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ПІДГОТОВКА МАЙБУТНІХ ВЧИТЕЛІВ ПОЧАТКОВИХ КЛАСІВ 

ДО ВИКОРИСТАННЯ МУЗИЧНО-ІГРОВИХ МЕТОДІВ 

Науковий керівник - кандидат педагогічних наук, доцент, Л.В. Беземчук 

У роботі доведено, що впровадження методики підготовки майбутніх 

учителів початкових класів до використання музично-ігрових методів на основі 

визначених педагогічних умов сприяє позитивним змінам у рівнях готовності 

студентів до організації музично-ігрової діяльності.  

In the work it is proved that introduction of the methodology of preparation of 

the future primary school teachers to use game methods on the basis of the certain 

pedagogical conditions contributes to positive changes in the levels of students' 

readiness for organization of the music and playing activities. 

Ключові слова: музично-ігрова діяльність молодших школярів, готовність 

майбутнього вчителя початкових класів. 

Keywords: music-playing activity of primary school students, readiness of the 

future primary school teacher. 

Постановка проблеми та її актуальність. Гра є не лише провідним видом 

діяльності дошкільників, але й зберігає свої розвивально-виховні позиції в 

освітній роботі з молодшими школярами, перетворюючись на своєрідний місток 

для безболісного переходу учнів із світу дошкільного дитинства у світ шкільного 

життя. Педагог початкової школи не має права нехтувати грою, вважаючи її 

марнотратством сил і часу. Натомість він повинен бути готовим реалізувати 

найважливіші функції ігрової діяльності учнів (креативну, комунікативну, 

діагностичну, коригувальну тощо), адже гра уможливлює ефективність процесів 

навчання, розвитку і виховання школярів.  
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Організація музично-ігрової діяльності учнів початкових класів у той 

самий час створює додаткові умови для їхньої успішної соціалізації завдяки 

включенню в естетичну взаємодію. 

Аналіз основних досліджень і публікацій. Сучасна музична педагогіка 

приділяє велику увагу розвитку здібностей майбутніх вчителів, формуванню їх 

вмінь і навичок, вихованню артистизму виконавців, але ще малодослідженою 

залишається проблема функціонування музичного мислення у виконавській 

творчості вчителів-музикантів. Розробка та  впровадження інноваційної 

методики музично-теоретичного навчання вимагає врахування специфіки 

діяльності педагогів-музикантів у контексті сучасних наукових підходів. 

Питання їх фахової підготовки висвітлені в працях Ю. Алієва, О. Апраксіної, 

Л. Арчажникової, Л. Безбородової, Н. Ветлугіної, Г. Падалки, О. Ростовського, 

О.  Рудницької. Аналіз наукових досягнень з проблеми розвитку та формування 

гармонічного слуху (Т.Б. Альохіна, Т.В. Бушина, О.І. Дунаєва, Р.К. Печелюнас 

та  ін.) у  студентів музичних навчальних закладів освіти дозволив констатувати 

наявність інтересу сучасних науковців до даного питання.  

Однак науковці більше звертаються до проблеми розвитку гармонічного 

слуху учнів спеціалізованих шкіл мистецького спрямування, музичних шкіл, 

шкіл мистецтв, а  питання розвитку гармонічного слуху майбутніх вчителів 

музичного мистецтва залишається недостатньо дослідженим у науковій 

літературі.  

Мета: сформувати готовність майбутніх учителів початкових класів до 

використання музично-ігрових методів. 

Виклад основного матеріалу. Важливою складовою загальної готовності 

до організації музичного виховання молодших школярів є готовність 

майбутнього учителя початкових класів до організації музично-ігрової 

діяльності учнів, яку тлумачимо як цілісне емоційно-психологічне та змістово-

методичне утворення, що об’єднує налаштованість студентів на організацію 

музично-ігрової діяльності (естетична спрямованість педагогічної дії), засвоєння 

ними системи мистецько-педагогічних знань (когнітивно-мистецька 
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обізнаність), формування вмінь організації музичноігрової діяльності 

(креативно-методична вмілість), оцінювання її результативності в розв’язанні 

завдань музично-естетичного виховання молодших школярів (рефлексивно-

регулятивна активність).  

Музично-ігрова діяльність молодших школярів є освітньо-виховним 

феноменом, структурно і функціонально підпорядкованим мотиваційно-

цільовим, змістовим, процесуально-організаційним завданням особистісного 

розвитку дитини; засобом употужнення соціалізації дитини в процесі доцільного 

її включення в добровільну, художньо спрямовану, полікультурно оснащену 

колективну взаємодію.  

Готовність майбутнього вчителя початкових класів до організації музично-

ігрової діяльності молодших школярів являє собою цілісне емоційно-

психологічне та змістово-методичне утворення, що об’єднує налаштованість 

студентів на організацію музично-ігрової діяльності (естетична спрямованість 

педагогічної дії), засвоєння ними системи мистецько-педагогічних знань 

(когнітивно-мистецька обізнаність), формування вмінь організації музично-

ігрової діяльності (креативнометодична вмілість), оцінювання її 

результативності в розв’язанні завдань музично-естетичного виховання 

молодших школярів (рефлексивно-регулятивна активність). 

Висновки. Стаття присвячена проблемі підготовки майбутніх учителів 

початкових класів до використання ігрових методів. Визначені й теоретично 

обґрунтовані педагогічні умови підготовки студентів до досліджуваної 

діяльності: розвиток у студентів методичної вправності щодо організації 

музично-ігрової діяльності учнів на основі інтегрованого підходу до навчально-

виховної роботи в школі першого ступеня; впровадження креативного підходу 

до організації позааудиторної роботи зі студентами на музично-ігровій основі. 

Розроблена й експериментально перевірена методика реалізації педагогічних 

умов підготовки майбутніх учителів початкових класів до досліджуваної 

діяльності. 
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