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ПЕРЕДМОВА

Музика є одним із наймогутніших засобів виховання, що надає 
естетичного забарвлення усьому духовному життю людини. Якщо 
змістовність духовної культури становлять естетичні, моральні та 
світоглядні цінності суспільства, то музика є інтонаційним спосо-
бом вираження цих цінностей. Створюючи хвилюючий образ світу й 
людини, розкриваючи ціннісне й психологічне багатство особистос-
ті, організовуючи духовне спілкування між людьми і поколіннями, 
музи ка стає незамінним засобом творчого збагачення естетичного 
досвіду людства, його актуалізації й впливу на юне покоління. «Піз-
нання світу почуттів неможливе без розуміння й переживання музи-
ки, без глибокої духовної потреби слухати музику й діставати насо-
лоду від неї, — зазначав В.О. Сухомлинський. — Без музики важко 
переконати людину, яка вступає в світ, у тому, що людина прекрас-
на, а це переконання, по суті, є основою емоційної, естетич ної, мо-
ральної культури». Ці слова видатного педагога-гуманіста конкрети-
зують його думку про музичне виховання як вихо вання людини.

Учитель має розвивати в учнів розуміння музичного мистецтва, 
відкривати їм світ добра й краси, відображений у музичних творах, 
допомогти пізнати в музиці животворне джерело людських почуттів 
і переживань, навчити захоплюватися неповторністю музичних тво-
рів — чи буде це соната Моцарта, чи ноктюрн Шопена, чи народна 
пісня. Великого значення у цьому процесі набуває вміла й цілеспря-
мована музично-освітня робота вчителя, який має орієнтувати учнів 
на осмислення інтонаційно-пластичних витоків музики, самостійну 
інтерпретацію художнього світу твору. 

Шлях, що стимулює творчість, фантазію і пошук — один із най-
ефективніших: він учить дітей мислити, пізнавати природу музики, 
її виразну силу і взаємозв’язок із навколишнім життям. Важливо, 
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щоб спілкування з музикою викликало у них особистісне ставлення, 
власне переживання.

Музика має сприйматися як живе й захоплююче мистецтво, 
тому таким же живим і захоплюючим має бути навчання музики. 
Якщо вчитель приходить на урок з бажанням разом з учнями від-
чути радість спілкування з музикою, то цим він налаштовує на таке 
сприйняття і дітей. 

Слід прагнути до єдності музики як способу пізнання світу і 
музики як предмета пізнання. Якщо така єдність відсутня, то музика 
стає дисципліною, що вивчається так само, як хімія, математика, 
географія тощо.

Ефективність музичного навчання і виховання значною мірою 
залежить від особистості вчителя, його світогляду і професійної під-
готовки, педагогічного таланту і майстерності, багатства інтелекту і 
душевної чуйності, громадянської позиції.

У чому вбачає вчитель своє призначення? У тому, щоб бути по-
середником між музикою і дітьми? Але чи відчуває він ту міру відпо-
відальності, яка покладається на нього? Чи володіє сам достатньою 
музичною культурою, щоб бути провідником у безмежному дивовиж-
ному світі музики? Чи не ста неться так, що через нього до учнів до-
ходитиме лише якийсь сурогат куль тури? Хіба немає провини вчителя 
в тому, що чимало учнів, провчившись у школі, так і не пізнали радості 
повноцінного спілкування з музикою, не пере коналися в її неперехідній 
цінності для людини?

Роздуми над цими запитаннями наповнюють новим значенням 
понят тя «методика музичної освіти». Адже не настільки головне те, 
про що саме розпо відає вчитель, що виконує учням, а наскільки 
майстерно він це робить. Бо якщо викладання музики невміле, то 
наслідки будуть тим невтішніші, чим більше видатних творів сві-
тової музичної класики буде у шкільних програмах. Адже у цьому 
випадку учні можуть назавжди викреслити ці твори разом з їх авто-
рами із сфери своїх художніх інтересів.

Доцільнішою є позиція, коли вчитель не тільки спонукає до му-
зичної діяльності, а разом із учнями прагне осягнути художній світ 
музики. При цьому на перше місце виходить не здатність учителя 
захоплююче розповісти про твір (що само собою є дуже важливим!), 
а вміння організувати музичну діяльність учнів протягом усього уро-
ку і в найрізноманітніших формах, створити атмосферу напруже-
ної, але радісної праці. Йдеться не про зовнішню активність, діалог, 



7

типу: «запитання — відповідь», а про внутрішню творчу діяльність 
свідомості, яка виявляється в оцінних судженнях із приводу музики, 
що сприймається, в інтерпретації виконання. Всі учні мають від-
чути радість творчості, бо з нею безпосередньо пов’язане емоційне 
реагування на музику.

Якою конкретно має бути методика музичної освіти школярів? Які 
наукові принципи мають знаходиться в її основі? Чи здатне музичне 
навчання впливати на музичний розвиток учнів? Якщо здатне, то яким 
воно має бути? На ці питання відповісти непросто, оскільки вони 
мають теоретичний характер. Очевидно, що для їх розгляду необхід-
ний діяльнісний підхід, який є провідним для сучасної педагогіки та 
психології. Саме діяльність учня і педагога, їхня власна ак тивність 
мають стати основою музичної освіти. При цьому учні повинні ви-
ступати як активні суб’єкти навчального процесу, які у власній ді-
яльності відповідно до своїх вікових та індивідуальних особливостей, 
зі своїм, хоча й невеликим, але унікальним досвідом, відкривають 
дійсність, відтворену в музиці, по-своєму сприймаючи і пережива-
ючи її, а не як об’єкти педагогічних впливів. У акти вності самих 
дітей полягає величезний потенціал розвитку їхніх музично-творчих 
здібностей. Сприятливі для цього умови створює життєрадісна ат-
мосфера на уроці музики, яка досягається завдяки доброзичливому 
спілкуванню, яскравим враженням, відкриттям і звершенням.

