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ВСТУП 

                                                        «Через казку, фантазію, гру, через 

                                                       неповторну дитячу творчість –                                                                                                                    

                                                           правильна дорога до серця дитини» 

В. Сухомлинський 

Естетичне виховання школярів як засіб формування духовності 

людини, морально-естетичних норм, має зайняти провідне місце в системі 

навчально-виховного процесу в загальноосвітній школі в умовах відродження 

національної культури, побудови національної школи, оновлення суспільства, 

підйому національної самосвідомості. Література, образотворче та музичне 

мистецтво – предмети естетичного циклу і завдання, поставлені перед ними – 

складна, але важлива справа. І.В.Гете писав, що нота по праву має зайняти таке 

ж місце в навчанні, як літера і цифра, оскільки літера є засобом спілкування, 

цифра потрібна  для мислення, а нота необхідна для Серця, для духовного 

збагачення особистості, без якого розвиток не може бути повноцінним. 

Важливу роль у системі художньо-естетичного виховання школярів, як 

зазначено в «Концепції  естетичного виховання учнівської молоді в умовах 

відродження національної культури» відіграє музика як засіб розвитку 

емоційної та інтелектуальної сфери дитини, її музичних та творчих здібностей. 

Вона здатна цілісно впливати на особистість і гармонізувати процес її 

розвитку, стимулювати художньо-образне мислення.  

Метою загальної музичної освіти в загальноосвітній школі є 

особистісний розвиток учня і збагачення його естетичного досвіду під час 

сприймання та інтерпретації творів музичного мистецтва і музично-

практичної діяльності, а також формування ціннісних орієнтацій, потреби в 

творчій самореалізації та духовно-естетичного самовдосконалення. 

Сьогодення зумовило появу багатьох проблем у методиці викладання 

музичного мистецтва в загальноосвітніх навчальних закладах. Але 

вдосконалення методики проведення уроків – основної форми музичного 



виховання школярів – було й залишається  головним завданням методики 

масового музичного виховання.  

Серед предметів художнього циклу, що мають бути опановані учнями 

початкових класів, важливе місце посідає музика – один з «найлюдяніших» 

видів мистецтва, результатом впливу якого є гармонізація глибинних процесів 

емоційної та інтелектуальної сфери особистості дитини. Музичне мистецтво 

сприяє розвитку не лише музично-творчих здібностей молодших школярів, 

музика формує духовний світ дитини.ю її морально-естетичні ідеали, 

естетичні смаки та потреби, викликає до життя величезні духовні сили [67, 

с.3]. 

Усе починається з уроку й усе до нього повертається. Навколо уроку 

виникає найбільше суперечок, роздумів. Яким він має бути сьогодні: за 

формою, змістом? Як зробити урок  музичного мистецтва цілісним, де учні 

відкриватимуть для себе нові грані музики як єдиного цілого? Які види 

діяльності застосовувати?  

Естетико-виховний вплив мистецтва на школярів здійснюється через 

унікальний провідник – особистісну духовну культуру педагога, яка 

проявляється у його світоглядних та естетичних ідеалах, художніх орієнтаціях 

і оцінках, від яких залежить інтенсивність духовного спілкування  вчителя з 

учнями. 

Учитель постає на уроці своєрідним майстром, який своїми знаннями, 

смаками, душею та серцем , словом та діями плекає майбутніх творців. 

До основних видів музичної діяльності учнів початкових класів на 

уроці музичного мистецтва слід віднести: сприймання (слухання) музичних 

творів, вокально-хорову діяльність, музично-пластичну діяльність, гру на 

дитячих музичних інструментах та вивчення музичної грамоти. Чим 

різноманітніша музична діяльність на уроці, тим більш успішно здійснюється 

музичний розвиток молодших школярів, розширюється їхній музичний досвід, 

формується уявлення про основні закономірності музичного мистецтва. 



