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АНОТАЦІЯ 

Сунь Цзінцю. Формування музично-творчих здібностей дітей 

дошкільного віку в кнр засобами Сузукі-методу. – Кваліфікаційна 

наукова праця на правах рукопису. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора філософії з галузі 

знань 01 Освіта/Педагогіка за спеціальністю 011 Освітні, педагогічні 

науки. – Харківський національний педагогічний університет імені 

Г. С. Сковороди, Харків, 2022. 

У дисертації вперше подано цілісний аналіз проблеми формування 

музично-творчих здібностей дітей дошкільного віку в кнр засобами 

Сузукі-методу. 

Доцільність дослідження зазначеної проблеми підсилюється 

необхідністю подолання суперечностей між: суспільною значущістю 

забезпечення якісної дошкільної освіти в Україні на засадах розвивального 

підходу й реальним її станом; посиленням інтересу до конструктивного 

досвіду з формування музично-творчих здібностей дітей дошкільного віку 

в КНР засобами Сузукі-методу та відсутністю цілісного наукового 

дослідження у цьому напрямі; доцільністю використання передових ідей 

китайських науковців про формування музично-творчих здібностей дітей 

дошкільного віку в КНР засобами Сузукі-методу та недостатньою 

обізнаністю цих  ідей українських дослідників; потребою у творчому 

застосуванні в українській дошкільній освіті перспективного досвіду 

закладів дошкільної освіти КНР із формування музично-творчих 

здібностей дітей дошкільного віку в КНР засобами Сузукі-методу та 

відсутністю відповідного організаційно-методичного забезпечення із цього 

питання; потребою у творчому застосуванні прогресивних ідей 

китайського досвіду щодо формування музично-творчих здібностей дітей 

дошкільного віку в КНР засобами Сузукі-методу та їх недостатньою 

дослідженістю. Ця проблема є актуальною як для України, так і для КНР. 
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Одними з основних завдань які висуваються перед сучасним вихователем в 

обох освітніх системах є те, що він має сформувати музично-творчі 

здібності дітей дошкільного віку.  

Наукова новизна отриманих результатів дослідження полягає в тому, 

що:  

– здійснено цілісне дослідження проблеми формування музично-

творчих здібностей дітей дошкільного віку в КНР засобами Сузукі-методу 

та схарактеризовано суть ключових понять дослідження: «музично-творчі 

здібності дітей дошкільного віку» – стійкі індивідуально-психологічні 

властивості, спрямовані на успішне опанування дошкільником різними 

видами музичної діяльності на основі виявлення та розвитку їхніх 

музичних задатків; «Сузукі-метод» – метод, спрямований на набуття в 

ранньому віці дитиною якостей, знань, вмінь і навичок, які не лише 

створюють освітню платформу для навчання і виховання дитини, а також 

наділі сприяють розвитку її соціальної, інтелектуально та академічної 

обдарованості; 

– визначено: принципи формування музично-творчих здібностей 

дітей дошкільного віку в КНР засобами Сузукі-методу: емоційної 

насиченості освітнього процесу; забезпечення психологічної комфортності 

дошкільників шляхом створення святкової атмосфери у процесі 

проведення занять; добровільності участі дітей у музично-ігровій 

діяльності; різновікового комплектування груп; активізації творчого 

самовираження дітей тощо; психолого-педагогічні особливості формування 

музично-творчих здібностей дітей дошкільного віку в КНР засобами 

Сузукі-методу: розвинена музична уява, скерована на активне залучення 

до музичної діяльності; відмінна пам’ять, що є запорукою ефективної 

музичної творчості;   

– систематизовано форми (самостійна музична діяльність, 

використання музики у повсякденному житті, музичні заняття, музичні 
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розваги, музично-театралізовані свята, додаткові – заняття за інтересами 

дітей, гуртки (студії)) та методи (наочні, словесні і практичні) музичного 

виховання й навчання; застосування на кожному етапі розвитку дитини 

різновидів музичної діяльності; створення музично-ігрового середовища, 

що відповідає інтересам і потребам дітей різного віку; моделювання в 

музично-ігровій формі реальних життєвих ситуацій, взаємин дошкільників 

та дорослих; систематичне спонукання дітей до пошуково-творчої 

музичної діяльності й самовираження в ній) формування музично-творчих 

здібностей дітей дошкільного віку в КНР; 

– обґрунтовано напрями імплементації досвіду формування 

музично-творчих здібностей дітей дошкільного віку в КНР засобами 

Сузукі-методу з метою вдосконалення підготовки зазначених фахівців у 

закладах вищої освіти України. 

Подальшого розвитку набули наукові положення про зміст, форми та 

методи формування музично-творчих здібностей дітей дошкільного віку в 

КНР. До наукового обігу введено невідомі та маловідомі джерела 

китайською (37) мовою, окремі факти й положення, пов’язані з 

розв’язанням досліджуваної проблеми. 

Практичне значення одержаних результатів визначається тим, що 

вдосконалено навчальні програми професійної підготовки майбутніх 

вихователів для закладів вищої освіти України, зокрема з 

дошкільноїпедагогіки. 

Основні наукові результати проведеного дослідження впроваджено в 

освітній процес Харківського національного педагогічного університету 

імені Г.С. Сковороди (довідка № 01/10-420 від 30.06.2020 р.), Бердянського 

державного педагогічного університету (довідка №57-01/810 від 

31.08.2020 р.), Тернопільського національного педагогічного університету 

імені Володимира Гнатюка (довідка № 641-33/03 від 07.07.2020 р.). 
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Фактологічний матеріал і джерельна база дослідження можуть бути 

підґрунтям для наукових розвідок студентів, магістрантів, аспірантів, 

докторантів із проблем формування музично-творчих здібностей дітей 

дошкільного віку в КНР засобами Сузукі-методу. 

Ключові слова: дошкільник, музично-творчі здібності, формування, 

засоби, Сузукі-метод, заклад дошкільний освіти, КНР. 

 

SUMMARY 

Sun Jinqi. Formation of musical and creative abilities of preschool 

children in the China by means of the Suzuki method. – Qualifying scientific 

work on the rights of the manuscript.  

The dissertation on competition of a scientific degree of the doctor of 

philosophy in branch 01 Education/Pedagogy on a specialty 011 – Educational, 

pedagogical sciences. – G. S. Skovoroda Kharkiv National Pedagogical 

University, Ministry of Education and Science of Ukraine, Kharkiv, 2022. 

The dissertation for the first time presents a holistic analysis of the 

problem of formation of musical and creative abilities of preschool children in 

China by means of Suzuki method. 

The expediency of studying this problem is enhanced by the need to 

overcome the contradictions between: the social importance of providing quality 

preschool education in Ukraine on the basis of developmental approach and its 

real state; increasing interest in constructive experience in the formation of 

musical and creative abilities of preschool children in China by means of the 

Suzuki method and the lack of holistic research in this area; the expediency of 

using the advanced ideas of Chinese scientists on the formation of musical and 

creative abilities of preschool children in China by means of the Suzuki method 

and the lack of awareness of these ideas of Ukrainian researchers; the need for 

creative application in Ukrainian preschool education of promising experience 

of preschool education institutions in China on the formation of musical and 
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creative abilities of preschool children in China by Suzuki method and the lack 

of appropriate organizational and methodological support on this issue; the need 

for creative application of progressive ideas of the Chinese experience in the 

formation of musical and creative abilities of preschool children in China by 

means of the Suzuki method and their lack of research. This problem is relevant 

for both Ukraine and China. One of the main tasks facing the modern educator 

in both educational systems is that he must form the musical and creative 

abilities of preschool children. 

The scientific novelty of the research results is that: 

- a comprehensive study of the problem of forming musical and creative 

abilities of preschool children in China by Suzuki method and characterized the 

essence of key research concepts: "musical and creative abilities of preschool 

children" - stable individual psychological properties aimed at successful 

mastery of preschoolers activities based on the discovery and development of 

their musical talents; "Suzuki-method" - a method aimed at acquiring at an early 

age the child's qualities, knowledge, skills and abilities that not only create an 

educational platform for learning and education of the child, but also contribute 

to the development of social, intellectual and academic talent; 

- defined: the principles of formation of musical and creative abilities of 

preschool children in China by means of Suzuki-method: emotional saturation of 

the educational process; ensuring the psychological comfort of preschoolers by 

creating a festive atmosphere in the classroom; voluntary participation of 

children in music and play activities; different age groups; activation of 

children's creative self-expression, etc .; psychological and pedagogical features 

of the formation of musical and creative abilities of preschool children in China 

by means of the Suzuki method: developed musical imagination, aimed at active 

involvement in musical activities; excellent memory, which is the key to 

effective musical creativity; 
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- systematized forms (independent musical activity, use of music in 

everyday life, musical classes, musical entertainment, musical and theatrical 

holidays, additional - classes for children, clubs (studios)) and methods (visual, 

verbal and practical) of music education and training ; application of musical 

activities at each stage of the child's development; creating a music and play 

environment that meets the interests and needs of children of all ages; modeling 

in musical-game form of real life situations, relationships between preschoolers 

and adults; systematic encouragement of children to search and creative musical 

activity and self-expression in it) the formation of musical and creative abilities 

of preschool children in China; 

- the directions of implementation of the experience of formation of 

musical and creative abilities of preschool children in China by means of 

Suzuki-method in order to improve the training of these specialists in higher 

education institutions of Ukraine are substantiated. 

Scientific provisions on the content, forms and methods of forming 

musical and creative abilities of preschool children in China have been further 

developed. Unknown and little-known sources in Chinese (37), some facts and 

provisions related to the solution of the researched problem have been 

introduced into scientific circulation. 

The practical significance of the results is determined by the fact that 

improved training programs for future educators for higher education 

institutions of Ukraine, in particular in preschool pedagogy. 

The main scientific results of the study were introduced into the 

educational process of Kharkiv National Pedagogical University named after GS 

Frying pans (reference № 01 / 10-420 from 30.06.2020), Berdyansk State 

Pedagogical University (reference №57-01 / 810 from 31.08.2020), Ternopil 

National Pedagogical University named after Volodymyr Hnatiuk (reference № 

641-33 / 03 of 07.07.2020). 



VIII 

 

Factual material and source base of research can be the basis for scientific 

research of students, undergraduates, graduate students, doctoral students on the 

problems of forming musical and creative abilities of preschool children in 

China by Suzuki method. 