Як створити таку атмосферу в класі? Відповідь, на перший по-
гляд, є простою: вчити сприймати, виконувати і творити музику 
через діяльність самих учнів, у невимушеній атмосфері, опираючись 
на те, чим дитина вже володіє, використо вуючи навчально-ігрові 
форми, йдучи від нескладних дій до дедалі складніших, вра ховуючи 
попередні результати, створюючи ситуації успіху і подолання трудно-
щів, заохочуючи найменші досягнення дітей. Але за цією простотою 
криється глибоке розуміння феномену музикальності, психологіч-
ного і фізіологічного механі змів сприймання, виконання і творення 
музики в єдності цих процесів.

Що слід зробити для того, щоб музика не була відчуженою від 
учня, стала частиною його життя? Як зробити урок музики уроком 
мистецтва, де немає місця буденності, нудьзі, спрощенству? Відпо-
віді на ці запитання має віднайти кожен учитель у процесі педа-
гогічної діяльності. Перед ним цілком об’єктивно постає чимало 
проблем: диспропорція між звучанням музики і розмовами про неї 
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(не на користь першого), акцентування уваги на формуванні на-
вичок, особливо у вокально-хоровій роботі, формальний підхід до 
аналізу музичних творів, вивчення музичної грамоти тощо. Нерідко 
спостерігає ться невміння виділити головне у змісті уроку, що при-
зводить до його штучного поділу на окремі види діяльності.

У процесі навчання ставлення учнів до музичного мистецтва 
повинне на бувати якомога більшої естетичної орієнтації. Дуже важ-
ливо, щоб кожний твір, який звучатиме на уроці, став для них важ-
ливим, залишив слід у їхніх серцях. Для цього потрібні сприятли-
ві умови, а особливо — дбайливе ставлення вчителя до музичної 
дія льності дітей, доброзичлива увага до них. Учитель має осягнути 
духовно-творчу спрямованість змісту шкільних програм із музики, 
відчути внутрішню свободу, осмислити свій неповторний досвід. 

Музичне навчання немислиме без зв’язку із часом і навколиш-
нім світом, у якому живуть учні й розвивається музичне мистецтво. 
Тому слід постійно враховувати процеси і явища сучасного мистець-
кого життя, яке цікавить учня. Вдумливий педагог завжди знайде по-
трібний зв’язок навчального матеріалу з музичним дозвіллям учнів. 
Якщо ж музично-освітня робота не буде виходити за межі класу, то 
відома учням музика поділятиметься в їхній уяві на «навчальну» (і 
вже тому застарілу, малоцікаву) і «модну, цікаву», про яку в класі не 
заведено говорити, оскільки її не сприймає вчитель.

Метою цього посібника є теоретико-методичний аналіз окрес-
лених та інших проблем музичної освіти школярів, систематизація 
методичних знань щодо музичного навчання, виховання і розвитку 
дітей, допомога вчителям у підготовці та проведенні уроків музики 
у загальноосвітній школі.

Враховуючи інтерес учителів до наукових досягнень музичної 
педагогі ки, у посібнику проаналізовано здобутки європейської му-
зичної педагогіки в історичному вимірі; висвітлено головні напрям-
ки розвитку музичної педагогіки XX сто ліття, провідні педагогічні 
ідеї українських музикантів-педагогів, основні тенденції розвитку 
масової музичної освіти на початку ХХІ століття; викладено основи 
методики музично-освітньої роботи з учнями; здійснено аналіз ме-
тодологічних і методичних проблем музичного навчання і виховання 
школярів, розкрито закономірності та принципи музичної освіти.

О.Я. Ростовський
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Розділ 1

МЕТОДИКА МУЗИЧНОЇ ОСВІТИ ШКОЛЯРІВ 
ЯК НАУКА І НАВЧАЛЬНА ДИСЦИПЛІНА

У музично-освітньому процесі методика відіграє основну роль, 
оскільки без неї взагалі неможливий ні сам освітній процес, ні його 
позитивний результат. 

Кожен учитель музики задумується над тим, який шлях навчан-
ня дітей обрати, як досягти ефективного впливу музичного мистец-
тва на учнів, якими програмами і посібниками користуватися. Він 
має право обирати таку програму, яка найкраще сприяє розкрит-
тю його творчих задумів і можливостей; може створювати власну 
програ му, керуватися ідеями, які найбільше збігаються з його по-
глядами на роль мистецтва у вихованні школярів, на сутність учи-
тельської праці.

Однак творча свобода вчителя має ґрунтуватися на правильних 
уявленнях про природу музики, її соціальні функції та можливос-
ті естетичного впливу на дітей, на глибокому знанні досягнень су-
часної науки і передової педагогічної практики, на відповідальному 
ставленні до дорученої справи.

Щоб дати правильну оцінку здобуткам музичної педагогіки, за-
мислимось над такими питаннями: «Яка кінцева мета уроків музики 
у загальноос вітній школі? У тому, щоб навчити дітей співати і чита-
ти ноти? Аналізувати й інтерпретувати музичні твори? Музи кувати 
й імпровізувати на музичних інструментах? Розвивати музичний слух 
і чуття ритму? Озброювати музично-теоретичними знаннями?» Без 
сумніву, все це вельми важливе і необхідне для музичного розви-
тку учнів, але не забезпечує повноцінного залучення їх до скарбни-
ці музичного мистецтва, його благодатного впливу на формування 
особистості. Практика ж засвід чує, що на вирішення цих та інших 
часткових завдань залежно від педаго гічних переконань і орієнтацій 
учителів музики, насамперед, спрямовують ся їхні зусилля. У цьому, 
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на наш погляд, полягає найбільший недолік усталеної практики ви-
кладання музики в загальноосвітній школі.

