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РОЗВИТОК ВОКАЛЬНИХ ЗДІБНОСТЕЙ ДИТИНИ  

ЗА ДОПОМОГОЮ ПІСЕНЬ З МЮЗИКЛІВ 

Галина Слободенюк 

 Перехід українського суспільства на новий етап – етап побудови 

незалежної держави – обумовив необхідність вирішення завдань, пов'язаних з 

розвитком духовної культури особистості, оскільки їй належить визначна 

роль у формуванні нової людини – освіченої, вихованої, культурної, здатної 

до самоосвіти, саморозвитку. Розвиток вокальних здібностей дуже актуальна 

і значуща проблема, тому що дає змогу розвивати в школярів любов до співу, 

розуміння поетичного тексту пісні, передачі його голосом, оскільки сприяє 

формуванню кращих особистісних якостей і має велике значення на 

сучасному етапі освіти та виховання школярів. Практичне значення 

вокально-інтонаційної культури особистості школяра обумовлюється тим, 

що в сучасних умовах перестав існувати масовий спів, знизилася 

зацікавленість ним, тобто власним співом.  

Нові вимоги педагогічної практики навчальних закладів, що пов’язані з 

творчім розвитком дітей, зумовлюють необхідність розв’язання проблеми 

формування музичних здібностей в учнів. Важливу роль у розвитку 

відіграють креативні засоби навчання, які сприяють зацікавленню дітьми 

процесом навчання, та розвитку їх творчих здібностей. В епоху 

технологічного прогресу дітей важко зацікавити музичною діяльністю. З 

огляду на це розвиток вокальних здібностей потребує нових підходів, та 

репертуару, яких їм близький, та буде розвивати не тільки вокальні, а і 

театральні данні. 
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Окремі аспекти проблеми виховання вокальних здібностей були 

предметом дисертаційних досліджень, присвячених особливостям розвитку 

музичних здібностей дітей (Л. Дмитрієва, Н. Лабунець, І. Таран та ін.); 

формуванню творчих здібностей у процесі музично-ігрової діяльності (Н. 

Ветлугіна, А. Борисова, О. Хижна, М. Алейніков та ін.); впливу естетичного 

виховання на розвиток творчої активності школярів (Д. Джола, А. Щербо,  

Н. Гурець, О. Зак та ін.). 

 

 

ФОРМУВАННЯ ВОКАЛЬНИХ КОМПЕТЕНЦІЙ МОЛОДШИХ 

ШКОЛЯРІВ НА УРОКАХ МУЗИКИ В УМОВАХ  

ПОЗАКЛАСНОГО ВИХОВАННЯ 

Вікторія Луганська 

Наукові джерела свідчать, що одним із основних засобів виховання 

творчої та духовно розвиненої особистості є спів. Вокальна діяльність 

сприяє розкриттю та примноженню талантів дитини, збагаченню 

духовного світу, моралізації та самореалізації дитини як особистості. Це 

один з найголовніших засобів виховання молодших школярів в умовах 

сучасного суспільства. Щоб навчитися вокальному мистецтву потрібно 

прикласти чимало зусиль як з боку викладача, так із боку самої дитини  для 

досягнення позитивних результатів. Отож для розробки та впровадження 

ефективної методики розвитку вокальних компетенцій молодших школярів 

потрібно насамперед виокремити ті педагогічні умови та засоби, які 

сприятимуть позитивній динаміці цього процесу. Вважається, що вокальна 

діяльність є основним та найдоступнішим видом творчості для дітей 

молодшого шкільного віку. Співаючи, дитина не тільки розвиває свій 

внутрішній світ, виражає свої емоції, а й вчиться правильно брати дихання, 

володіти своїм голосом, розвиває навички артистизму та сценічної 

майстерності. Отже, правильно застосовувати вокальні знання, вміння і 