Key words: preschooler, musical and creative abilities, formation, means, 

Suzuki method, preschool institution, China. 
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ВСТУП 

 

Актуальність теми дослідження. Для розвитку суспільства XXI 

століття характерна тенденція до глобальної інтеграції та культурного 

плюралізму. Глобальна інтеграція як природна потреба людства у 

прогресивному розвитку техніки, економіки, інформатизації суспільства 

призводить до об’єднання людей та поступового стирання кордонів між 

країнами. У зв’язку з цим можна прогнозувати, що прогресивний розвиток 

і окремої людини, і будь-якої науки, зокрема й педагогіки, можливий лише 

за умови інтеграції, поєднання різних культур та традицій. 

Особливий потенціал для інтеграції, об’єднання культур, 

встановлення розуміння між людьми різних національностей має музика. 

Музика – складне явище, яке належить не лише людському суспільству, а 

й світу, життю загалом. Музика здатна вдосконалювати світ, тобто нести 

красу, що, мабуть, і є її кінцевим призначенням.Музика насамперед – це 

шлях до пізнання величезного та змістовного світу людських почуттів. 

Музика, позбавлена свого емоційного змісту, перестає бути мистецтвом. 

Сучасні тенденції розвитку музичної культури пов’язані з тим, що 

відбувається поступове зближення традицій музичного мистецтва Сходу та 

Заходу. Спочатку принципи створення музики та ставлення до неї на Сході 

й на Заході суттєво відрізнялися. Якщо західна музика – це передача 

емоцій і почуттів через музичний звук, мелодійну і гармонійну інтонацію, 

то музика Сходу – це філософія життя, споглядання самого життя, 

оскільки «найкраща музика та, у якій мало звуку» (Лао Цзи) . 

У теорії та методиці дошкільної освіти України накопичено 

достатній досвід розвитку дітей у різних видах діяльності (Т.  Бабаєва, 

М. Крулехт, О. Мкртічан, Н. Сомкова, О. Солнцева, Н. Тарарак, 

О. Янкович), зокрема музичної (Н. Ветлугіна, Н. Метлов, О. Радінова, 

А. Зіміна, Є. Дубровська, А. Гогоберідзе, В. Деркунська). 
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Сучасні концепції української дошкільної освіти – концепція 

цілісного розвитку дитини-дошкільника як суб’єкта дитячих видів 

діяльності та поведінки (В. Логінова, І. Бабаєва, М. Крулехт, О. Солнцева, 

І. Сомкова, Т. Танько); концепція розвитку творчості дошкільнят 

(О. Дяченко, Л. Суботіна, Є. Туїнк та ін.), концепція побудови 

розвиваючого середовища в дошкільній установі (В. Петровський, 

О. Стрєлкова та ін.), концепція розвивального навчання (В. Давидов, 

В. Петровський, М. Михайленко, Н. Короткова), концепція діагностики та 

розвитку музичних здібностей дітей (Н. Голубєва, П. Бітінас, І. Гутник, 

К. Баришева) та інші – актуалізують проблему розробки концептуально 

нових підходів до розвитку системи дошкільної освіти. 

Проблемами розвитку дошкільної освіти в КНР займаються відомі 

вчені Китаю, такі як Чжу Цзясюї, Чжао Цзнші, Сюй Чжоя, Фен Сяося, 

Хуан Цзінь та ін.  

З 80-х років минулого століття почалася реформа дошкільної освіти 

Китаю. Вона здійснюється на базі таких концепцій та національних 

проєктів: Закону Китайської Народної Республіки «Про освіту», Керівної 

програми виховання в дитячому садку, Концепції цілісного розвитку 

дитини (Вен Хе), Суб’єктної концепції розвитку дитини (Чжао ЦЗНШІ), 

Індивідуально-диференційної концепції розвитку дитини (Лі Цзімей, Лю 

Янь), Концепції діяльності та розвитку дитини (Вен Хе) та інших актів, які 

актуалізують проблему розробки концептуально нових підходів до 

освітнього процесу. 

В останні кілька років у галузі дошкільної освіти Китаю з’явилася 

велика кількість різних програмно-методичних розробок. Дошкільні 

заклади активно використовують можливості, що відкрилися перед ними у 

зміні змісту освіти. Зокрема більшість дитячих садків запозичують 

методику М. Монтессорі, а в галузі музичного виховання дітей – методику 

К. Орфа. 
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Однак при цьому педагоги іноді прагнуть до використання якомога 

більшої кількості освітніх програм та технологій, хоча не завжди здатні 

оцінити їх якість, особливо в аспекті процесів взаємодії дорослої людини  

та дитини. Тому особливий інтерес становить проблема порівняння та 

взаємодоповнення систем музичного виховання Сходу та Заходу, зокрема 

України та Китаю. 

Складність обраної проблеми формування музично-творчих 

здібностей дітей дошкільного віку в кнр засобами Сузукі-методу зумовлює 

необхідність вирішення існуючих суперечностей: 

● суспільною значущістю забезпечення якісної дошкільної освіти в 

Україні на засадах розвивального підходу й реальним її станом; 

● посиленням інтересу до конструктивного досвіду з формування 

музично-творчих здібностей дітей дошкільного віку в КНР засобами 

Сузукі-методу та відсутністю цілісного наукового дослідження у цьому 

напрямі;  

● доцільністю використання передових ідей китайських науковців 

про формування музично-творчих здібностей дітей дошкільного віку в 

КНР засобами Сузукі-методу та недостатньою обізнаністю цих  ідей 

українських дослідників;  

● потребою у творчому застосуванні в українській дошкільній освіті 

перспективного досвіду закладів дошкільної освіти КНР із формування 

музично-творчих здібностей дітей дошкільного віку в КНР засобами 

Сузукі-методу та відсутністю відповідного організаційно-методичного 

забезпечення із цього питання;  

● потребою у творчому застосуванні прогресивних ідей китайського 

досвіду щодо формування музично-творчих здібностей дітей дошкільного 

віку в КНР засобами Сузукі-методу та їх недостатньою дослідженістю. 

Таким чином, актуальність, педагогічна значущість досліджуваної 

проблеми, відсутність узагальнених наукових праць у науково-методичній 
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та мистецько-педагогічній літературі зумовили вибір теми дисертаційного 

дослідження: «Формування музично-творчих здібностей дітей 

дошкільного віку в кнр засобами Сузукі-методу». 

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. 

Дисертаційна робота виконується відповідно до плану наукових 

дослідження кафедри освітології та інноваційної педагогіки Харківського 

національного педагогічного університету імені Г. С. Сковороди і складає 

частину його наукового напряму «Підвищення ефективності навчально-

виховного процесу в середніх загальноосвітніх та вищих педагогічних 

закладах» (ДР № 0111U008880). Тему дослідження затверджено вченою 

радою Харківського національного педагогічного університету імені 

Г. С. Сковороди (протокол №9 від 22 грудня 2017 року). 

Мета дослідження полягає в тому, щоб на основі цілісного 

ретроспективного аналізу систематизувати теоретичні ідеї й узагальнити 

досвід формування музично-творчих здібностей дітей дошкільного віку в 

КНР засобами методу Сузукі для творчого використання прогресивних 

здобутків у сучасних умовах реформування національної дошкільної 

освіти.  

Для реалізації вищезазначеної мети необхідно в процесі дослідження 

вирішити такі завдання:  

1) уточнити суть базових понять досліджуваної проблеми;  

2) охарактеризувати особливості формування музично-творчих 

здібностей дітей дошкільного віку в КНР засобами Сузукі-методу;  

3) визначити форми, методи, засоби формування музично-творчих 

здібностей дітей дошкільного віку в КНР;  

4) узагальнити досвід формування музично-творчих здібностей дітей 

дошкільного віку в КНР засобами Сузукі-методу й окреслити перспективи 

його творчого використання у сучасних умовах реформування 

національної дошкільної освіти.  
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Об’єкт дослідження – процес музичного навчання дітей 

дошкільного віку.  

Предмет дослідження – теорія і практика формування музично-

творчих здібностей дітей дошкільного віку в КНР засобами Сузукі-методу. 

Розв’язання висунутих мети та завдань дослідження зумовило 

застосування таких методів:  

– загальнонаукових – аналізу, синтезу, порівняння та узагальнення 

філософських, психологічних, педагогічних, культурологічних знань – для 

визначення наукового апарату дослідження, виявлення суті провідних 

понять, систематизації поглядів науковців щодо формування музично-

творчих здібностей дітей дошкільного віку в КНР засобами Сузукі-методу, 

узагальнення досвіду з проблеми дослідження;  

– історико-структурного, історико-генезисного, історико-

діахронного, що дали змогу розкрити генезис ідей формування музично-

творчих здібностей дітей дошкільного віку в КНР засобами Сузукі-методу;  

– методу компаративного аналізу, який дав можливість виявити 

спільне та відмінне у формуванні музично-творчих здібностей дітей 

дошкільного віку засобами Сузукі-методу  в КНР та Україні;  

– прогностичного методу, який використано для визначення 

перспектив творчого застосування китайських педагогічно цінних ідей і 

досвіду формування музично-творчих здібностей дітей дошкільного віку в 

КНР засобами Сузукі-методу у дошкільних закладах України. 

Поєднання цих методів забезпечило вибір і аналіз джерельної бази, 

визначення концептуальних положень, достовірність отриманих 

результатів та узагальнення висновків дослідження. 

