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РОЗВИТОК ІДЕЙ МУЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ В ПЕДАГОГІЧНИХ 

КОНЦЕПЦІЯХ Е. ЖАК-ДАЛЬКРОЗА І З. КОДАЯ 
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У статті представлено характеристику музично-педагогічних концепцій 

Е. Жак-Далькроза і З. Кодая. Визначені основні ідей означених концепцій: 

пластична імпровізація (імпровізоване створення рухових художніх образів під 

музику), опора на народну музику, виховання музичної культури дітей через 

активний розвиток їх музичних здібностей. 

Ключові слова: музичне виховання, гармонійний розвиток особистості, 

музика, музичне мистецтво. 

The article presents the characteristics of musical and pedagogical concepts of E. 

Jacques-Dalcroze and Z. Koday. The main identified concepts are identified: plastic 

improvisation (improvisation of creating moving artistic images for music), reliance on 

folk music, education of children's musical culture through the active development of 

their musical abilities. 

Key words: music education, harmonious development of personality, music, 

musical art. 

 

На сучасному етапі, коли в українському суспільстві діагностується певний 

дефіцит духовності з огляду на зниження культурного рівня молоді, занепаду 

моральності, знецінення пріоритетів моральності, роль і значення виховання 

засобами музичного мистецтва набуває особливого значення й відповідає 

стратегічним завданням освітньої політики України. Переосмислення 

концептуальних засад і напрямів музичного виховання з огляду на використання 

набутого досвіду західноєвропейськими педагогами ХХ ст. сприятиме 

підвищенню ефективності виховного процесу в цілому. 
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Вивчення та аналіз історико-педагогічної літератури [1; 2; 3; 4; 5; 6] 

дозволили встановити, що музичне виховання отримало якісно новий розвиток у 

ХХ ст. завдяки поглядам і діяльності окремих видатних педагогів. Особливий 

інтерес викликає педагогічна концепція музичного виховання Е. Жак-Далькроза. 

Провідним методом творчого розвитку учнів, за переконанням Е. Жак-Далькроза, 

є пластична імпровізація, яка може бути як індивідуальною, так і колективною. 

Пластична імпровізація – це імпровізоване створення рухових художніх образів 

під музику [1]. 

Можна з упевненістю стверджувати, що педагогічна система Е. Жак- 

Далькроза була принципово новою, пропонувала кардинальні зміни в самій 

організації навчання музиці. Педагог вважав, що першочергове завдання музики – 

емоційність. У той самий час, традиційна система музичної освіти вибудовувалася 

навколо спеціальних знань, умінь і навичок. Для повернення музичній освіті 

емоційності необхідно відновити контакт розуму з тілом, звернутися до тіла як до 

потужного інструменту для сприйняття та навчання музики. Дитина навчається 

музиці через рухи тіла, через засоби виразності свого тіла. Художній образ тіла 

відповідає характеру музичного твору, створює особливу гармонійну комбінацію. 

Дитина, яка вчиться передавати характер музики засобами пластики, отримує 

додаткове розвиваюче навантаження та виховний вплив: розвиваються емоційні 

почуття, здатність сприймати, переживати засоби образного самовираження [1]. 

Методично заняття були побудовані за такою структурою: спочатку в 

ігровій формі учні виконували певні вправи ритмічної гімнастики, після чого 

приступали до сольфеджіо. На думку педагога даний етап був надто важливим 

для виховання слуху. Останнім етапом музично-ритмічних занять за Е. Жак- 

Далькрозом було проведення з дітьми музично-пластичних імпровізацій. Саме 

імпровізація займала домінуюче місце в системі Е. Жак-Далькроза посідала 

імпровізація, яка вважалася проявом творчості. Педагог був переконаний, що 

систематичне і постійне використання одних і тих самих музичних творів, 

прийомів навчання блокує спонтанність, а значить і творчість [1]. 

Педагогічна система Е. Жак-Далькроза була розрахована для широкого 

загалу учнів й мала два рівні складності. Перший, так званий елементарний рівень 

складності, вимагав від учнів розвитку емоційних почуттів, здатності сприймати 

музику. Другий рівень виступав своєрідною основою для подальшої музичної 

освіти на професійному рівні. 