Звичайно, допитливий і талановитий вчитель, працюючи з ді-
тьми ініціативно і творчо, навіть на основі застарілих підходів зможе 
досягти помітних результатів своєї праці. Проте чи буде цей шлях 
найдоцільнішим і найефектив нішим? Чи стануть при цьому уроки му-
зики уроками формування духовності особистості? Переконливу від-
повідь на ці питання дає шкільна практика: якщо зміст і методи 
музично-виховної роботи не визначаються передбачен ням подаль-
шого розвитку дітей, ясним розумінням того, яких якостей вони 
мають набувати у процесі музичної діяльності, така педагогічна ро-
бота вияв ляється неефективною. Не можна вчити дітей «взагалі», 
не задумуючись про кінцеву мету виховання, той ідеальний стан, до 
якого слід підвести учня.

Навчально-виховна мета — це той загальний орієнтир, що ви-
значає напрям діяльності вчителя, а не перелік знань, умінь і на-
вичок, якими має оволодіти учень у першому, другому і наступних 
класах, або встановлений рівень розвитку, якого він має досягти 
на певному етапі навчання музики. Адже кожна дитина потребує 
індивідуального підходу в навчанні та вихованні. Втім ще й досі 
деякі вчителі не усвідомлюють того, що метою музичного навчання 
є саме розвиток особистості учня, а не набуття знань, умінь і нави-
чок, за якими залишається роль (дуже важлива!) бути засобом цього 
розвитку.

Безперечно, озброїти дітей певною сумою знань, умінь і на-
вичок знач но легше, ніж виховати (хоча й з цим завданням школа 
не завжди може впоратись). Але нині, коли гуманізація стала про-
відним критерієм успіш ності навчально-виховного процесу, форму-
вання особистості стає головною метою музично-освітньої роботи 
в школі.

Якщо уявити кінцевий результат музичного навчання у загаль-
ноосвітній школі теоретично, оскільки цей процес нескінченний, то 
в світлі сучасних наукових поглядів у дітей має формуватися музична 
культура як невід’єм на частина духовної культури особистості. 

Оскільки музика виступає в загальноосвітній школі не лише як 
предмет, який вивчається учнями, а й як дійовий засіб впливу на 
них, важливого значення набуває питання співвідношення музичного 
навчання, виховання і розвитку учнів. 

Педагогіка розглядає навчання як спеціально організовану взає-
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модію з метою передачі молодому поколінню змісту соціального досвіду; 
виховання — як цілеспрямоване формування емоційного ставлення до 
дійсності відповідно до певної системи цінностей; розвиток — як 
поступове накопичення кількісних і якісних змін в організмі й психіці 
учня, які ведуть до вищих рівнів його життєдіяльності.

Виходячи з цього, музичне навчання — це процес взаємодії вчите-
ля й учнів з метою передачі одним і засвоєння іншими досвіду музичної 
дія льності, як складової змісту соціального досвіду. Під музичним ви
хованням мається на увазі цілеспрямоване формування естетичного, 
ціннісного, особистісного ставлення учнів до явищ музичного мистецтва. 
Музичний розвиток — це процес і результат розвитку музично-творчих 
здібностей учня, що виводить його на якісно новий рівень музичної ді-
яльності.

Очевидною є подібність категорій музичного навчання і музич-
ного виховання. Якщо у першому випадку акцентується увага на зна-
ннях і способах музичної діяльності, то в другому — на формуванні 
емоційно-естетичного ставлення до музичних цінностей, усвідомленні 
їхньої особистісної значущості.  Обидва поняття використовуються 
залежно від того, який аспект музичного розвитку особистості ви-
ходить на чільне місце. На кожному уроці музики виникає багато 
ситуацій, коли насаперед ставляться завдання засвоєння музичних 
знань, формування виконавських навичок тощо, і не менше ситуацій, 
- коли на перший план виступають завдання формування емоційно-
ціннісного ставлення до творів музичного мистецтва.

Наголосимо на нерозривній єдності музичного навчання-
виховання як органічного зв’язку знань, вмінь і навичок музичної 
діяльності, з одного боку, та осягнення естетичної суті музичного 
мистецтва — з іншого. Пізнання, яке відбувається у процесі музичного 
навчання, не може зводитися лише до діяльності думки, а неодмінно 
має становити єдність емоцій і розуму, свідомості і почуття. Якщо 
така єдність відсутня, то музика стає дисципліною, що вивчається 
так само, як хімія, математика, історія тощо.

Розглядання категорій музичного навчання, музичного виховання, 
музичного розвитку дає змогу з’ясувати таку категорію музичної пе
дагогіки, як музична освіта, під якою мається на увазі процес і резуль-
тат музичного навчання, виховання і розвитку як передумов активної 
музично-творчої діяльності учня. Музична освіта як процес здійснюється 
шляхом набуття знань, умінь і навичок музичної діяльності, внаслі-
док чого відбувається музичний розвиток особистості, її здатність до 
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сприймання, оцінки, інтерпретації, виконання і творення музики. 
Результат музичної освіти характеризується змістом і якістю тих 
надбань, якими опанував суб’єкт музично-освітнього процесу.

Процес музичного навчання і виховання, методи та організацій-
ні форми їхнього функціонування визначаються змістом освіти, в 
якому втілена соціальна мета. У цьому процесі змістовний та проце-
суальний елементи існують у єдності, взаємодіють і взаємозумовлю-
ють один одного. Як зазначав Б. Неменський, «змістом викладання 
предметів художнього циклу слід вважати не список творів певної 
програми, мистецтвознавчих понять, а ті особливі думки, почуття, 
переживання, які дитина відкриває в собі й в авторах художніх тво-
рів» (Учительская газета, 20 вересня 1988 р.).