Наукова новизна і теоретичне значення дисертаційної праці 

полягає в тому, що вперше: 

– здійснено цілісне дослідження проблеми формування музично-

творчих здібностей дітей дошкільного віку в КНР засобами Сузукі-методу 
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та схарактеризовано суть ключових понять дослідження: «музично-творчі 

здібності дітей дошкільного віку» – стійкі індивідуально-психологічні 

властивості, спрямовані на успішне опанування дошкільником різними 

видами музичної діяльності на основі виявлення та розвитку їхніх 

музичних задатків; «Сузукі-метод» – метод, спрямований на набуття в 

ранньому віці дитиною якостей, знань, вмінь і навичок, які не лише 

створюють освітню платформу для навчання і виховання дитини, а також 

наділі сприяють розвитку її соціальної, інтелектуально та академічної 

обдарованості; 

– визначено: принципи формування музично-творчих здібностей 

дітей дошкільного віку в КНР засобами Сузукі-методу: емоційної 

насиченості освітнього процесу; забезпечення психологічної комфортності 

дошкільників шляхом створення святкової атмосфери у процесі 

проведення занять; добровільності участі дітей у музично-ігровій 

діяльності; різновікового комплектування груп; активізації творчого 

самовираження дітей тощо; психолого-педагогічні особливості формування 

музично-творчих здібностей дітей дошкільного віку в КНР засобами 

Сузукі-методу: розвинена музична уява, скерована на активне залучення 

до музичної діяльності; відмінна пам’ять, що є запорукою ефективної 

музичної творчості;   

– систематизовано форми (самостійна музична діяльність, 

використання музики у повсякденному житті, музичні заняття, музичні 

розваги, музично-театралізовані свята, додаткові – заняття за інтересами 

дітей, гуртки (студії)) та методи (наочні, словесні і практичні) музичного 

виховання й навчання; застосування на кожному етапі розвитку дитини 

різновидів музичної діяльності; створення музично-ігрового середовища, 

що відповідає інтересам і потребам дітей різного віку; моделювання в 

музично-ігровій формі реальних життєвих ситуацій, взаємин дошкільників 

та дорослих; систематичне спонукання дітей до пошуково-творчої 



9 

 

музичної діяльності й самовираження в ній) формування музично-творчих 

здібностей дітей дошкільного віку в КНР; 

– обґрунтовано напрями імплементації досвіду формування 

музично-творчих здібностей дітей дошкільного віку в КНР засобами 

Сузукі-методу з метою вдосконалення підготовки зазначених фахівців у 

закладах вищої освіти України. 

Подальшого розвитку набули наукові положення про зміст, форми та 

методи формування музично-творчих здібностей дітей дошкільного віку в 

КНР. До наукового обігу введено невідомі та маловідомі джерела 

китайською (37) мовою, окремі факти й положення, пов’язані з 

розв’язанням досліджуваної проблеми. 

Практичне значення одержаних результатів визначається тим, що 

вдосконалено навчальні програми професійної підготовки майбутніх 

вихователів для закладів вищої освіти України, зокрема з дошкільної 

педагогіки. 

Основні наукові результати проведеного дослідження впроваджено в 

освітній процес Харківського національного педагогічного університету 

імені Г.С. Сковороди (довідка № 01/10-420 від 30.06.2020 р.), Бердянського 

державного педагогічного університету (довідка №57-01/810 від 

31.08.2020 р.), Тернопільського національного педагогічного університету 

імені Володимира Гнатюка (довідка № 641-33/03 від 07.07.2020 р.). 

Фактологічний матеріал і джерельна база дослідження можуть бути 

підґрунтям для наукових розвідок студентів, магістрантів, аспірантів, 

докторантів із проблем формування музично-творчих здібностей дітей 

дошкільного віку в КНР засобами Сузукі-методу. 

Апробація результатів дослідження. Основні положення, 

результати й висновки дослідження обговорено на засіданнях кафедри 

загальної педагогіки і педагогіки вищої школи Харківського національного 
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педагогічного університету імені Г. С. Сковороди (2016-2020 рр.) й 

оприлюднено на конференціях різних рівнів: 

 міжнародних: «Психолого-педагогічні проблеми вищої і середньої 

освіти в умовах сучасних викликів: теорія і практика» (Харків, 2017, 2018), 

«Суспільні дослідження у 21 сторіччі» (Краматорськ, 2017), 

«Фундаментальные и прикладные исследования: современные научно-

практические решения и подходы» (Дрогобич, 2017), «Актуальні проблеми 

дошкільної та спеціальної освіти» (Рівне, 2018), «Проблеми та шляхи 

реалізації компетентнісного підходу в сучасній освіті» (Харків, 2019); 

 усеукраїнських: «Ян Амос Коменський – великий педагог 

минулого (до 425-річчя від дня народження)» (Херсон, 2017), «Від 

знаннєвої парадигми до компетентнісної: реалії, перстпективи» (Херсон, 

2017), «Теоретико-методологічні основи розвитку освіти та управління 

навчальними закладами» (Херсон, 2017), «Ресурсно-орієнтоване навчання 

в «3D»: доступність, діалог, динаміка» (Полтава, 2018), «Підготовка 

управлінських кадрів в контексті нового закону України «Про освіту» 

(2017 р)» (Полтава, 2018), «Розвиток життєвої компетентності особистості 

в умовах освітніх трансформацій: виховний, психологічний, інклюзивний 

виміри» (Херсон, 2018), «Інноваційні педагогічні технології в цифровій 

школі» (Харків, 2019); 

 міжрегіональних: «Сучасні концепції викладання природничих 

дисциплін в медичних освітніх закладах (біологія, фізика, хімія, педагогіка, 

психологія)» (Харків, 2017). 

Публікації. Основні положення й результати дослідження 

відображено в 16 наукових працях (із них 13 одноосібних), серед них: 5 

статей у наукових фахових виданнях, 4 – в зарубіжних виданнях, зокрема 1 

стаття надрукована в журналі, що індексується в наукометричній базі WoS, 

7 – у збірниках матеріалів наукових конференцій. 
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Структура дисертації. Робота складається з анотацій українською 

та англійською мовами, вступу, двох розділів, висновків до кожного з них, 

загальних висновків, списку використаних джерел (274 найменування, з 

них 176 – іноземними мовами). Загальний обсяг дисертації становить 211 

сторінок, основний зміст викладено на 172 сторінках.  
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РОЗДІЛ 1 

ТЕОРЕТИЧНІ ПИТАННЯ ФОРМУВАННЯ МУЗИЧНО-

ТВОРЧИХ ЗДІБНОСТЕЙ ДІТЕЙ ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ В КНР 

 

1.1. Термінологічне поле досліджуваної проблеми 

 

Сучасна американська і західноєвропейська психологічна наука 

дотримується концепції про спадковий і незмінний характер здібностей.  Про 

це пишуть німецькі вчені К. Мюллер і А. Хут [112], англійські науковці 

Дж. Бередей і Дж. Лоурдайс  [113] та інші. 

Проте існує й протилежна точка зору, висунута зарубіжними вченими, 

яка вказує на домінування соціальних факторів у процесі виявлення та 

розвитку здібностей. Так, музичні теоретики XIX ст. А. Б. Маркс і С. Надель 

у 20-х його роках вважали, що нездатність – явище виключно рідкісне, все 

залежить від умов життя особистості, навчання і виховання. Відзначимо, що 

кожна з цих вищеназваних концепцій гіперболізує значення якогось одного 

фактора в розвитку здібностей. 

Сучасна вітчизняна психолого-педагогічна наука виходить з уявлення 

про діалектичну єдність природного і набутого в здібностях, підкреслюючи 

при цьому вирішальне значення активної діяльності особистості, в ході 

якої створюються умови для успішного розвитку здібностей на основі 

природних і набутих факторів. Про це свідчать численні дослідження 

вітчизняних вчених, які були започатковані у 30-х роках XX століття і 

тривають до наших днів. У них дається пояснення проблеми здібностей з 

позиції індивідуально-психологічних властивостей особистості, нервової 

системи людини. Проводились також дослідні роботи в області спеціальних 

здібностей (розумових, математичних, музичних, педагогічних). 
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Слід підкреслити, що протягом багатьох років вітчизняні вчені, на 

відміну від зарубіжних, дотримувалися єдиної концепції стосовно даної 

проблеми, полемізуючи лише в деталях. Ними не був підтриманий 

кількісний підхід до визначення здібностей людини, що практикується 

закордонними вченими, про що говорилося раніше. Розглядаючи проблему 

здібностей, наші вчені виходять не з того, наскільки обдарована або здатна 

людина, а ставлять питання інакше: «Які здібності має дана людина?» 

На думку вчених, кількісний підхід можливий лише стосовно відносно 

простих, елементарних здібностей, при умові, що він слідує за якісним 

аналізом і визначається ним. Таким чином, під впливом наукових робіт [15; 

30; 34; 54; 72 та ін.] у психології утвердилося уявлення, що здібності 

являють собою індивідуально-психологічні особливості, які є 

суб’єктивними умовами успішного виконання певного виду діяльності. 

Здібності формуються в процесі діяльності, в складній системі взаємодії 

індивіда з іншими людьми. В якості природної основи здібностей 

виступають задатки, під якими розуміють анатомо-фізіологічні особливості 

нервової системи і мозку. Їм (задаткам) надавалося вирішальне значення в 

формуванні здібностей. До цих пір у більшості наукових робіт посилаються 

на задатки як на вихідний субстрат розвитку людських здібностей і 

трактують їх як анатомо-фізіологічні особливості нервової системи [47; 

48; 49; 82; 103]. 

У роботах науковців [5; 19; 20; 45] розкривається питання щодо 

детермінації здібностей. Вчені стверджують, що здібності не можуть бути 

просто «насаджені ззовні». Відзначається, що, з одного боку, в особистості 

повинні існувати передумови, внутрішні умови для їх органічного росту, з 

іншого – здібності не зумовлені, не дані в готовому вигляді «до і поза 

всякого розвитку». На думку Ван Сіньле, розвиток здібностей відбувається 

по спіралі:   «Реалізація можливості, яка представляє здатність одного рівня, 

відкриває нові можливості для подальшого розвитку здібностей більш 
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високого рівня». Таким чином, обдарованість людини «визначається 

діапазоном нових можливостей, які відкриває реалізація наявних 

можливостей» [261].  У науковій літературі наводяться визначення складу, 

структури здібностей. У склад кожної здібності завжди входять деякі 

операції або способи дії, за допомогою яких ця діяльність здійснюється. 

Жодна здібність не є актуальною, реальною здатністю до того часу, поки 

вона органічно не увібрала в себе систему відповідних суспільно 

вироблених операцій [44; 46; 69; 85; 93; 95]. 

У роботах О. Мкртічан здібності і обдарованість розглядаються як 

істотна частина загальної структури особистості, пов’язаної з її характером, 

темпераментом, життєвою спрямованістю й індивідуально – психічним 

розвитком [45; 47]. Спеціальні здібності розглядаються автором як синтез 

певних властивостей особистості в певній області громадського життя. Між 

окремими спеціальними здібностями виявляється взаємозв’язок і деякі 

загальні джерела їх виникнення – той або інший рівень загального розвитку. 

Продуктом загального розвитку є обдарованість або «загальна здатність». 