Найбільшу популярність у музичних педагогічних колах ХХ ст. отримала 

система музичного виховання З. Кодая. Особливістю цієї системи є опора на 

народну музику (увесь процес навчання будувався на народно-пісенному 

музичному матеріалі), виховання музичної культури дітей через активний 

розвиток їхніх музичних здібностей. З. Кодай особливе значення у системі 

музичного виховання надавав співу, справедливо підкреслюючи його переваги в 

розвитку слуху. Педагог зауважував, що неможливо навчити дитину музиці, грі на 

інструменті, якщо її слух не розвинений у співі. Розвиток музичних здібностей на 

початковому етапі рекомендував здійснювати винятково в ігровій формі [3]. 

Система З. Кодая, спрямована на досягнення мети всебічного і 

гармонійного розвитку особистості, розглядає музичне виховання важливою



Матеріали V Міжнародної науково-практичної конференції, 31 березня-2 квітня 2021 року 

69 

 

 

складовою виховання в цілому. Він стверджував, що музика необхідна для 

гармонійного розвитку людської особистості, а не є предметом розкоші, без якої 

можна обійтися [3]. Cлід зазначити, що система музичного виховання З. Кодая 

була визнана широкою прогресивною громадськістю і музичною спільнотою як 

ефективна і перспективна, а її основні положення, ідеї і принципи було покладено 

в основу прийнятої нині в Угорщині системи музичного виховання і навчання. 

Вивчення науково-педагогічної спадщини З. Кодая дозволили нам виділити 

основні положення його концепції: 

- основою ефективного музичного виховання і навчання повинна стати 

активна музична діяльність і систематична практика музикування, які 

уможливлюють справжнє розуміння і відчуття музики; 

- єдиним «інструментом» для музикування, який доступний кожному, є 

голос, спів виступає органічним, першим проявом музичної творчості людини, 

спів є природною потребою для самовираження внутрішнього музичного 

настрою, відчуттів, емоцій; 

- колективний спів, тобто хор – потужна форма виховання спільних 

почуттів, особливого музичного переживання, відчуття людської спільності; 

- тільки спів здатен розвинути так званий звуковисотний слух, який є 

фундаментом музикальності; 

- спів acapella є ефективною формою для розвитку музичних здібностей. 

Педагог підкреслював, що ефективність і результативність навчання музиці 

залежить, у першу чергу, від емоційної складової усього процесу. Спів повинен 

захоплювати, впливати на душу і серце, розвивати почуття дитини, виховувати 

розуміння виразності та сприйняття музики. Якщо вся увага зосереджується на 

співочих вправах і сольфеджіо, коли всі турботи спрямовані лише на чистоту 

інтонування, то користь, одержувана від роботи, незначна [3]. 

Концепція музичного виховання З. Кодая знайшла реалізацію в системі 

освіти Угорщини. Його ідеї щодо хорового співу, який «повинен належати усім», 

а музична культура повинна стати надбанням кожного громадянина, знайшли 

широке застосування в практиці: прагнення до хорового співу в Угорщині стало 

воістину всенародним, загальна музична грамотність, уміння співати по нотах 

стали невід’ємними показниками освіченої людини. Базу масової хорової 

культури складають шкільні хори. У початкових класах з дітьми 6-10 років уроки 

музики проводить учитель, який викладає всі предмети. На викладання предмета 

«музика» в 1-му класі школи відводиться по пів години двічі на тиждень, у 2-7 

класах – по дві години на тиждень. Крім того, дві години на тиждень хлопці 

займаються хоровим співом, а також два рази на тиждень можна відвідувати 

оркестрові заняття. У 3-4-му класах є можливість ознайомитися з музичною 

літературою і навчитися грі на якомусь інструменті [3]. 

Отже, особливого розвитку ідеї музичного виховання отримали у ХХ ст., 

сформувалися як окремі педагогічні концепції і системи, збагатилися значним 

теоретичним підґрунтям. Музично-педагогічні   концепції   Е. Жак-Далькроза, 

З. Кодая, проголошуючи музику потужним, комплексним засобом розвитку 

особистості, запропоновували методику навчання музиці для широкої аудиторії. 

Особливістю музичного виховання стало зміщення акценту від методичного
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відпрацьовування музичних навичок та вмінь до здатності відчувати музику, 

виховувати музичні почуття, розвивати власні природні засоби музичної 

виразності (спів, пластика). 
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