Важливо прагнути до того, щоб шкільне викладання музики не 
формувало у дітей неправильні установки, не привчало їх шукати у 
музичному творі те, що йому невластиве, не робило спілкування з 
мистецтвом безплідним і не вбивало потребу в такому спілкуванні. 
Необхідно знати, що мистецтво виховує особливим чином: силою 
того ставлення до дійсності, яким володіє автор і яке він відобразив 
у творі в цілому, а не окремими його якостями чи елементами му-
зичної мови.

Оволодіння музичним досвідом, засвоєння музичних знань і 
вмінь, розвиток музичної сприйнятливості школяра відбуваються у 
процесі різнобічної діяльності. Організована музична діяльність є 
ефективнішою, оскільки вчитель, орієнтуючись на мету музичного 
вихован ня та виходячи зі змісту музичної освіти, добирає такі фор-
ми і методи роботи, які сприяють розвитку музичної культури дітей, 
їхньої духовності.

Як зробити урок музики уроком мистецтва? Які методи і прийоми 
сприятимуть проникненню музики у серця учнів, спонукатимуть їх до 
роз думів над сутністю людського буття? Ці питання, насамперед, ма-
ють бути покладені в основу методики музичної освіти школярів, яка, з 
одного боку, є конкретною галуззю музичної педагогіки, що досліджує 
проблеми музичного навчання, виховання і розвитку учнів, а з іншо-
го —  навчальною дисципліною, яка озброює майбутніх учителів музи-
ки знаннями про методику музично-освітньої роботи з дітьми і слугує 
надійною основою для ефективної музично-педагогічної діяльності.

Методика музичної освіти школярів як наука вивчає зако-
номірності, принципи, завдання, зміст, органі зацію, форми й мето-
ди передачі вчителем і засвоєння учнями досвіду музичної діяльності,  
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обґрунтовує методологічні засади цього процесу, забезпечуючи високий 
рівень професійної підготовки майбутніх учителів музики. 

Опора музично-педагогічних знань на досягнення багатьох 
наук, які безпосередньо чи опосеред ковано вивчають різні аспекти 
художньо-творчої діяльності людини (фізіології, психології, соціоло-
гії, семіотики, кібернетики, естетики, культурології, мистецтвоз-
навства, музикознавства тощо), специфічність організації музично-
творчої діяльності учнів визначають складність теоретичних і прак-
тичних проблем методики музичної освіти школярів.

Незважаючи на значну кількість опублікованих праць, пробле-
ми методики музичної освіти школярів не можна вважати достатньо 
вивченими. Навпаки, накопичені знання і факти вимагають подаль-
шого аналізу й узагальнення, вирішення завдань, поставлених прак-
тикою музично-освітньої роботи. Зокрема, слабкою поки що зали-
шається теоретико-методологічна база методики музичної освіти; 
відсутня єдність поглядів на зміст, принципи і методи музичного 
навчання і виховання, на систему знань і вмінь, якими має оволо-
діти учень; недостатньо вивчені закономірності формування музич-
ного сприймання. Не дістала належного теоретичного осмислення 
багатюща практика музичної освіти школярів, численні досліджен-
ня окремих аспектів музичного навчання і виховання розрізнені між 
собою, не дають загальної наукової картини цього процесу. 

Оскільки сфера функціонування музики лише частково підпа-
дає під організовану музичну освіту, очевидно, що можливості музи-
ки у вихованні школярів реалізуються недостатньо. Щоб забезпечи-
ти досягнення мети музичного виховання — формування музичної 
культури особистості, — необхідно передусім посилити методичний 
супровід цього процесу, а отже, забезпечити відповідну фахову під-
готовку майбутнього вчителя музики. 

У науковій літературі дістали ґрунтовне висвітлення багато  
аспектів методичної підготовки студентів вищих закладів педагогіч-
ної освіти. Ученими встановлено співвід ношення фахових знань і 
вмінь у професійній підготовці майбутнього вчителя музики, ви-
значено шляхи її вдоско налення; обґрунтовано педагогічні умови й 
апробовано численні методики формування готовності до різнома-
нітних видів музично-педагогічної діяльності.  

Доведено, що інтегруючими якостями особистості майбутнього 
вчителя музики мають стати: музична розвиненість (любов до музи-
ки, емоційно-ціннісне до неї ставлення), музична освіченість (воло-
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діння сукупністю знань, умінь і способів музичної діяльності, до-
статньою для ефективного здійснення професійних функцій), про
фесійна спрямованість (зацікавленість і відповідальність за власну 
професійну підготовку, сформованість професійних переконань).

Стала аксіомою думка про те, що успішність навчально-
виховного процесу залежить, передусім, від його методичного забез-
печення. Учитель повинен володіти багатьма методами і прийомами, 
щоб обрати найдоцільніші з них для вирішення конкретних освітніх 
завдань. Сукупність методів і прийомів разом зі змістом навчальної 
програми складає відповідну методику, ефектив ність якої оцінюється 
результатами досягнення поставленої мети. 

Яким має бути зміст навчальної дисципліни «Методика музич-
ної освіти школярів»? Як викликати у студентів стійкий інтерес до 
вивчення цього курсу? Ці та багато інших питань глибоко турбують 
педагогів-музикантів. Відповісти на них — завдання методики викла-
дання курсу «Методика музичної освіти школярів» у вищих навчаль-
них педагогічних закладах. Особливості викладання означеного кур-
су визначаються специфікою навчальної дисципліни — музики як 
мистецтва і шкільної дисципліни. 