У роботах В. Моляко здібності і обдарованість трактуються з позицій 

функціональних систем. На думку автора, здібності можна визначити як 

властивості функціональних систем, які реалізовують пізнавальні і 

психомоторні процеси, які мають індивідуальну міру виразності, що 

проявляється в успішності і якісному своєрідному виконанню діяльності. 

Відповідно, обдарованість виступає як системна якість спільно працюючих 

функціональних систем, що реалізовують різні психічні функції,  включені 

в функціональну систему діяльності [48; 49]. 

О. Кульчицька поняття «обдарованість» розуміє досить широко. Вона 

виділяє суттєві закономірності та механізми розвитку обдарованості в 

дитячому віці. Обдарованість, на думку Н. С. Лейтеса, це вся сукупність 

здібностей особистості, а специфічні властивості обдарованості 
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розкриваються «в особливостях засвоєння навичок, в умінні адекватно 

реагувати на ситуацію, в творчій природі досягнень» [25; 26]. 

Значне місце в дослідженнях О. Кульчицької займає аналіз вікових 

особливостей розвитку обдарованості. Зокрема в них відзначається, що вік 

обумовлює певні підвищені можливості розвитку в тих чи інших 

напрямках [25, с. 4], які відображають явища вікової чутливості, тобто 

особливої чутливості на ті чи інші дії. Неоднаковість вікової чутливості в 

різні періоди дитинства, тимчасове підвищення її рівня і зміна спрямованості 

визначає настання сентизивних періодів у роки дозрівання. 

О. Кульчицька у своїх роботах виділяє два основних чинники 

обдарованості: розумову активність і саморегуляцію. Вони виступають  

необхідними умовами для становлення здібностей до різноманітних видів 

діяльності, тобто ці чинники є факторами загальних здібностей. Розумова 

активність властива кожній здоровій нормальній дитині і висловлює природно   

обумовлену потребу в розумових враженнях і розумових зусиллях [25]. 

Кожен віковий період у дитинстві являє собою якісно своєрідний щабель 

розвитку розумової активності. Так, у молодших школярів розумова 

активність проявляється переважно у вигляді допитливості. В середньому 

шкільному віці розумова активність проявляється в широті схильностей, 

при цьому вона випереджає розвиток спеціальних здібностей й інтересів. У 

старшому шкільному віці розумова активність носить яскраво виражений 

вибірковий характер і нерозривно пов’язана з напрямком розвитку 

здібностей [25].  Динамічні властивості розумової активності також 

пов’язані з віковими змінами (легкістю пробудження активності, її 

інтенсивністю, стійкістю). 

Процес становлення обдарованості залежить від ступеня відповідності 

між обома її факторами. Цзі Ліпінг виділяє два шляхи розвитку 

обдарованості: «вундеркіндний» (шлях раннього розумового розвитку) і 

«невундеркіндний», який протилежний першому. «Вундеркіндний» шлях 
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розвитку обдарованості характеризується швидким і раннім розкриттям 

здібностей дитини. Для таких дітей характерний прискорений розумовий 

розвиток у порівнянні з однолітками, підвищена розумова активність, висока 

пізнавальна потреба. 

Другий шлях розвитку обдарованості передбачає поступове наростання 

здібностей і найбільш яскравий їх прояв у більш пізньому віці, наприклад 

у ранній юності. Цзі Ліпінг вважає, що відсутність ранніх досягнень не 

завжди означає неможливість розвитку значних здібностей у подальшому. 

Іноді розгортання генетичної програми обумовлює появу ознак обдарованості 

на більш пізніх вікових етапах. Велику роль у розкритті обдарованості 

дитини відіграє вплив соціального оточення, зокрема педагогічний вплив. 

Підхід, намічений у дослідженнях Цзі Ліпінга, Лі Чанфена, Шень 

Чжоуї, розробляється Го Руйпінгом. Основна ідея в дослідженнях Го 

Руйпінга полягає в комплексному вивченні здібностей, заснованому на 

розумінні єдності природного і соціального в людині в їх конкретному 

співвідношенні для різних видів здібностей. У рамках комплексного 

підходу здібності розглядаються не тільки як «дійсність, яка відбулася», але і 

як можливості, які на багато років, а іноді й назавжди можуть залишитися 

прихованими.  До числа цих потенційних можливостей належать і природні 

передумови здібностей. Дослідження здібностей і схильностей на 

психологічному рівні пов’язане з поняттям індивідуальності і особистості. 

Внаслідок цього здатності і схильності досліджуються у взаємозв’язку з 

мотивацією, характером, темпераментом. 

Іншим рівнем дослідження здібностей є соціально-психологічний, на 

якому відбувається оцінка успішності діяльності особистості, її 

індивідуального стилю, взаємин з іншими людьми. 

У концепції творчої обдарованостіо, бдарованість розглядається як 

інтегральне явище. Згідно з концепцією творчої обдарованості велика частина 

психічно здорових людей володіє певним творчим потенціалом, величина 
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якого різна у різних людей. Творчий потенціал становить основу психічного 

розвитку, визначає темпи і напрямок розвитку. 

Творчий потенціал, на думку М. Марусинець [38], являє собою 

найбільш важливу сторону обдарованості і проявляється на всіх рівнях 

індивідуального розвитку. Творчий потенціал людини характеризується:  

–  домінуванням пізнавальної мотивації;  

– інтенсивним проявом дослідницької активності, яка має різноманітні 

форми і спрямована на постановку проблем і виявлення нового; 

– швидким темпом психічного розвитку; 

– відкриттям і пізнанням навколишнього світу і себе в цьому світі; 

– високою сензитивністю до нової інформації; 

– здатністю до прогнозування і передбачення подій; 

– здатністю до створення ідеальних еталонів в естетичній, моральній, 

інтелектуальній сферах;  

– домінуванням позитивних емоцій, їх тісним взаємозв’язком з 

когнітивними процесами. 

У концепції творчої обдарованості М. Марусинець творчість 

розглядається як універсальний механізм психічного розвитку, а етапи 

розвитку обдарованості збігаються з основними етапами творчого акту. 

Однією з основних характеристик творчого потенціалу є пізнавальна 

потреба, яка складає основу пізнавальної мотивації. В обдарованої дитини 

пізнавальна мотивація є домінуючою у порівнянні з іншими видами 

мотивації. Вона може виражатися в формі дослідницької, пошукової 

активності, спрямованої на відкриття нового, невідомого. Пізнавальна 

мотивація і дослідницька активність проявляються з високою вибірковістю 

дитини стосовно дослідження нового, переваги кольорів, звуків, форм. 

Стійка вибірковість, можливо, становить одну з підстав розвитку 

спеціальних здібностей. Дослідницька активність забезпечує дитині 

мимовільне відкриття світу, перетворення невідомого у відоме, творче 
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породження образів, становлення сенсорних і перцептивних еталонів, що 

складають первинні знання дитини про світ. Загальна дослідницька 

активність характеризується за своєю величиною ступенем ( діапазоном ) 

широти і стійкості. Вона проявляється у обдарованої дитини як дуже 

широка допитливість до всього для неї нового. Дослідницька активність 

завершується набуттям знань, первинним розумінням. 

Останні дослідження науковців [34; 48] вносять уточнення в питання 

виникнення здібностей. Вони не заперечують, що «передумовами 

формування здібностей в психологічному сенсі дійсно є деякі особливі 

«психічні властивості», які, як стверджують вчені, «включаються в якості 

основної ланки в складну функціональну систему, яка є мозковим субстратом 

цих здібностей» [48, с. 224]. Порівнюючи анатомо-фізіологічне поняття 

здібності як органічної, і, відповідно, спадкової або вродженої властивості і 

поняття функціональної системи, В. Моляко вважає її «результатом 

складної динамічної взаємодії багатьох ділянок мозку, розташованих на 

різних рівнях нервової системи» [48]. 

Підкреслимо, що сучасна вітчизняна психологія розглядає питання 

субстрату здібностей з позицій вищих психічних функцій людини, які 

являють собою складні саморегулюючі процеси. Якщо вести мову про 

розвиток здібностей, то вітчизняні вчені висловлюють єдину позицію: 

здібності виявляються і розвиваються в діяльності, яка не може 

здійснюватися без цих здібностей. Здібності виявляються не в знаннях, 

уміннях і навичках, а в динаміці їх набуття. Наявність здібностей і рівень їх 

розвитку залежать від того, наскільки легко і міцно проходить процес 

оволодіння знаннями і вміннями, важливими для даної діяльності. Такий 

тип діяльності В. Моляко назвав провідним, вказавши при цьому, що зміна 

провідної діяльності служить основою для подальших змін, які 

характеризують розвиток психіки дитини [49]. 
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Вченими помічено, що для занять будь-якою діяльністю важливі 

мотиви, які спонукають людину займатися нею. Вчені в якості цього 

мотиву називають схильність до якого-небудь виду діяльності. «Схильність 

йде як би попереду здібностей і таланту. Вона пробуджує дрімаючі сили, 

мобілізує працездатність, спонукає до пошуків основи діяльності, до 

підтвердження і усвідомлення високого значення цієї діяльності» [50]. 

 Можливість прояву і успішність розвитку здібностей залежить від 

наступних факторів: наявності схильностей до якого-небудь виду 

діяльності і сприятливих умов для оволодіння цією діяльністю. Вказується, 

що на розвиток здібностей особистості впливає і віковий фактор. В окремі 

періоди розвитку людини виникають найбільш сприятливі умови для 

становлення і розвитку окремих видів здібностей. Такі вікові періоди вчені 

називають сензитивними. Вітчизняна наука має в своєму розпорядженні і 

науково-практичні дослідження проблеми здібностей в залежності від 

вікових особливостей особистості. 

Щодо питання відмінності між загальними і спеціальними 

здібностями автор дотримується поглядів Б. Теплова [102], який не 

диференціює загальні і спеціальні здібності, вважаючи, що в основі 

успішного виконання будь-яких дій лежить комплекс різних здібностей, 

індивідуальних для кожної людини, що залежать від психічних властивостей 

особистості. В одній з останніх робіт з цієї проблеми надається уточнення 

понять «здібності» і «обдарованість». Так, С. Садовенко з цього приводу 

зазначає: «Здібності необхідно співвідносити з властивостями пізнавальних і 

психомоторних процесів, обдарованість же представляє собою 

індивідуально-своєрідне поєднання здібностей. Вона повинна 

співвідноситися з конкретною діяльністю, тому при її класифікації необхідно 

виходити з психологічного аналізу відповідних видів діяльності» [72]. 

