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Тетяна Сивак 
 

ТЕХНОЛОГІЯ ФОРМУВАННЯ ТА РОЗВИТКУ  
МУЗИЧНИХ ЗДІБНОСТЕЙ УЧНІВ ПОЧАТКОВИХ КЛАСІВ  

НА УРОКАХ МУЗИКИ 
 
Виховання музичних потреб, смаків та ідеалів людини, а відповідно, 

і музичної культури в цілому, відбувається під впливом творів музичного 
мистецтва, сприйняття яких – невід’ємна частина музично-образного 
пізнання дійсності, один із способів художнього бачення світу. 

Музичне сприйняття – вид художньо-естетичної діяльності, що 
виражається у цілеспрямованому і цілісному сприйнятті музичного твору 
як естетичної цінності, яке супроводжується естетичним переживанням; це 
складна психічна діяльність суб’єкта, спрямована на зрозуміння ним му-
зичного мистецтва, оволодіння його образно-емоційною мовою. У процесі 
музичного сприйняття задіяна складна система зв’язків; музичне сприй-
няття є складним багаторівневим процесом, зумовленим не лише музич-
ним твором, а й духовним світом людини, яка сприймає цей твір, її 
досвідом, рівнем розвитку, психологічними та індивідуально-
типологічними особливостями тощо. Поняття музичного сприйняття знач-
но ширше, ніж безпосереднє почуттєве відображення дійсності, бо 
відбувається водночас у формі відчуттів, сприймань, уявлень, абстрактного 
мислення. 

Узагальнюючи етапи розвитку здатності до музичного сприйняття як 
людської властивості, необхідно відмітити початковий, коли слухання 
зливається з виконанням у недиференційованому акті сприйняття з дода-
ванням танцю, гри, пантоміми, словесної розповіді. Музична активність 
такого типу властива дітям. 

Ефективність музичної освіти школярів залежить від багатьох 
чинників, але вирішального значення набуває особистість учителя, рівень 
його професійної підготовки. Діти приходять до школи з різною музичною 
підготовкою і різними музичними задатками. Їх художні й життєві вра-
ження хоча і відрізняються кількісно, але в якісному плані приблизно 
однакові. Кожна дитина до школи вже мала певний слухацький досвід, 
брала участь у дитячих іграх, що сприяло розвитку виконавських і творчих 
здібностей. Але все ж досить помітною є нерівномірність розвитку дітей до 
музичної діяльності як у окремих учнів, так і в учнівських колективах. Се-
ред учнів саме початкових класів виявляється найбільший дисбаланс у 
розвитку здібностей до музичної діяльності. Об’єднує всіх дітей бажання 
до активної ігрової діяльності, в якій вони часто наслідують один в одного. 
Завдання вчителя полягає в тому, щоб допомогти учням пов’язати набутий 
ними життєвий досвід з музичною образністю. 

Проблема розвитку музичних здібностей молодших школярів на 
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уроках музики складна й багатогранна. Вона включає ціле коло питань, 
вирішення яких допоможе вчителю зробити процес навчання й виховання 
більш ефективним, а його результат наблизить школу до реального 
вирішення її головного завдання – формування гармонійно розвиненої 
особистості. 

Молодший шкільний вік відзначається складними динамічними 
психофізіологічними змінами, що робить процес формування музичних 
здібностей достатньо непростим і вимагає від учителя знання вікових особ-
ливостей, можливостей дітей і ґрунтовної методичної підготовки. 

Ефективність формування музичності зростатиме за умови цілісного 
розвитку музично-слухових, музично-естетичних здібностей та здібностей 
до музичної діяльності. Музичні здібності – це складний динамічний ком-
плекс, у якому немає головних і другорядних елементів і які розвиваються 
в тісному взаємозв’язку. При цьому основною рушійною силою їх форму-
вання є суперечності, які виникають між наявним рівнем розвитку 
здібностей і його невідповідністю зростаючим потребам і змісту музичної 
діяльності. 

Коваль О.В. стверджує, що формування музичних здібностей молод-
ших школярів повинно здійснюватися одночасно у таких трьох напрямах: 

1. Формування музично-слухових здібностей: 
а) ладове чуття (емоційний компонент); 
б) музично-ритмічне чуття (емоційний компонент); 
в) музично-слухові уявлення (слуховий компонент). 

2. Формування музично-естетичних здібностей: 
– раціонально-пізнавальні здібності: 
а) слухова спостережливість; 
б) диференціація музичної мови; 
в) здібність до осмислення музичного змісту. 

– емоційно-пізнавальні здібності: 
а) яскравість та багатство уяви; 
б) розкриття життєвих зв’язків музики; 
в) оцінне ставлення. 

3. Формування здібностей до музичної діяльності: 
а) здібність сприймання; 
б) виконавські здібності; 
в) творчі здібності [2, с. 154]. 