Читання курсу методики музичної освіти школярів є особливим 
видом духовно-особистісної творчості викладача. Суть цієї діяльності 
визначається її спрямованістю на створення таких комунікативних 
зв’язків, які найбільшою мірою відповідають природі музичного 
мистецтва, його впливу на особистість. Водночас методика музич-
ної освіти — це особливий вид людинознавства, сплав мистецтва і 
практич ного унікального досвіду розвитку духовної сфери людини 
при її взаємодії з музикою. Тому поряд із педагогічними технологія-
ми (методами, організа ційними формами, засобами освіти) важли-
вого значення набувають духовне багатство особистос ті музиканта-
педагога, зацікавленість у розвитку творчої індивідуальності, уміння 
імпровізувати, створювати піднесений стан душі для спілкування з 
музикою. Відповідно й педагогічні вміння мають ґрунтуватися на 
здатності викладача «заражати» студентів своїм прагненням пізнати 
світ своїх почуттів у музичному творі.

Метою навчання методики музичної освіти школярів є форму-
вання музично-педагогічної культури майбутнього вчителя музики, під 
якою розуміється здатність оперувати знаннями й уміннями у процесі 
осмислення проблем викладання музики в школі та творчої діяльності, 
спрямованої на їх вирішення, цілісного бачення педагогічного процесу.
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Тобто курс методики музичної освіти школярів має спрямову-
ватися на підготовку фахівця, який володіє основами методологіч-
ної та методичної культури, усвідом лює значення і суть музично-
освітньої роботи, володіє досвідом творчого використання здобутків 
музичної педагогіки у своїх практичній діяльності, здатний підні-
матися в аналізі власної практичної діяльності до рівня узагальнень 
методологічного характеру, коригувати стратегію і тактику процесу 
профе сійного самовдосконалення.

Виокремимо закономірності, які притаманні музично-творчим 
процесам і слугують специфічними орієнтирами для музичної пе-
дагогіки. Це, насамперед, естетична природа музичної творчості, її 
ціннісний характер; відповідність змісту, форми і засобів виразності 
художнього образу як символу явищ дійсності; унікальність і уні-
версальність музичної мови; адекватність інтерпретацій та сприй-
мання музичного твору художньому задуму компо зитора; синтез 
інтелектуального й емоційного в музичному мисленні; діалектика 
суб’єктивного й об’єктивного в музичній творчості тощо. Названі 
положення є базисними для музично-педагогічного процесу на всіх 
етапах навчання, зокрема, для методики музичної освіти школярів.

Курс методики музичної освіти школярів значною мірою спи ра-
є  ться на знання й уміння, набуті студентами при вивченні філософ-
ських, психолого-педагогічних, музикознавчих і виконавських дис-
циплін, інтегруючи і поглиблюючи ці знання, переводячи їх у прак-
тичну площину. Зокрема, психолого-педагогічні дисципліни дають 
можливість зрозуміти завдання, які постають перед учителем; пізнати 
закономірності, принципи й структуру навчально-виховного проце-
су, вікові особливості учнів різних класів тощо, без чого неможливо 
осягнути мету, зміст і структуру музичної освіти школярів.

Музикознавчі дисципліни допомагають усвідо мити шляхи за-
лучення школярів до музичного мистецтва, осмислення ними його 
специфіки, особливості відображення життя в музичних образах;  
дають основу для аналізу й інтерпретації музичних творів, вихован-
ня музичних смаків у дітей, їхньої музичної культури.

Виконавські дисципліни (навчання гри на музичних інстру-
ментах, сольному співу, диригу ванню хором) готують музиканта-
педагога, здатного не тільки виконувати музику, а й навчати учнів 
мистецтву співу, гри на інструментах, розвивати їхні музичні та 
художньо-творчі здібності.

Підкреслимо, що вузівський курс методики музичної освіти 
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школярів не зводиться до висвітлення якихось вузькопрактичних 
питань, викладу конкретних рекомендацій щодо вирішення певних 
завдань, хоча це й посідає в ньому істотне місце. Головне завдання 
курсу — закласти теоретичні основи діяльності вчителя музики, необ-
хідні йому для подальшої самоосвіти та самовдосконалення педагогічної 
майстерності.

Методика викладання означеного курсу як навчального пред-
мета виконає свою провідну роль у професійній підготовці майбут-
нього вчителя музики за умов розробки ґрунтовної методоло гічної 
бази, опори на передовий педагогічний досвід, залучення студен-
тів до актив ної навчально-педагогічної та дослідницької діяльності. 
Успішне вирі шення цієї проблеми уявляється на шляху залучення 
студентів до системи опорних загальних і специфічних музично-
педагогічних знань та вмінь як основи для майбутньої педагогічної 
творчості, самоосвіти, рефлексії. Методологія у даному контексті 
розглядається як сфера наукового пізнання й перетворення музично-
педагогічної дійсності.

Яким вбачається зміст курсу методики музичної освіти школя-
рів? Зрозуміла складність цього питання, адже музично-педагогічна 
освіта не тотожна обсягу засвоєної інформації, а набуті студентами 
знання й уміння далеко не завжди є запорукою успішної профе-
сійної діяльності. Очевидно, що тут вирішальне значення має не 
стільки обсяг знань, скільки їхня глибина і системність. Це вима-
гає викладання методики на тому інтелектуальному й художньо-
творчому рівні, який визначається філософською сутністю музично-
го мистецтва, його гуманістичними та перетворюючими функціями 
в суспільстві. Тому оволодіння курсом методики музичної освіти 
має здійснюватися в контексті загальної та часткової методології. 
Студенти мають ознайомитися з провідними теоретичними кон-
цепціями сучасної музично-педагогічної науки, спираючись на які 
вони могли б самостійно вирішувати практичні завдання. До таких 
теорій ми відносимо, насамперед, ідеї щодо музичного сприйман-
ня як основи музичної освіти, взаємозв’язку і взаємопроникнення 
різних видів мистецтва, природи художньо-педагогічного впливу, 
керування процесом художнього сприймання, сутності художньо-
педагогічного спілкування тощо.

