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РОЗВИТОК МУЗИЧНИХ ЗДІБНОСТН.ЕЙ УЧНІВ ПОЧАТКОВОЇ 

ШКОЛИ В ПРОЦЕСІ ІГРОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 

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

У статті проаналізовано особливості розвитку музичних здібностей 

учнів початкової школи в процесі ігрової діяльності. Визначено класифікацію та 

принципи ігрових методів на початковому етапі музичного навчання. 

The article analyzes the features of the development of the musical abilities of 

the elementary school students in the course of play. Defined classification principles 

and methods of playing the initial musical training. 

Ключові слова: музичні здібності, початкова школа, ігрова діяльність. 

Key words: musical ability, elementary school, game activity. 

Постановка проблеми. Головною метою стандарту «Нова українська 

школа» є створення умов для розвитку та самореалізації кожної особистості, 

здатної навчатися впродовж життя, створювати й розвивати цінності 

громадянського суспільства., не знайшли належного обґрунтування методи, 

прийоми, форми розвитку музичних здібностей учнів молодшого шкільного віку, 

поза увагою науковців лишились питання визначення музично-розвивальних 

можливостей ігрової діяльності. 

Аналіз основних досліджень і публікацій. Питанням розвитку здібностей 

учнів початкової школи приділяється увага в психолого-педагогічних 

дослідженнях. Насамперед слід назвати теоретичні концепції, розвинені в 

роботах Б. Теплова і С. Рубінштейна. Проблемами музичного розвитку 

займались Н. Ветлугіна, С. Науменко, К. Тарасова, Ю. Цагареллі та ін. Методи 

та шляхи розвитку музично-творчих та музичних здібностей досліджували А. 

Арісменді, Е. Башич, П. Вейс, В. Верховинець, Д. Кабалевський, М. Леонтович, 
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К. Орф, К. Стеценко та інші. Проблема розвитку музичних здібностей 

розглядалася в сучасних дослідженнях Т. Дорошенко, О. Лобової, Р. Савченко, 

О. Хижної та інші. 

Також дослідженням даного питання займалися: Б. Асаф’єв, І. Бех, 

І. Зязюн, О. Отич, Г. Падалка, О. Рудницька, В. Сухомлинський, О. Щолокова, 

Б. Яворський, Л. Виготський, О. Костюк, В. Медушевський, Є. Назайкінський, 

С. Науменко, В. Ражніков, С. Рубінштейн, Б. Теплов,  О. Апраксіна, 

Н. Гуральник, Т. Дорошенко, Д. Кабалевський, А. Козир,  О. Лобова, Л. Масол, 

О. Михайличенко, О. Олексюк, В. Орлов, О. Ростовський, Р. Савченко. 

Мета статті. Проаналізувати особливості розвитку музичних здібностей 

учнів початкової школи в процесі ігрової діяльності. 

Виклад основного матеріалу і результатів дослідження. Аналіз 

психолого-педагогічної наукової літератури дає змогу визначити, що проблема 

розвитку музичних здібностей учнів початкової школи в процесі ігрової 

діяльності, є актуальною, але не достатньо розробленою. 

Науковці виділяють здібності за змістом та характером конкретної 

діяльності учнів. Автори визначають, що здібності поділяються на загальні та 

спеціальні, які розвиваються в тісному взаємозв’язку. До загальних віднесено 

здібності, що уможливлюють широкий спектр різноманітної діяльності – 

пам’ять, увагу, розумові та психомоторні здібності [1]. Спеціальні, у нашому 

випадку – музичні здібності, представлені структурними компонентами 

музичності, а саме: емоційним відгуком на музику; ладовим чуттям (здатність 

переживати виразні й змістові співвідношення між звуками); музично-

слуховими уявленнями (можливість відтворювати внутрішнім слухом («про 

себе») раніше сприйняту музику); музичноритмічним чуттям (здатність 

сприймати, переживати, точно відтворювати і створювати нові музично-ритмічні 

сполучення); музично-творчими проявами. 

Процес осягнення школярами ігрової діяльності, який функціонує в 

синкретичній єдності співу, танцю, інструментального виконавства, 
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театралізації і втілюється в ігровій формі, найбільш повно відповідає дитячій 

психології. 

Сутність ігрової діяльності полягає в активізації: музичної уваги дітей, 

запам’ятовування, сприймання і художньо-образного мислення. Гра сприяє 

інтенсифікації емоційного переживання музики, посиленню інтересу до 

музичної діяльності, збільшенню обсягу засвоюваного музичного матеріалу. Гра 

є унікальним, цікавим, простим і доступним засобом розвитку дітей молодшого 

шкільного віку. Застосування музичної ігрової діяльності, зокрема на уроках 

музичного мистецтва, має протистояти пасивності учнів. 

Б. Теплов стверджує, що принципи розвитку музичних здібностей учнів 

початкової школи в процесі ігрової діяльності: принцип урахування 

індивідуальних можливостей учнів, що передбачає опору на індивідуальні якості 

та активізацію у кожного учня здатності до музичного навчання; принцип 

емоційної насиченості навчально-виховного процесу, згідно якого 

забезпечується яскравість реакції учнів на музичну діяльність, активність 

переживання музики учнями, перетворення формального навчального процесу в 

живе спілкування; принцип зацікавленості музичною діяльністю, який 

передбачає опору на свідоме ставлення і творчу активність молодших школярів 

на уроках музики; принцип активізації творчого самовираження дітей, 

впровадження якого сприяє розкриттю учнями свого «Я» в музичній діяльності, 

спонукає учнів до творчості та виявлення ініціативи у музичній діяльності. 

Сутність поняття «музичні здібностей учнів початкової школи», які 

визначаються як стійкі індивідуально-психологічні властивості, що є 

передумовою та запорукою успішного здійснення музичної діяльності 

молодшими школярами [2]. Структуру музичних здібностей складають три 

основні музичні здібності: ладове чуття (здатність емоційно розрізняти ладові 

функції звуків мелодії, відчувати емоційну її виразність); звуковисотний слух 

(чутливість до точності, «чистоти» інтонації), що виявляється у сприйманні 

мелодії, її пізнанні та відтворенні; музичноритмічне чуття (здатність до 

активного, зокрема рухового, переживання музики, до відчуття емоційної 
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виразності музичного ритму і точності його відтворення). Ступінь розвиненості 

ладового чуття (показники: безпосередність емоційних реакцій під час 

сприймання музичного твору; здатність розрізняти на слух мажорний і мінорний 

лад); ступінь розвиненості звуковисотного слуху (показники: здатність 

розрізнити на слух точність відтворення мелодії; здатність відтворити мелодію 

голосом (чисто проінтонувати)); ступінь розвиненості музично - ритмічного 

чуття (показники: здатність відтворити в рухах метро-ритм музичного твору з 

примовляннями або приспівуваннями; відповідність емоційного наповнення 

рухів характеру і образу виконуваної пісні, танцю). 

Висновки. Значення ігрової діяльності у розвитку музичних здібностей 

учнів початкової школи полягає в активізації музичної уваги дітей, 

запам’ятовування, сприймання і художньообразного мислення. 
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