Відмінною рисою першокласників є прагнення до активної 
пізнавальної діяльності. Це перехідний період в житті дитини, під час яко-
го змінюються взаємовідносини процесів збудження і гальмування. Галь-
мування, що є основою витримки, самоконтролю стає більш активним, але 
схильність до збудження є ще дуже великою і характеризується 
непосидючістю дітей. Тому особливістю уроків музики є часта зміна видів 
діяльності, що допомагає підтримувати інтерес і увагу дітей. У них 
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переважає наочно-дійове мислення, а пояснення вчителя, навіть 
підкріплені найрізноманітнішим наочним матеріалом, не будуть ефектив-
ними, якщо учень не спробує зробити усе сам. Цікавим і дієвим є запро-
вадження релятивної сольмізації у навчанні, нетрадиційного, спрощеного 
запису нот, що спонукає дітей до вслуховування у мелодію пісень, розвит-
ку музичного звуковисотного слуху та метро ритмічного орієнтування. 
Метрична пульсація під час звучання музики мимоволі спонукає до 
відповідних рухів, які в дитячому віці проявляються більш природно (рухи 
ніг, рук, голови, тіла відповідно до характеру музики). 

За фізіологічними і психологічними особливостями другокласники 
мало відрізняються від першокласників, зберігаючи природне бажання ру-
хатися і гратися. Тому використання ігрових прийомів на уроці дозволяє 
мобілізувати увагу дітей, що, у свою чергу, сприяє збереженню інтересу до 
музики й музичної діяльності. Але на початок другого класу в дітей вже 
певною мірою формуються навчальні інтереси та навички, і тому питома 
вага ігрових прийомів поступово може зменшуватися. 

У другому класі значно збільшується обсяг інформації, й 
необхідність її засвоєння зростає. Під дією навчальної діяльності 
змінюється характер мислення дитини, її увага і пам’ять. 

Теми, які осягаються у другому класі, мають свою логічну лінію, яка 
розгортається від розкриття трьох типів музики до осмислення виразності 
музичної мови. Засвоєння цих тем здійснювалось з опорою на музичні 
здібності дітей, що сприяло їх подальшому розвитку. Другокласники посту-
пово дізнаються, що хоча виражальні можливості музики пов’язані з чотир-
ма основними властивостями музичних звуків (тембр, тривалість, висота, 
динаміка), але вони використовуються в музиці вже в перетвореному людсь-
кою практикою вигляді: звуковисотність – у ладовій організації, що емоційно 
забарвлює музику; тривалість – у явищах метроритму, який виконує вира-
жальну функцію, тембр – у різних музичних інструментах, у нюансах людсь-
ких голосів; динаміка – в асоціації з різними життєвими явищами 
(віддалення – наближення, хвилювання – спокій, радість сум) [1, с. 137]. 

Таке з’ясування можливостей музичних звуків наближає 
другокласників до розуміння й переживання творів, але повною мірою це 
відбувається лише тоді, коли учні сприймають звуковий потік як 
організований та осмислений звуковий процес, у якому відбувається 
взаємодія й функціональна взаємозалежність елементів музичної мови [3, 
с. 73]. Взаємозв’язок слуху й голосу, їхня координація набувають 
вирішального значення для формування музично-слухових здібностей. 

Збагачення музичного досвіду дітей, підняття їх на новий рівень 
осягнення особливостей музичного мистецтва через відповідний розвиток 
музично-слухових, музично-естетичних здібностей та здібностей до 
музичної діяльності – таке головне завдання уроків музики у третьому 
класі. 
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Третьокласники знайомляться з новою інформацією, яка підбиралася 
з урахуванням розвитку їхнього сприймання і розрахована на відповідну 
сформованість музичних здібностей. 

У школярів поступово формується така здібність, як цілісність 
сприймання, до того ж, цей процес здійснюється у двох напрямах: перший 
– розвиток уміння складати цілісний образ із елементів звукового полотна, 
що пов’язано з умінням відчувати взаємодію і взаємозалежність елементів 
музичної мови; другий – уміння диференціювати у звуковому потоці 
смислові елементи, що носить, відповідно до попереднього уміння, 
зворотній характер. 

Узагальнення музичного досвіду школярів, подальший розвиток му-
зичних здібностей та підсумок роботи у попередніх класах – таким є зав-
дання завершального етапу початкової освіти. Практична діяльність 
четвертокласників стає більш усвідомленою й цілеспрямованою. На пер-
ший план у них починає виходити навчальна діяльність. Це створює 
внутрішні психологічні можливості для виконання досить складних про-
грамових вимог. Запропоновані теми чвертей підводять дітей до 
усвідомлення ролі музики в житті народу, сприяють глибшому засвоєнню 
школярами таких закономірностей музичного мистецтва, як зв’язок музики 
з життям, єдність змісту і форми, зв’язок народної та професійної 
творчості [2, с. 93]. Необхідно звертатися до національного музичного 
фольклору, зокрема дитячого, який, будучи випробуваним засобом залу-
чення дітей до прекрасного, увібрав естетичний, моральний, світоглядний 
досвід багатьох поколінь. Народна практика музичного виховання вироби-
ла чимало засобів розширення естетичного і художнього досвіду дітей, 
пробудження творчих здібностей у різних видах музичної діяльності. Деякі 
її надбання, особливо у сфері розвитку здібностей, були запозичені і 
використані в роботі з дітьми. 