Дотримуючись позиції вищеназваних вчених, слід повторити, що 

здібності є складовим компонентом обдарованості особистості, вони 
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проявляються комплексно і залежать від її індивідуально-психологічних 

особливостей. 

Підсумовуючи викладене, можемо стверджувати, що впродовж  

останніх 50-ти років у вітчизняній психолого-педагогічній науці 

відбувається вивчення здібностей до різних видів діяльності. До 

теперішнього часу складено детальні якісні описи математичних, 

педагогічних, музичних й інших здібностей, хоча що теоретико-методологічні 

основи не зазнали за цей період якихось істотних змін. 

Таким чином, на підставі вищевикладених поглядів з цього питання 

можна зробити наступні висновки: 

1) здібності  – це індивідуально-психічні властивості особистості; 

2) ядро здібностей лежить у складній функціональній системі вищих 

психічних функцій людини, які є мозковим субстратом цих здібностей; 

3)  здібності виявляються і розвиваються тільки в діяльності 

людини; 

4) спонукальними факторами до занять будь-якою діяльністю є 

схильності й інтереси особистості; 

5) комплекс індивідуальних здібностей особистості становить її 

обдарованість; 

6) розвиток здібностей має взаємопов’язаний характер, тобто 

розвиток однієї здібності тягне за собою розвиток цілого комплексу 

здібностей. 

Розглядаючи питання виникнення і розвитку здібностей, ми згадали, 

що, крім загальних здібностей, що входять у структуру обдарованості 

особистості, вчені виділяють і спеціальні здібності. Для нашого 

дослідження актуальним є розгляд питання структури і розвитку музичних 

здібностей. 

Впродовж багатьох десятиліть проблема музичних здібностей була 

однією з найважливіших і в музикознавстві, і в педагогіці, і в художній 



21 

 

психології. У наукових дослідженнях [72; 81; 85; 98; 101; 112] і спеціальній 

літературі розглядаються теоретичні питання співвідношень біологічного і 

соціального, онто-філогенезу музичних здібностей, можливостей і 

закономірностей їх формування, прогнозування, розвитку, структури, зміни 

тощо. 

На думку вчених, музичні здібності належать до структури художніх 

здібностей,  для яких характерні такі властивості :  

– особливості творчого уявлення і мислення, які дозволяють виділити в 

явищах дійсності саму сутність, що забезпечує узагальнення і 

конкретизацію художнього образу; 

– властивості зорової пам’яті, що сприяють створенню і збереженню 

яскравих вражень, їх переробці в художній образ; 

– розвинені естетичні почуття, які проявляються в емоційному 

відношенні до сприймаючого,  до людей,  до творчості; 

– вольові якості особистості, що забезпечують втілення задуму в 

дійсність, незважаючи на труднощі і перешкоди. 

Розглядаючи проблему музичних здібностей, вчені дійшли висновку, 

що первинною ознакою їх визначення є наявність музичної обдарованості. 

Особливістю музичної обдарованості, що відрізняє її від обдарованості 

інших видів мистецтва, є наявність музикальності, яка виражається в 

особливій сприйнятливості індивіда до усної музики і підвищеній 

вразливості. Б. Теплов у роботі «Психологія музичних здібностей» [102] 

пропонує свою оригінальну концепцію музикальності. На його думку, 

музична обдарованість – якісно своєрідне поєднання здібностей, від якого 

залежить можливість успішного заняття музичною діяльністю. У складі 

музичної обдарованості виділяється комплекс індивідуально-психічних 

здібностей, потрібних саме для занять музичною діяльністю. Цей комплекс 

здібностей вчений називає музикальністю. Основною ознакою 
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музикальності він вважає здатність до переживання музики «як вираження 

деякого змісту», центром якої є «емоційна чуйність до музики» [102, с.57]. 

Складність дослідження музикальності і її двоєдинство зумовили 

різний підхід до її тлумачення зарубіжними і вітчизняними вченими, причому 

найбільші розбіжності з цього питання характерні для зарубіжних 

дослідників. Так, ряд зарубіжних вчених [124; 125; 126] виділяє наступні 

концепції трактування музикальності : 

– музикальність є єдиною і цілісною властивістю; 

– музикальність складається з механічної сукупності різних 

музичних здібностей; 

– наявність однієї здібності, що лежить в основі музикальності; 

Вітчизняні вчені висувають концепцію, згідно з якою музикальність не 

зводиться до однієї якої-небудь здібності, але і не становить механічної суми 

різних здібностей. Музикальність, підкреслюють науковці, виступає 

індивідуально-психологічною характеристикою особистості, є наслідком 

певного поєднання здібностей. Складність визначення музикальності 

полягає в особливому індивідуально-психологічному поєднанні 

здібностей, які розвиваються на основі природних передумов. Дану точку 

зору висловлював Б. Теплов у роботі «Психологія музичних здібностей». 

Він вважає, що музикальність людини «залежить від її вроджених 

індивідуальних задатків, але вона є результат розвитку, результат навчання, 

результат виховання» [102,              с. 61]. У якості основної ознаки 

музикальності Б. Теплов виділяє «переживання музики як вираження 

деякого змісту». На думку вченого, чим більше людина «чує в звуках, тим 

більше вона музикальна» [там же, с. 51]. Центр музикальності, стверджує Б. 

Теплов, знаходиться в «здатності емоційно відгукуватися на музику». Проте 

вчений визначає поняття музикальності за двома критеріями: емоційним 

відгуком на почуту музику і диференційованим сприйняттям, слуханням 

музики. 
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Характеристика музикальності, дана Б. Тепловим, прийнята за основу 

поруч з іншими вченими, які досліджують проблему музичних здібностей. 

До їх числа слід віднести Цзі Ліпінга, Гуань Цзяньхуа, Хоу Денфенга, 

Хуан Лілі та інших. 

Гуань Цзяньхуа стверджує, що музикальність – це «якісна 

своєрідність художньо-психологічного процесу, основний зміст якого 

становить особливість реакцій – гострота, глибина і тривалість впливу на 

певні сторони музики.... Структуру музикальності можна уявити як 

своєрідний синтез окремих здібностей, характерологічних особливостей і 

властивостей особистості» [153]. У наведеному визначенні автор трактує 

музикальність досить широко, водночас  зводячи її до реактивності. 

У широкому контексті розглядає музикальність як особисту властивість 

у своїй дефініції й Хоу Денфенг. На його думку, музикальність – це 

«здатність омузикаленого бачення світу, коли всі враження про 

навколишню дійсність у людини, що володіє даною властивістю, мають 

тенденцію до переживання в формі музичних образів» [164]. 

Хуан Лілі, розглядаючи питання музикальності, поділяє всі музичні 

здібності на загальні і часткові. При цьому до загальних здібностей він 

відносить здібності, необхідні для формування художнього музичного 

образу в будь-якому вигляді музичної діяльності, а до часткових – ті, які 

потрібні для вирішення цієї задачі в її окремих видах   [168].    

У гіпотетичній структурі загальних музичних здібностей Хуан Лілі 

виділяє дві підструктури :  

1) емоційну чуйність на музику;  

2)   пізнавальні музичні здібності: 

а) сенсорні – музичний слух (мелодійний, гармонійний, тембровий, 

динамічний );  

б ) інтелектуальні – музичне мислення (в єдності його репродуктивного 

та продуктивного компонентів) і музичну уяву ;  



24 

 

в ) музичну пам’ять. 

До часткових музичних здібностей  Хуан Лілі відносить різного роду 

виконавські здібності: сенсорні, моторні, сенсомоторні, а також абсолютний 

слух (останній не є таким же значущим компонентом музикальності, позаяк 

сприйняття і відтворення музики ґрунтуються на відносному слухові). 

Хуан Лілі підходить до структури музикальності як до багаторівневої 

системи, власне, музичних і часткових здібностей, відповідальних за 

створення музичного образу. Її трактування музикальності відповідає 

поняттю музичної обдарованості за Б. Тепловим. 

Дещо іншим чином представлена музикальність у дослідженні Хуан 

Чуньлей [166]. У структурі музикальності автором виділяються загальні 

музично-естетичні та спеціальні здібності. Перші характеризуються 

естетичним ставленням, що проявляється у сприйнятті, відтворені, поданні і 

творчості в формі динаміки різноманітних почуттів, творчій уяві, в 

оціночному ставленні до музичних творів. 

На думку Хуан Чуньлей, музикальність як комплекс здібностей набуває 

в різних видах діяльності характерного для неї своєрідного втілення. Зокрема 

до складу творчих здібностей належать компоненти, що характеризують 

виконавство: «виразність, безпосередність, щирість», а також компоненти, 

властиві активній творчості: «індивідуальну своєрідність у задумах і пошуках 

нових засобів вираження» [166, с. 131]. Як бачимо, в роботах Хуан Чуньлей 

розуміння музикальності ще більш розширене, оскільки включає в себе й 

особистісні властивості. 

Таким чином, як вважає більшість вчених, музикальність – це якісна 

своєрідність сприйняття музики індивідом. Вона виражається в гостроті і 

глибині переживання і подальшому впливі музики на поведінку, настрій і 

почуття індивіда, на його трудову діяльність. Музикальність – глибоко 

особистісна якість, яка виражається перш за все в суб’єктивному ставленні 

до музичних дій. У музикальної людини музика викликає потік емоційних і 
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інтелектуальних процесів, виникнення образів й асоціацій, активізацію її 

творчого потенціалу. 

Звернімося тепер до структури музичної обдарованості.    

Як уже говорилося раніше, музичні здібності як специфічний вид 

людської обдарованості соціально детерміновані, позаяк вони спираються на 

природні передумови, але формуються прижиттєво в процесі засвоєння і 

перетворення досягнень музичної культури, в якій росте індивід. 

Від народження у дітей є тільки передумови до музичної діяльності, 

які вони мають розвинути, але навіть найобдарованіша дитина потребує 

допомоги вчителя, щоб навчитися відтворювати голосом мелодію, 

дотримуватися точності інтонації, передавати ритм музики. Володіння 

музичним слухом прийнято вважати критерієм музичних здібностей. 