До ефективних інструментів навчання та виховання, що привертають 

увагу фахівців, належать інтерактивні ігрові технології, зокрема -  музичні 

ігри. Численні дослідники наголошують, що завдяки ігровим формам пізнання 

дійсності діти з легкістю опановують суспільний досвід, набувають і 

закріплюють комплекси знань, умінь і навичок, розвивають свій потенціал.  

Активізувати музичну діяльність дітей, зацікавити музично-

теоретичним матеріалом, естетично та морально забарвити процес навчання 

допоможе вчителю включення в урок  музичного мистецтва ігрових художньо-

педагогічних технологій, оскільки гра залишається тим  незамінним видом 

активної діяльності, який збагачує інтелект, емоції, душу дитини, спонукає її 

до оволодіння новими знаннями, дає можливість творчості і самовираження [ 

67, с. 4]. 

Гра і життя утворюють своєрідний єдиний і нерозривний ланцюжок, 

гра моделює дійсність й окреслює конкретний її фрагмент. Вона дисциплінує 

і вивільняє, навчає і розвиває, виховує, стимулює і надихає. Гра руйнує 

стереотипне, стандартне, рутинне, бо містить динамічний процес, рух, 

експеримент, що веде до нового продукту. Природа художньої творчості, 

зокрема музичної, близька природі гри. Відомий нідерландський філософ і 

дослідник культури Йохан Хьойзінга  стверджував, що в основі  будь-якої 

музичної діяльності лежить гра. 

Якщо в навчанні відчуття невідомого іноді лякає учнів, то у грі людина 

сміливо йде на зустріч невідомому.Безперечна цінність гри полягає  у 

ціннісному ставленні  до неї як до виду діяльності, як до фундатора культури. 

Людством напрацьовано достатню кількість наукових праць, 

практичних матеріалів та досліджень ( у тому числі й вітчизняних  учених та 

педагогів), в яких із різних позицій  розкривається психологічна, 

культурологічна та філософська сутність гри, методика організації та 

проведення ігор. Досліджено виховні, навчальні та розважальні функції гри, 

компенсаторні можливості її в регенерації духовних і життєвих сил людини.  

Разом з тим, існує необхідність ширшого теоретичного обґрунтування, яке б 



доводило методичну доцільність використання ігрових художньо-

педагогічних технологій у музичній освіті молодших школярів, що 

забезпечувало б ефективність музичного виховання у процесі опановування  

ними шкільного курсу з музичного мистецтва. 

Враховуючи актуальність даної проблеми, ми обрали тему нашого 

дослідження: «Розвиток музичних здібностей у молодших школярів засобами 

ігрових художньо-педагогічних технологій». 

Об’єкт дослідження – процес розвитку музичних здібностей у 

молодших школярів на уроках музичного мистецтва.  

Предмет дослідження – ігрові художньо-педагогічні технології як 

засіб розвитку музичних здібностей у молодших школярів на уроках 

музичного мистецтва. 

Мета дослідження – теоретично обгрунтувати та експериментально 

перевірити доцільність використання ігрових художньо-педагогічних 

технологій у процесі розвитку музичних здібностей у молодших школярів на 

уроках музичного мистецтва. 

Завдання дослідження: 

 здійснити історико-теоретичний аналіз проблеми природи і 

особливостей музичних здібностей у зарубіжній і вітчизняній педагогіці; 

 зробити аналіз специфіки та структурних складових музичності; 

 розкрити  особливості музичного розвитку молодшого школяра як 

суб’єкта загальної музичної освіти; 

 розкрити сутність ігрових художньо-педагогічних технологій; 

 обґрунтувати та експериментально перевірити доцільність 

застосування ігрових художньо-педагогічних технологій у процесі розвитку 

музичних здібностей у молодших школярів на уроках музичного мистецтва. 

Методи дослідження: аналіз наукової та методичної літератури з 

досліджуваної проблеми, вивчення передового педагогічного досвіду, 

спостереження, ігрові методи навчання; педагогічний експеримент. 



 Структура роботи. Дипломна  робота складається зі вступу, двох 

розділів, висновків, списку використаних джерел і додатків. 
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