засобами українського дитячого музичного 

фольклору); методи математичної статистики (для обробки одержаних 

даних із метою виявлення кількісних та якісних характеристик 

результативності експериментального дослідження). 

Експериментальна база дослідження. Дослідницько-

експериментальна робота здійснювалась на базі ЗОШ №7 

Старокостянтинівської міської ради, Хмельницької області. Загалом у 

дослідженні взяли участь 90 учнів 1-их та 2-их класів. 

Практичне значення дослідження полягає у розробці та впровадженні 

методики розвитку музичних здібностей в учнів молодшого шкільного віку 

засобами українського дитячого музичного фольклору на уроках музичного 

мистецтва; створенні та адаптації діагностичної методики для визначення 

рівня розвитку музичних здібностей. 

Апробація результатів дослідження. Основні положення та результати 

обговорювалися на звітній студентській науковій конференції у Вінницькому 

державному педагогічному університеті імені Михайла Коцюбинського 

(березень, 2016 р.). 

Структура дипломної роботи. Дипломна робота складається зі вступу, 

двох розділів, висновків до розділів, загальних висновків, списку 

використаних джерел та додатків. Основний текст роботи викладено на 71 

сторінці. Ілюстративний матеріал подано у 2 таблицях і 2 діаграмах. 
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