За роки навчання у дітей складаються свої ставлення до музичного 
мистецтва, у них з’являються певні смаки, уподобання, виробляється влас-
не оцінне ставлення до музичних творів, діти починають добре відчувати 
жанрові особливості, знайомляться з музичною мовою. Діапазон їх 
музичної діяльності охоплює композицію (звичайно у межах дитячих 
можливостей), виконання, слухання, аналіз музичних творів. Це стає мож-
ливим і за рахунок певної сформованості музичних здібностей, які зазна-
ють суттєвих якісних змін. Усвідомлення школярами краси національної 
музики допомагає з цієї вершини поглянути на музику інших народів, адже 
загальновідомо, що, не знаючи і не поважаючи власної культури, людина 
не в змозі оцінити й іншу культуру. 

У четвертому класі у роботі з формування музично-слухових, музич-
но-естетичних здібностей і здібностей до музичної діяльності велика роль 
належала співу. Доцільним може стати ознайомлення школярів з народною 
манерою виконання, оскільки відомо, що така постановка голосу є 
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найбільш природною, генетично близькою й органічно пов’язаною з 
рідною мовою. Ця робота включає декілька умовних етапів. Спочатку – це 
слухання українських народних пісень, запис яких зроблено у місцевому 
регіоні, та пісень інших регіонів, виконуваних місцевими аматорами, далі – 
аналіз прослуханих пісень, який включає визначення інтонаційних, 
ритмічних, ладових штрихових та артикуляційних особливостей. Лише 
потім – розучування й виконання пісень. 

Узявши за основу положення про провідну ігрову діяльність у дітей 
початкових класів, слід намагатися використовувати їх природне бажання 
гратися, вводити рухливі, рольові, дидактичні та інші ігри в усі види 
діяльності на уроці. 

Важливим моментом музичної гри є її спрямованість на розвиток 
комунікативних здібностей, адже кожна гра – це спілкування в найшир-
шому розумінні цього слова. Діти спілкуються не тільки з піснею, танцем, 
інструментальною музикою але й, що найголовніше, один з одним за їх 
допомогою. Вони вчаться передавати свої почуття за допомогою пластики, 
що суттєво, оскільки психомоторні та емоційні вияви при сприйманні чи 
виконанні музики є важливим показником активізації творчих сил 
особистості. Водночас не рекомендується надавати перевагу якомусь од-
ному виду діяльності, оскільки всі вони мають активізувати музичні пере-
живання дитини, виховувати слухову увагу, сприяти накопиченню слу-
хацького досвіду, розширенню лексики дітей, що відбувається у процесі 
активного спілкування з музикою та аналізу музичних творів, окремих му-
зичних і немузичних звуків (висота, тембр, регістр тощо). Це можна 
здійснювати у такий спосіб: 

1. розвиток уваги до звуків (услуховування в тишу, у звуки та ви-
значення їх виразних характеристик); 

2. розвиток уміння порівнювати два звуки; 
3. порівняння двох мелодій, уривків чи п’єс, визначення їх характе-

ру та виділення провідних засобів музичної виразності тощо. 
Згодом музична діяльність стає більш складною й усвідомленою. 

Так, формування здібності сприймання має йти шляхом розвитку вміння 
зосередженого вслухання в музичний твір протягом його звучання; вміння 
виділяти провідні елементи музичного твору й визначати їх значення у 
розкритті змісту. Вчитель повинен намагатися цілеспрямовано виховувати 
у школярів здатність сприймати музику як мистецтво, виразне за своєю 
природою. Ефективним може бути метод пластичного інтонування, 
графічного зображення, малюнка, адже виразний рух не лише передає уже 
сформоване переживання, але і спонукає до роздумів і водночас збагачує 
життєвий досвід учнів. 

Проводячи роботу з формування музично-слухових здібностей, 
необхідно намагатися, щоб слухові відчуття школярів знаходилися в 
органічній єдності із зоровими й моторними. 
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Музична діяльність учнів початкових класів поступово стає більш 
усвідомленою. Так, формування здібності сприймання йде шляхом розвит-
ку вміння зосередженого вслуховування в музичний твір протягом його 
звучання; вміння виділяти провідні елементи музичного твору й визначати 
їх значення у розкритті змісту і, врешті, виховання у школярів здатності 
сприймати музику як мистецтво, виразне за своєю природою. 

Використання чинних програм із музики, в яких реалізовано 
концепцію музичного виховання школярів на основі української 
національної культури, надає широкі можливості для залучення дітей до 
активної музично-творчої діяльності, сприяє ефективній реалізації завдань 
сучасної школи щодо формування й розвитку музичних здібностей учнів. 
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