Музичний слух розглядають і як відчуття, і як сприйняття. Як відомо, 

відчуття – це відображення окремих властивостей предметів об’єктивного 

світу, що виникає при їх безпосередньому впливі на рецептори. У слуховому 

відчутті відбиваються такі якості звуку, як сила, акустичний склад, частота 

коливань, тривалість. Від сили (амплітуди) коливань звукової хвилі 

залежить гучність звуку, що відчувається. Тембр відображає акустичний 

склад, тобто кількість і силу часткових тонів, які входять у складний звук. 

Частота коливань звукової хвилі створює відчуття висоти звуку. 

У тих випадках, коли висота звуку визначається шляхом порівняння 

його з іншими звуками, кажуть про відносний звуковисотний слух. Здатність 

визначати висоту звуку без співвіднесення з висотою інших відомих звуків 

називається абсолютним слухом. Як пише О. Маруфенко, ознаками 

абсолютного слуху є сприйняття висоти як барвистої, неповторної якості; 

автономність висоти, тобто можливість її визначення без співвіднесення з 

іншими висотами; довгострокова пам’ять на висоту [39]. У володарів 

абсолютного слуху, а це досить малий відсоток від усіх людей, збереглося 

відчуття точкового, індивідуального забарвлення звуку при провідній ролі 
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висотного компонента. В даному випадку все-таки відбувається 

співвіднесення висоти звуку з уже відомою висотою, але тільки не в 

реальному звучанні, а з еталоном, що зберігається в довготривалій пам’яті. 

Абсолютний слух проявляється досить рано, тобто вже в шкільному 

віці, але тільки в тих випадках, коли дитину навчають назвам нот. За інших 

обставин виникає ситуація, коли людина володіє абсолютним слухом, але ми 

не маємо відповідних методів його виявлення. Отже, спочатку необхідно 

якось позначити індивідуальну висотну забарвленість звуку, а вже потім 

можна діагностувати наявність або відсутність абсолютного слуху. 

Абсолютний слух дає переваги в хоровому і оркестровому 

диригуванні, при вивченні теоретичних дисциплін. Але, як свідчать дані 

Сінь Сянлі [273], при навчанні на інструментах з нефіксованим ладом він 

може бути і недостатнім, так як його власники гірше відчувають лад 

тяжіння, взаємозв’язок звуків мелодії. 

Хоча абсолютний слух корисний у багатьох видах музичної 

діяльності, однак, як свідчать дані Сінь Сянлі [273], при навчанні грі на 

музичних інструментах з нефіксованим ладом він може бути і недостатнім, 

так як його власники гірше відчувають лад тяжіння, взаємозв’язок звуків 

мелодії. Для більшості видів музичної діяльності цілком достатньо 

володіння розвиненим відносним музичним слухом. 

Поняття «музичний слух» трактується досить широко, але, 

незважаючи на це, види слуху, названі дослідниками, практично 

збігаються. Коротко проаналізуємо найбільш типові з них. 

Мелодійний слух – звуковисотний слух у його прояві стосовно 

одноголосної мелодії і гармонійний слух – прояв звуковисотного слуху 

щодо співзвуччя і гармонійних послідовностей. Тембровий і динамічний 

слух не є звуковисотними, тому вони не характерні для музики, хоча 

можуть бути значимі в деяких видах музичної діяльності. Позначаючи 

просторово-тимчасові характеристики звучання, тембр і динаміка, 
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доповнюючи звуковисотну лінію, відіграють важливу роль у створенні 

предметного звуковисотного образу. Описати тембр можна лише приблизно, 

використовуючи ознаки з області інших відчуттів (світлові характеристики: 

світлий, темний, матовий, блискучий тощо; дотикові характеристики: 

м’який, шорсткий, гострий, сухий; просторово-об’ємні характеристики: 

повний, порожній, широкий, масивний тощо). 

Визнаючи аргументованість думок різних дослідників [80; 96; 278; 281; 

299] у тому, що музичний слух є критерієм визначення наявності музичних 

здібностей, зазначимо, що поняття музичного слуху досить широке і 

складається з ряду компонентів. Визначення наявності музичного слуху у 

дитини в різних його проявах (звуковисотному, гармонійному, тембровому) 

можливе лише при систематичних заняттях музикою, що включають такий 

вид музичної діяльності, як навчання. Для початкового виявлення наявності 

музичних здібностей у дитини, що входять у комплексне поняття 

музичного слуху, необхідно їх диференціювати, спираючись на природні 

передумови, які розвиваються в процесі музичних занять. 

Б. Теплов у якості основних музичних здібностей розглядає такі 

здібності, як музична пам’ять і психомоторні здатності [102]. Автор 

зазначає, що музична пам’ять бере активну участь у процесі сприйняття, в 

накопиченні слухового, емоційного і моторного досвіду. Вона, підкреслює 

вчений, є цементуючою основою для зчеплення природного і набутого і тим 

самим визначає динаміку формування музичної обдарованості. «Музична 

пам’ять – це здатність до запам’ятовування, збереження і відтворення 

музики. Як і будь-який вид професійної пам’яті, пам’ять музиканта є 

комплексною і «поліфонічною»: вона включає процеси і дії різної складності 

і спирається на ті органи почуттів, які більше за все і частіше за все пов’язані 

з даною професією» [102]. Науковець виділяє чотири етапи формування та 

розвитку музично-слухової системи. У своїй ієрархії він спирається на 

здатність слуху формувати з музичних звуків «блоки»: мотиви, фрази, 
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пропозиції, закінчені гармонійні побудови, а в кінцевому результаті – цілі 

музичні твори. 

Перший етап автор називає сенсорним, досемантичним. На цьому 

рівні відчуття відбувається тонкий сенсорний аналіз елементарних якостей 

звуку і їх взаємодії між собою. 

Другий етап – звуковисотно-інтонаційний. Тут, вказує дослідник, 

відображення звуку відбувається на рівні сприйняття: цілісний музичний 

звук «оцінюється» і переживається як частина мотиву, інтервалу, акорду, як 

щабель ладу. Таке переживання відносин між звуками дозволяє розрізняти, 

сприймати й інтонувати фразу, мелодію, окремі звуки, інтервали. 

Третій етап – емоційно-семантичний. У нього входять мелодійний, 

гармонійний і поліфонічний види відносного музичного слуху. Він 

спирається на добре розвинене відчуття ладу почуття і довільні стійкі 

музично-слухові уявлення. 

Четвертий етап автор називає архектонічним музичним слухом. Це  

вищий рівень розвитку музичного слуху. Його характеристиками є 

послідовно-одночасний процес побудови музичного образу й аналітико-

синтетичні операції музичного мислення. 

Ряд інших психологів і музикантів вносять свої доповнення в 

трактування структури музичних здібностей. Так, Дженг Цзі пропонує ввести 

в елементарний музичний комплекс, крім основних музичних здібностей,  

такі, як «вміння спостерігати за перебігом музики і читати її з листа». 

«Уміння спостерігати музику – це здатність зв’язувати в логічній 

послідовності звукові образи, переживати музику як процес» [138].  

Дуань Юхань у музичному мисленні виділяє два компоненти 

здібностей [148]: а) репродуктивний, пов’язаний з розумовими актами, що 

обслуговують сприйняття вже існуючої музики; б) продуктивний, творчий, 

відповідальний за створення нової музики. Ці компоненти (при їх 

відмінностях) мають загальну базу – «мовний шар» музичного мислення, 
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що лежить в основі всієї музичної діяльності і робить можливою 

актимузичну комунікацію. Чен Дейе в якості самостійної музичної здібності 

виділяє музичну пам’ять. Автор пише: «Поряд з музичним слухом і почуттям 

ритму музична пам’ять утворює тріаду основних провідних музичних 

особливостей... По суті ніякий рід музичної діяльності неможливий поза 

межами тих чи інших функціональних проявів музичної пам’яті» [139, с. 

27] 

Таким чином, виходячи з розглянутих концепцій музичних здібностей,    

ми робимо висновок, що основними музичними здібностями, складовими 

структури музичної обдарованості є наступні: відчуття ладу почуття, 

музично-ритмічне почуття, музично-слухові уявлення, загальна і музична 

пам’ять, психомоторні здібності. 

Як уже зазначалося раніше, музичні здібності виявляються і 

розвиваються в процесі різної музичної діяльності. Ми вважаємо дуже 

цікавими міркування Лан Айжун, що розкривають психологічні мотиви, які 

спонукають людину до занять музикою. На думку науковця, основною 

рушійною силою психічного розвитку є постійні суперечності між новими 

потребами і старими недостатніми способами їх задоволення. Виходячи з 

цього, вчений вибудовує ієрархію психологічних потреб і відповідних цим 

потребам видів музичної діяльності. Так, на початковому етапі провідними 

психологічними потребами є такі, як потяг, потреба в музиці, бажання 

повторити позитивні переживання від прослуханої музики. Ці потреби 

здатні спонукати особистість до слухання музики, спроб активного 

співпереживання у вигляді рухів під музику, емоційних вигуків тощо. В 

процесі початкової музичної діяльності виникає постійне внутрішнє 

спонукання до музикування, формуються мотиви і вибіркові інтереси, 

пов’язані з самим ходом і змістом музичної діяльності. Ці психологічні 

потреби виступають стимулом до систематичного процесу музичного 

навчання. 
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Включення музичних занять в освітній процес дошкільнят дозволяє 

сформувати більш глибокий інтерес дітей до занять музичною діяльністю, а 

отже, розширити її форми. Для нашого дослідження це має дуже важливе 

значення. Звернення до музичного фольклору, його використання в процесі 

музичного навчання дошкільнят дає можливість урізноманітнити форми 

музично-творчої діяльності дітей, активізувати розвиток їх музичних 

здібностей. 

Вплив навчання та розвитку виявляється ефективним, коли 

враховується оптимальний рівень загального і музичного розвитку дитини. 

Доведено, що музичний розвиток відбувається в трьох взаємопов’язаних 

напрямках: інтелектуальному, емоційному та виконавському. 

Значення інтелектуальної складової навчальної та музично-

виконавської діяльності безсумнівне. Вона полягає в осягненні змісту 

твору, постановці художнього завдання, яка в подальшому складається в 

закінчену інтерпретацію; в розумінні загальномузичної і вузькоспеціальної 

термінології. Стосовно теми нашого дослідження, можна відзначити, що при 

включенні до музичних занять творів музичного-мовного фольклору виникає 

необхідність розширення пізнавальних інтересів дітей, що важливо для 

розуміння суті фольклорних творів і специфіки їх виконання. 