Прагнення сучасної школи до гуманізації освіти поки що мало 
відбилося на перегляді мети, принципів, орієнтирів, ідей, які знахо-
дяться в основі розробки змісту музичної педагогіки вищої школи. 
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Водночас зміна пара дигми музично-педагогічної освіти, безумовно, 
має вплинути і на спрямованість професійної підготовки майбутньо-
го вчителя музики. Відтак необхідним є перегляд системи цінностей 
і пріоритетів вузівської музичної педагогіки на основі висунення на 
чільне місце гуманістичних ідей та орієнтирів, наповнених повагою 
до особистості студента, турботою про розвиток його сутнісних сил. 
У цьому плані методологічного значення набуває думка про те, що 
гуманізація педагогічної освіти має стати провідним критерієм успіш-
ності навчального процесу у вузі, а формування творчої особистості 
майбутнього вчителя — основою педагогічної освіти.

Майбутній вчитель має досягти достатнього рівня музично-
педагогічної культури, щоби бути здатним на гуманістичних засадах 
формувати музичну культуру школярів. Можна стверджу вати, що 
гуманізувати музичну освіту дітей зможе лише той учитель, особис-
тість якого розвивалася у вузі теж на гуманістичній основі. Однак 
не можна гуманізувати музично-педагогічну освіту, не розвиваю-
чи у студентів художньо-образного бачен ня світу, досвід емоційно-
ціннісною ставлення до творів мистецтва. Проблема ускладнюється 
тим, що поки що відсутня достатньо аргументована цілісна концеп-
ція музично-педагогічної освіти, співзвучна ідеям, які лягли в осно-
ву системних перетворень у сучасній загальноосвітній школі.

Виокремимо основні положення, які мають лежати в основі ви-
кладання курсу методики музичної освіти школярів: 

  глибока увага до неповторності й самоцінності результатів 
художньо-пізнавальної діяльності кожного студента; 

  розвиток у майбутніх учителів почуття успіху від власних на-
вчальних досягнень, упевне ності в спроможності самостійно 
домагатися поставленої музично-освітньої мети; 

  підтримування творчих ініціатив студентів, спонукання 
їх до особистого самовдосконалення й самовираження у 
навчально-педагогічній діяльності.

Важливо навчати студентів не на «міфологізованих» реаліях 
музично-освітнього процесу в школі, а розкривати їм цей процес 
таким, яким він є насправді. Бажання багатьох викладачів методики 
(можливо, неусвідомлене) видавати бажане за дійсне створює сер-
йозну проблему адаптації випускників вузу до шкільної практики.

Досвід показує, що в багатьох наукових положеннях, які під-
носяться студентам у курсі методики, вони здебільшого не можуть 
самостійно розібратися. Наукові істини, подані догматично, не  
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дають змоги, наприклад, знайти зв’язок між метою і конкретними 
завданнями музичної освіти дітей; між дидактичними принципами 
і їхнім урахуванням у конкретних ситуаціях музичного навчання 
школярів; між загальними функціями методів навчання і їх реалі-
зацією у реальному навчальному процесі; між загальними віковими 
особ ливостями дітей та особливостями окремого учня, виявами його 
музичних здібностей, готовності до музичної діяльності тощо.

У процесі методичної підготовки складається багато навчальних 
ситуацій, коли студент не має змоги перевірити істинність знань, які 
подаються викладачем чи викладені в методичній літературі, оскіль-
ки йому нерідко бракує попередніх знань або практичного досвіду. 
Через те йому доводиться спочатку засвоювати можливе як дійсне, 
ймовірне як вірогідне. Слід також враховувати, що студент може 
віддавати перевагу ірраціональній вірі без будь-яких доведень у ви-
падках, коли він не в змозі засвоїти надмірно складні або недоступні 
йому знання. Тому великого значення набуває встановлення довіри 
до викладача як носія відповідних знань, і безумовне прийняття їх 
за очевидні без перевірки власним практичним чи пізнавальним до-
свідом. 

Виходячи з цього, досягнення єдності доведення і віри у процесі 
викладання курсу методики музичної освіти є важливою проблемою 
професійної підготовки майбутніх учителів музики. Адже прийняття 
методичних положень лише на віру визначає й відповідне ставлення 
до них студентів, яке нічим не відрізняється, як влучно висловився 
Л. Виготський, від ставлення дикунів до свого віровчення.

Слід застерегти викладачів від звужування методики музичної 
освіти школярів до власне дидактичних питань. Такий підхід при-
водить до теоретичного збіднення курсу, рецептурності методичних 
положень і ускладнює пошук оптимальних шляхів формування осо-
бистості майбутнього вчителя музики, який має не тільки оволодіти 
необхідними знаннями і вміннями, а й усвідомити шлях їх набуття, 
оволодіти принци пами і методами пізнання теорії й практики своєї 
педагогічної діяльності. Тільки у цьому випадку вдасться підготу-
вати фахівця, здатного творчо мислити, самостійно орієнтуватися 
в найрізно манітніших проблемних ситуаціях педагогічної дійсності, 
критично їх оцінювати й оперативно знаходити шляхи вирішення 
суперечностей, що виникають.

