
Практичне заняття №4. 

Музичне сприйняття і методика його розвитку у школярів 

План. 

1. Специфіка музичного сприйняття, його сутність. Етапи розвитку 

музичного сприйняття. 

2. Педагогічне керівництво розвитком музичного сприйняття учнів. 

3. Основні етапи ознайомлення з музичним твором в процесі слухання 

музики. 

4. Межпредметні зв’язки як засіб активізації музичного виховання учнів. 
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Самостійна робота 

1. У своїх дослідженнях В.М. Шацька відзначила: 

„Уміння чути й слухати музику – не природжена якість. Воно повинно бути 

виховане, розвинуте в навчанні, і тут величезна роль належить педагогу”. 

Прокоментуйте дану позицію. 

2. Виберіть один із програмних творів для слухання й складіть конспект 

фрагмента уроку. Продумайте ваші завдання й запитання до дітей. 

3. Продумайте аранжування української народної пісні (на ваш розсуд). Які 

інструменти Ви б використовували? Розучіть цю пісню з однокурсниками. 

4. Прокоментуйте позицію Б.Л. Яворського, що вважав одним із самих 

основних завдань при вихованні дитини „збереження за ним здатності 

творити звуки, цими звуками виражати свої життєві потреби й життєвідчуття, 

тому що творчість, якщо вона втратить свою безпосередність або „стихне”, 

не піддається ні навчанню, ні спрямуванню”. 

5. Як Ви думаєте, як метод наочно-виразного показу педагогом допомагає 

дітям не тільки набути доступні їм технічні навички співу, музично-

ритмічного руху, гри на музичних інструментах, але й стимулює успішні 

самостійні творчі пошуки дітей? 

6. Як Ви відноситеся до наступної позиції французького педагога-музиканта 

Л. Поре, згідно з якою навчання осмисленому слуханню музики веде до 

„конструювання акустичних схем”? Люди, які не отримали музичної 

підготовки в цій галузі, на думку дослідниці, почувають себе „нічого не 

розуміючими в музиці” саме тому, що виявляються обеззброєними перед 

твором. Вони не здатні вловити якісь елементи структури твору, повторити 

мелодійні формули, гармонійні оберти, ритмічність, конструктивні схеми, 



характерні для даного твору, даного композитора й даної епохи. Вони не 

орієнтуються в творі й почувають себе перед ним, як „перед фігурою-

лабіринтом, страшно неясною, нудотною й докучливої ”. 

 