Емоційний компонент займає важливе місце в структурі музичної 

діяльності. Роль емоцій у музичному розвитку виключно велика.  Емоційна 

відчуття музики,  як було сказано вище, складає основний психологічний 

зміст музикальності. В подальшому емоційна сприйнятливість проявляється 

в легкості, з якою виразні компоненти звучання викликають відповідні 

переживання. 

Музичний розвиток дітей відбувається під безпосереднім 

керівництвом педагога. Він має у своєму розпорядженні арсенал засобів і 

способів педагогічного і психологічного впливу на дитину. Однак їх дієвість 

багато у чому залежить від того, наскільки вони відповідають 
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індивідуальності учня. Індивідуальний підхід пов’язаний із завданням 

максимального розвитку творчих потенційних можливостей учня. Темп 

розвитку здібностей зумовлений природними, індивідуальними 

властивостями і складається на основі поєднання з ними набутих 

психофізіологічних, вікових, інтелектуальних і емоційно-перцептивних 

особливостей особистості. Використання різних видів музичної 

фольклорної діяльності в рамках групових занять з дошкільнятами дозволяє 

враховувати індивідуальні особливості кожної дитини. 

Таким чином, можна зробити висновок, що ступінь розвитку музичних 

здібностей залежить від наступних факторів: 

1) наявності в особистості музикальності, яка є специфічним 

синтезом схильностей і здібностей, що утворюють її психофізіологічну 

домінанту; 

2) наявності в особистості стійкого інтересу до музичної діяльності; 

3) систематичних занять якоюсь музичною діяльністю, в процесі якої 

відбувається розвиток усього комплексу музичних здібностей; 

4) психічної активності особистості – глибокої зосередженості уваги 

на предметі музичної діяльності і спрямованої на її реалізацію системи 

рухів; 

5) вибору засобів психолого-педагогічного впливу, методів, прийомів у 

процесі музичного навчання. 

Згідно із сучасними даними психолого-педагогічної науки [1; 8; 14; 27; 

28; 29 та ін.], що розглядає процес навчання в аспекті гуманізації освіти, 

відправною точкою навчання будь-чого, особливо навчання музики, має бути 

творчість. Тому ефективний розвиток музично-творчих здібностей 

можливий за умови самоактуалізації особистості. Саме самоактуалізована 

особистість володіє найбільш високим творчим потенціалом, оскільки вона 

має можливість діяти у відповідності зі своїми індивідуальними 

особливостями. «Гуманістична концепція освіти виходить з того, що 
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задоволення потреби в творчості відбувається лише тоді, коли людина 

активна» [31]. Формування творчо активної особистості починається в 

дошкільному віці, тому сучасні форми і методи навчання дошкільнят 

спрямовані на розвиток творчого потенціалу дітей. Про це свідчать навчальні 

програми дошкільного виховання і освіти останніх років : «Розвиток», 

«Росток», «Витоки», «ТРИЗ». 

Концепція дошкільного навчання і виховання в нашій країні [32; 33] в 

якості основної моделі виховання і навчання дошкільнят виділяє 

особистісно-орієнтовану модель, яка спрямована на формування і розвиток 

творчо активної особистості (на противагу навчально-дисциплінарної, метою 

якої є пасивне накопичення знань, умінь і навичок). У зв’язку з цим весь 

процес навчання і виховання дошкільнят пов'язаний із розвитком творчого 

мислення дітей, їх творчих здібностей у різних сферах діяльності. 

Активізація творчого потенціалу дітей у рамках музичних занять, на 

нашу думку, можлива при використанні елементів фольклорної діяльності і 

нетрадиційних форм і методів музичної діяльності дітей. Залучення 

дошкільників до занять фольклорною діяльністю допоможе реалізувати їх 

потребу в творчості, активізувати розвиток музичних здібностей (ладових, 

метроритмічних тощо). Багатство і різноманітність музичного фольклору 

дозволяють включати його в процес навчання і розвитку дітей різного віку 

і в різних дитячих установах (дитячих садках, студіях естетичного розвитку, 

загальноосвітніх школах, музичних школах і т. п.).  При цьому вибір 

репертуару, форм і методів навчання буде залежати від віку дітей. Однак 

важливим об’єднуючим для учнів будь-якого віку фактором є те, що заняття 

фольклором дозволяють всім без винятку близько і творчо контактувати із 

досліджуваним матеріалом, тому це робить процес навчання розвиваючим. 

Крім того, заняття фольклором втягують дітей у живий процес спілкування, 

викликають піднесений емоційний стан, знімають бар’єр невпевненості, 
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тобто розвиток музичних здібностей відбувається паралельно із розвитком 

духовної культури дитини. 

Результатом роботи з розвитку музично-творчих здібностей 

дошкільнят у рамках музичних занять може бути проведення фольклорних 

свят, які дозволяють кожній дитині проявити свої індивідуальні музичні 

здібності, показати позитивний результат, що, в свою чергу, підвищує 

загальний інтерес дітей до занять музичним фольклором, активізує їх 

бажання домогтися великих успіхів. 

 Отже, із вищенаведеного можна зробити наступні висновки: 

1) здібності – це психологічні особливості особистості, від яких 

залежить набуття знань, умінь і навичок; 

2) основними музичними здібностями, які є частиною художніх 

здібностей, прийнято вважати: відчуття ладу почуття, музично-слухові 

уявлення, музично-ритмічні здібності, музичну пам’ять, психомоторні 

здібності; 

3) розвиток музичних здібностей відбувається тільки в процесі 

музичної діяльності, отже, й розвиток музично-творчих здібностей 

здійснюється в процесі музично-творчої діяльності. Перш ніж перейти до 

практичного розгляду питання розвитку музично-творчих здібностей дітей 

старшого дошкільного віку в рамках фольклорних занять, необхідно більш 

детально розглянути питання творчої діяльності та особливостей музично-

творчого розвитку дітей старшого дошкільного віку. 

 

 

1.2. Особливості формування музично-творчих здібностей дітей 

дошкільного віку в КНР 

 

У музичній педагогіці творчість розглядається як джерело 

різноманітних форм і методів навчання, виховання і розвитку дітей. Нехитрі 
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думки дітей, пов’язані з творчими знахідками і перетвореннями, складають 

для них велику радість, стимулюють творчі здібності, формують 

особистість. «Творчий процес тренує і розвиває пам’ять, мислення, 

активність, спостережливість, цілеспрямованість, логіку, інтуїцію. 

Творчість пов’язана із самостійними діями, з вміннями оперувати знаннями, 

навичками, застосовувати їх у нових видах практики. Вона передбачає 

неодмінно умову – відмову від стереотипних уявлень» [37]. 

Творчі прояви, властиві дитячому віку, відзначалися багатьма 

дослідниками. Зокрема О. Мкртічян помітила таку важливу рису дитячої 

творчості, як схильність до імпровізації. Вона стверджує, що дітям 

імпровізувати легше, «ніж вивчати пісні з голосу або по нотах» [42]. 

Імпровізація, на думку С. Сисоєвої, є однією з найбільш улюблених 

молодшими школярами занять співом. У процесі навчання дуже важливо не 

погасити в дитині творче начало, закладене самою природою, тобто цей 

своєрідний емоційний резонанс людської душі на життєві явища. Для цього 

необхідний такий розвиток духовних сил дитини, що становлять основу її 

особистості, який забезпечить високий рівень моральності. «Все, що 

розбуджене і виховане, позначиться протягом всього життя» [74]. 

Розробка теорії творчості належить до  сфери різних галузей знань: 

філософії, кібернетики, педагогіки, музикознавства тощо. Її методологічну 

основу становить психологічна теорія діяльності, що отримала висвітлення в 

працях багатьох науковців [2; 16; 18; 143; 152; 154; 161; 177; 270; 306]. 

Принцип предметності, єдність психіки і діяльності, спільність будови 

зовнішньої і внутрішньої діяльності, що грає роль практичної зовнішньої 

діяльності, – ці сутнісні, фундаментальні положення теорії знаходять своє 

підтвердження в практиці творчості, зокрема на фольклорній основі. 

Творча діяльність розглядається вченими як складний комплекс 

різних психологічних процесів. Поряд з мисленням вона об’єднує широкий 

круг психічних явищ – мотиви, емоції, пам’ять, волю, здібності тощо. Для 
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розуміння закономірностей творчої діяльності велике значення має чітке 

уявлення її структури. Значну кількість конкретних видів наукової, технічної 

та художньої творчості своєю специфікою обумовлюють їх структурна 

відмінність, різноманіття варіантів трактування. Для нас є важливим 

виокремлення із всіляких різновидів творчої діяльності нормативної, по 

своїй суті керованої, бо вона «повинна стати об’єктом засвоєння в процесі 

навчання» [64]. Досліджуючи нормативну творчу діяльність, С. Петренко 

протиставляє її тій, яка здійснюється виключно емпіричним шляхом, 

методом проб і помилок. 

Зауважимо, що з усіх видів нормативної творчої діяльності С. 

Петренко розглядає лише один, у якому відома характеристика початкової 

ситуації та мета, що досягається учнем, при вирішенні творчого завдання. 

Автор виходить з теорії поетапного формування розумових дій і визначає, 

що оптимальний спосіб вирішення творчої задачі виникає при розробці 

суб’єктом нових знань на усвідомлюваному і неусвідомлюваному рівні 

[64]. При цьому учень встановлює нові взаємозв’язки між відомими і 

невідомими даними. 

При навчанні музичному фольклору відбуваються подібні процеси. Їх 

обумовленість диктується тими ж вимогами: конкретністю художнього 

матеріалу, ясністю поставленої мети. Оперування елементами музичної 

мови, встановлення нових взаємозв’язків між ними (напрямок, нові звукові 

комбінації) в нашому випадку є не що інше, як варіювання на матеріалі 

народної пісні, тобто створення нових пісенних варіантів при збереженні 

специфічних ознак народно-пісенної мови. 

Оперування заданими елементами може розглядатися як варіювання, 

властиве творчій діяльності. С. Сисоєва вказувала, що «по суті, будь-який 

творчий винахід є комбінування по-новому колишніх даних» [73]. Н. 