Якість підготовки сучасного фахівця значною мірою визначає-
ться тим, на якому рівні він мислить, наскільки володіє методоло-
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гією науки та її методами. Тому професійна підготовка майбут нього 
вчителя музики, яка здійснюється, зокрема, в процесі вивчення ме-
тодики музичної освіти, має орієнтуватися на творче ставлення до 
цього процесу, спрямовуватися на розвиток у студентів методоло-
гічної культури, яка включає в себе рефлексивне осмислення різно-
манітних явищ музично-педагогічної дійсності. Об’єктом рефлексії 
можуть бути, з одного боку, можливості реалізації ідей методичного 
характеру, виявлені на основі методологічного аналізу, а з іншого 
боку — осмислення досвіду конкретної практичної роботи на мето-
дологічному рівні. Інтерес до питань методології методики музичної 
освіти школярів сприяє осмисленому навчанню професії, усвідом-
ленню студентами набутих знань і умінь з позиції їх значущості для 
професійної діяльності.

Методологічно важливим є висновок про те, що не може бути 
універсальної методики викладання курсу музичної педагогіки, прийнят-
ної для всіх викладачів. Адже вся історія сучасної педагогіки показує, 
що неможливо знайти єдину формулу осягнення музичного мистец т ва, 
зробити універсальним те, що за природою своєю одиничне, індиві-
дуальне. Методичні знахідки повинні випливати з духовної сутнос-
ті особистості викладача, його власного бачення художньо-освітніх 
проблем, сприйняття конкретного музичного твору. Типова для 
викла дача система дій стосовно студентів є показником не тільки 
його методичної підготовки, а й оцінки їх актуальних і потенційних 
можливостей.

Отже, методика музичної освіти як частковий вияв загальної 
та професійної (музичної) педагогіки є, з одного боку, наукою про 
функціонування педагогічних закономірностей і принципів у царині 
спілкування людини з музичним мистецтвом, а з іншого боку — нау-
кою про технології професійної підготовки майбутніх учителів музи-
ки. При цьому методика музичної освіти спирається на педагогічні 
закономірності, які виступають у тісному взаємозв’язку зі специ-
фічними законо мірностями функціонування музичного мистецтва в 
суспільстві, особливостями музично-творчої діяльності людини.

На основі вивчення курсу методики музичної освіти школярів 
майбутній учитель музики повинен знати: 

  особливості музичного мистецтва як складової частини 
духовної культури суспільства, його пізнавальні та виховні 
можливості;
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  теоретичні основи методики викладання музики в загально-
освітніх закладах різного типу, організації позанавчальної 
виховної роботи з дітьми;

  суть, мету і завдання музичної освіти школярів;
  педагогічну спадщину відомих діячів музичної освіти, про-

грами з музики для навчальних закладів різного типу;
  особливості проведення уроків музики, вимоги до сучасного 

уроку музики;
  основну спеціальну монографічну, науково-теоретичну і 

методичну літературу з мистецтвознавства, музикознавства, 
музичної педагогіки. 

Майбутній учитель музики повинен уміти: 
  вирішувати педагогічні, навчально-виховні, художньо-творчі 

завдання з урахуванням вікових та індивідуальних особли-
востей учнів, їхньої музичної підготовки;

  розвивати у процесі занять музичні здібності дітей;
  організувати і керувати діяльністю дитячих самодіяльних 

колективів;
  творчо проводити уроки музики у відповідності з метою, за-

вданнями і принципами художньо-освітньої роботи в школі 
та позашкільних освітньо-виховних закладах;

  аналізувати, узагальнювати й використовувати в своїй роботі 
передовий педагогічний досвід у царині музичної освіти шко-
лярів, критично оцінювати результати власної педагогічної 
діяльності, творчо підходити до впровадження нових ідей, 
методик, програм. 

Контрольні запитання і завдання
Чи згодні ви з твердженням, що без розуміння й переживан-1. 
ня музики неможливе пізнання світу почуттів людини? Поясніть 
свою думку.
Який вплив виявляє музика на людину? Яка специфіка цього 2. 
впливу? У чому полягає його особлива дієвість?
Як ви розумієте такий вислів В.О. Сухомлинського: «Музичне ви-3. 
ховання — це не виховання музиканта, а насамперед, виховання 
людини»?
У чому суть багатогранної професії вчителя музики? Розкрийте 4. 
значення своєї професії для виховання музикою розуму і почут-
тів дітей.



Розкрийте суть поняття «методика музичної освіти». Яку функцію 5. 
виконує вона як педагогічна теорія, з якими суміжними науками 
пов’язана? 
Якою конкретно має бути методика викладання музики в школі? 6. 
Які наукові принципи мають знаходитись в її основі?
Як ви розумієте сутність музичного навчання і музичного вихо-7. 
вання? Який взаємозвязок між цими педагогічними явищами?
Чи здатне музичне навчання впливати на музичний розвиток 8. 
учнів? Поясніть свою думку.
Як ви розумієте навчально-виховну мету? (Як загальний орієн-9. 
тир, що визначає напрям діяльності вчителя й учнів? Як перелік 
знань, умінь і навичок, якими має оволодіти учень у першому, 
другому і подальших класах? Як встановлений рівень розвитку, 
якого учень має досягти на певному етапі навчання?) Поясніть 
свою думку.
Як співвідносяться мета, завдання і зміст музичної освіти?10. 
Якою мірою ефективність музичного навчання і виховання за-11. 

лежить від особистості вчителя?
Підберіть у методичній літературі та періодиці приклади, які 12. 

розкривають значення культури вчителя у формуванні особис-
тості учня засобами музичного мистецтва.
На прикладі музичного твору, який вивчаєте в класі основного 13. 

інструмента (на вибір), розкрийте роль музики у збагаченні ду-
ховного світу людини.
Чи згодні ви з такими твердженнями: 14. 

	  «Чим більше людина стикається з музикою, тим плодотворні-
ший її вплив на особистість»; 

	  «Культурі почуттів дитини слід учити так само наполегливо, як і 
навчати основ наук». 

 Як ви розумієте ці положення?
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Розділ 2

ЗДОБУТКИ ЄВРОПЕЙСЬКОЇ МУЗИЧНОЇ 
ПЕДАГОГІКИ ВІД АНТИЧНОСТІ ДО КІНЦЯ хІх СТ.

Осмислення нинішніх проблем музичного навчання й вихован-
ня неможливе без звернення до історії музичної педагогіки. І це 
зрозуміло, адже саме історія визначає ціннісні орієнтації, озброює 
історичною свідомістю, яка відіграє визначальну роль у практиці 
сучасної реформи освіти в Україні.

Як відомо, основним напрямом цієї реформи стала гуманізація 
освіти, відродження в ній ідеалів і духовних цінностей, які несуть 
у собі суто людське, особистісне значення. Уявлення про освіту як 
духовне середовище, що покликане відроджувати, розвивати, збері-
гати людяність, помітно потіснило інші уявлення (наприклад, про 
освіту як систему знань).

У цій ситуації «навчання в історії» набуває особливого значення 
як спроба осягнути дійсний смисл її уроків, порівняти досягнен-
ня сучасної музичної педагогіки з культурно-освітніми надбан нями 
людської цивілізації, установити зв’язки між ними. У минулому 
ми шукаємо зразки для наслідування, помилки, яких слід уникати. 
Проте потрібно пам’ятати, що як просте повторення, так і спроба 
реконструювати минуле на основі його ідеалізації, — не кращий 
спосіб «учитися в історії». 

Вивчення досвіду музичної освіти з найдав ніших часів дає змо-
гу пізнати закономірності музичної педагогіки, рушійні сили розвитку 
музично-творчих здібностей дітей. Адже сучасна музична педагогіка є 
прямою наступницею тих знань і традицій, які передавалися від одного 
покоління до іншого з поясненням старого і додаванням нового. 

Про навчання і виховання у давні часи написано безліч книг на 
різних мовах народів світу. Ніхто не в змозі навіть скласти їх повну 
бібліографію. Чому постійно зростає інтерес до історичного досвіду 
навчання й виховання юного покоління, зокрема, досвіду його художньо-
творчого розвитку? Головне тут, очевидно, у тому, що багатовікова, 
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нерідко дра матична, епопея становлення і розвитку педагогіки близь-
ка й зрозуміла нам, оскільки ми самі є часточкою цієї тривалої і не до 
кінця пізнаної еволюції духовного світу людини.

На різних етапах історії людства до ідей музичного виховання 
зверталися представники найрізноманітніших сфер науки і соціаль-
ної думки — філософи, митці, соціальні реформатори, педа гоги, які 
намагалися за допомогою музичного мистецтва виховати суспільні 
почуття людини, створити досконаліші форми життя.

Задовго до того, як з’явилися перші наукові версії щодо таєм-
ниці впливу мистецтва звуків на людину, були складені легенди 
про музику як дорогоцінний дарунок богів. Зокрема, давні єгип-
тяни вважали; що музику створили боги Ісіда, Осірис і Тот. Гре-
ки пов’язували народження «мис тецтва муз» (буквальне значення 
грецького слова «музика») з іменем найпрекраснішого з богів, по-
кровителя муз Аполона. В Індії з давніх часів живе легенда про те, 
як бог Брахма відкрив мудрецю Бхараті красу й силу музики, а Бха-
рата передав радість музики людству. Ці легенди, такі ж наївні, як і 
поетичні, свідчать про те, як високо цінувалося в давні часи музичне 
мистецтво.

На ранній стадії розвитку культури людства музика не виокрем-
лювалася із загальної системи часових мистецтв; із різноманітних 
сфер суспіль ної практики. Вона супроводжувала трудові процеси, 
масові ігри, танці та релігійні ритуали, спортивні змагання й вій-
ськові походи. Вона народжувалася з глибин народного побуту і 
впліталась у реальне життя. І в цьому тісному переплетенні багатьох 
форм людської жит тєдіяльності виникло своєрідне синкретичне 
мистецтво. У первісних общинах це були різно манітні хорові тан-
ки й пісенно-танцювальні дійст ва, які включали хоровод із заспіву-
вачами, мас карад, драматизовану гру. При цьому творення музики 
було невіддільне від її виконання. Кожен із учасників був співаком,  
інструменталістом, танцюристом, мімічним артистом одночасно. Ця 
універсальність, яка виникла біля витоків музично-виконавського 
мистецтва, збережеться на багато століть, як і колективний характер 
виконання, пов’язаний з особливостями психології й соціаль ного 
устрою первісного суспільства. Зрозуміло, що на цій примітивній 
стадії майже неможливо говорити про самостійну художню твор-
чість і естетичну насолоду. Елементарному мистецтву не вистачало 
рефлексуючого усвідомлення самого себе.



Навчальне видання

РОСТОВСьКИЙ Олександр Якович

ТЕОРІЯ І МЕТОДИКА МУЗИЧНОЇ ОСВІТИ

Навчально-методичний посібник

Головний редактор Богдан Будний
Редактор Тетяна Риженко

Обкладинка Володимира Басалиги
Комп’ютерна верстка Тетяни Золоєдової

Підписано до друку 22.03.2011. Формат 60х84/16. Папір офсетний.  
Гарнітура Таймс. Умовн. друк. арк. 37,2. Умовн. фарбо-відб. 37,2.

Видавництво «Навчальна книга — Богдан»
Свідоцтво про внесення до Державного реєстру видавців

ДК № 370 від 21.03.2001 р.

Навчальна книга — Богдан, а/с 529, м. Тернопіль, 46008
тел./факс (0352) 52-06-07, 52-05-48, 52-19-66

publishing@budny.te.ua
www.bogdan-books.com