Кривошея проводив паралель між грою і творчістю дітей, вважаючи 

характерним для цих творчих проявів поєднання пережитих вражень і 
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побудову з них нової дійсності: «... уміння з елементів створювати 

побудову, комбінувати старе у нові поєднання і становить основу творчості» 

[19]. 

Ці думки отримали розвиток у сучасних дослідженнях. Будь-який 

новий продукт творчої діяльності видається, наприклад, як нове поєднання 

елементів, «що належать раніше іншим системам або самій системі» [92; 

81]. 

Дослідниками підкреслюється, що в творчому процесі комбінування 

музично-слухових уявлень відбувається мимоволі. При цьому можуть 

безконтрольно поєднуватися найрізноманітніші, логічно несумісні і 

віддалені ознаки і символи. Сфера дії такого механізму названа 

надсвідомістю або творчою інтуїцією. Даний механізм психологами 

розглядається як озброєння свідомості інформацією особливого роду. 

«Нейрофізіологічну основу надсвідомості представляє трансформація і 

рекомбінація слідів (енграм), що зберігаються в пам’яті суб’єкта, первинне 

замикання нових тимчасових зв’язків, чия відповідність або невідповідність 

дійсності з’ясовується лише в подальшому» [36]. 

Неусвідомленість цих процесів пояснюється необхідністю захисту 

рішень, що виникають від консерватизму свідомості, надмірного тиску і 

раніше накопиченого досвіду.    Однак уявлення про суть творчої діяльності 

не вичерпується комбінуванням на рівні інтуїції. Хоча, на думку Г. Рудої, 

творча функція самих емоцій ілюзорна, вони не повинні ототожнюватись з 

діяльністю надсвідомості. Творчий процес супроводжується яскравою 

емоцією, частіше за все позитивною [69]. Більше того, її виникнення – 

запорука того, що той, якого навчають, знову і знову захоче повернутися до 

стану радості самовираження. Причому досягнення «ефекту радості» 

можливе як у самому процесі творчості, так і в його результаті, що 

відповідає запрограмованим критеріям. 
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Для нашого дослідження велике значення має положення про 

супровід творчого процесу яскравими емоціями. Оскільки мова йде про 

дитячу творчість, очевидно, що неусвідомленим, мимовільним діям, 

пов’язаним з яскравими емоціями, повинна бути відведена провідна роль у 

формуванні навичок фольклорної піснетворчості. 

Чимале значення для нас має і джерело накопичення комбінованих 

елементів, позаяк кінцевий результат багато у чому визначається наявністю 

вихідних інформаційних знань. Тому ми особливо виділяємо наступні 

положення, сформульовані в процесі досліджень проблем творчості.                      

По-перше, фундамент музичної імпровізації складають моделі-стереотипи, 

закріплені в свідомості за допомогою узагальнення минулого досвіду.                       

По-друге, це можуть бути сліди найвіддаленіших асоціацій, що не 

знаходили раніше застосування, не мають назв, не перевірені практикою. 

Отже, в кінцевому результаті це може бути будь-який інтонаційно-

ритмічний матеріал, елементи якого комбінуються в різних, навіть 

найнесподіваніших співвідношеннях. 

Сучасна музична педагогіка, підтримуючи імпровізаційну творчість, 

допускає поєднання в ній елементів не тільки якоїсь однієї системи 

музичного мислення, але й різних систем. При цьому зміст творчості мають 

складати не просто нові, але й обов’язково корисні,    розвиваючі,    

навчальні та художньо осмислені поєднання. У цьому зв’язку необхідно 

відзначити, що варіативність народної піснетворчості якнайкраще 

відповідає творчим завданням навчання сучасних дітей музичного 

фольклору, ґрунтується на комбінуванні елементів, що становлять 

самостійну систему самобутнього народного мислення. 

Дане положення має принципове значення для нашого дослідження. 

Водночас воно означає, що для формування досліджуваної нами діяльності 

необхідний механізм, який регулює комбінування, що допомагає отримати 

новий варіант, який належить тій же системі музичного мислення, що і 
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його прототип. Тому серед різноманіття підходів до теми творчості ми 

виділяємо той, який дозволяє розглядати творчу діяльність як деяку функцію 

багатьох змінних, зокрема двох груп змінних, які визначаються її плином, – 

«істотних» і «несуттєвих». «Істотні» змінні є заданими, вони зумовлюють 

виконання творчого завдання, а «несуттєві» змінні вибирає самостійно той, 

якого навчають, з арсеналу вже накопичених знань і вмінь. Через комплекси 

«несуттєвих» змінних суб’єкт виражає себе в творчій діяльності. 

Можливе проєктування такого теоретичного підходу на сферу 

фольклорної піснетворчості допомагає диференціювати творчу діяльність 

народного співака, яка складається з «істотних» змінних. До них слід 

віднести традиційні, сформовані норми музично-поетичної народної мови, а 

до «несуттєвих» змінних – художні засоби, за допомогою яких виражаються 

почуття, світовідчуття, характер індивіда. Отже, приступаючи до розгляду 

творчої діяльності дітей на фольклорній основі, необхідно визначити 

параметри заданих пісенних засобів, при дотриманні яких потрібний 

варіант буде задовольняти вимогам пісенної традиції. Крім того, у вихідному 

матеріалі повинні міститися передумови для можливих самостійних 

комбінаторних дій дітей, які виявлятимуть їх індивідуальність. 

Для нашого дослідження надзвичайно важливо розглянути не тільки  

сам  творчий механізм, але й різні методики, які вирішують задачу 

формування музично-творчої діяльності дітей. 

У процесі узагальнення досягнень педагогіки у сфері музично-

творчого виховання дітей було сформульовано дві важливі установки, що 

мають принципове значення для всіх найбільш цікавих і цінних, творчо 

розвиваючих напрямків: «Методика формування і стимулювання музичної 

творчості на будь-якому рівні розвитку дитини або підлітка повинна 

спиратися на дві діалектично взаємозалежні і одночасно провідні установки: 

одна з них – засвоєння якихось норм, типів творчості, музичних структур і їх 

варіантів, інша – організація обстановки для подолання інерції і пасивності 
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для творчих несподіванок» [110]. Це положення можна вважати 

універсальним, позаяк його в повній мірі можна застосувати і до нашого 

дослідження освоєння старшими дошкільнятами такого самобутнього і 

характерного пласта сучасної музичної культури, як український пісенний 

фольклор. 

Науковці вказують на необхідність засвоєння музичних структур і їх 

варіантів, покладених в основу творчої діяльності. Крім того, вони уточнюють 

норми і типи творчості. Все це визначає характеристику конкретної творчої 

системи або комплексу систем. Очевидно, що така характеристика повинна 

включати не тільки елементи системи, опис їх основних ознак, але й 

розкривати закономірності взаємодії даних елементів. Установка на 

організацію обстановки для творчості істотно доповнює загальну 

характеристику освоюваної творчої системи і фактично спрямована не 

тільки на виявлення умов, в яких дана система може функціонувати, але й 

способів їх формування. 

Таким чином, вимальовуються три основних аспекти, які 

характеризують систему формування музично-творчої діяльності: елементи 

системи або сукупності систем як основа формування творчої діяльності; 

способи їх взаємодії; умови взаємодії. 

Для нашого дослідження особливу цінність становлять розробки 

вчених, що розкривають умови і методи, які стимулюють творчу діяльність і 

прийнятні в сучасному навчанні за різними музичними системами. У цьому 

зв’язку не можна не згадати про ряд основоположних положень. 

О. Янкович надавав велике значення розширенню художнього 

кругозору дитини за допомогою всіх доступних для неї інформативних 

каналів, відводячи при цьому особливу роль розвитку асоціативно-

образного мислення як головного спонукача творчого самовираження. 

Наслідком всебічного розвитку є можливість імпровізації в 

найрізноманітніших її проявах: у русі, в літературній мові, в музикуванні 
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[119]. Причому головну цінність являє не творча продукція дітей, а сам 

процес творчості, що дозволяє повторити в інших поєднаннях, у зміненій 

послідовності знайомі музично-інтонаційні обороти, «подорожувати» від 

мовного початку прозових і віршованих літературних текстів до музично-

ритмізованих їх висловів, відгукуватися звукоритмами на ритм руху людей і 

предметів. 

Го Шенцзянь, розглядаючи питання творчого музикування дітей, 

велику увагу приділяв формуванню у них вихідного музичного багажу. 

Так, він, зокрема, вважав за можливе вводити імпровізацію відразу, «як 

тільки у дітей накопичиться деяка кількість слухових вражень» [158]. При 

цьому міра «достатності» ученим не конкретизувалася. Очевидно, дана міра 

неоднакова для різних дітей і, крім того, знаходиться в прямій залежності 

від засвоювання матеріалу. 

Ці важливі положення знайшли свій подальший розвиток у 

дослідженнях останніх років. Так, В. Ульянова, застосовуючи творчі завдання 

для розвитку почуття ладу у молодших школярів, спирається на їх емоційні 

реакції й асоціації, які викликаються різнохарактерними літературними 

текстами завдань [105]. У якості обов’язкової умови виконання поставлених 

завдань В. Ульянова виділяє попереднє ознайомлення учнів з необхідними 

засобами виразності. Н. Георгян [5] за зразок для самостійної творчості 

пропонує брати освоєння подібних до ладової структури і ритмічних 

оборотів творів, що дають наочне уявлення про можливості звукової 

взаємозамінності і варіантних перетворень матеріалу. 

Лю Ся для організації музичної творчості використовує спеціально 

підібрані літературні тексти, які мають відповідати таким критеріям 

відбору [205]: вони повинні обов’язково бути невеликими за обсягом, 

ритмічно чіткими і образно яскравими. Зазначений підхід до вихідного 

матеріалу базується, в першу чергу, на знанні вікових особливостей учнів. 

Цей же принцип лежить і в основі визначення форм навчання, що 
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стимулюють дії. Лю Тонг, наприклад, говорить про створення 

невимушеної обстановки, зокрема ігрової [204]. Лю Лі вважає, що ігрова 

форма навчання розвиває самостійність, емоційність і творчу уяву дитини 

[202]. 

Спонукати до творчості можна різними шляхами. Лі Цин вважав, що 

«найпростіший і елементарний імпульс до творчості – це зацікавленість 

дітей винаходом підголосків або варіантів наспівів» [185, с. 116]. Лі 

Цзіньюань стимулює творчу діяльність дітей за допомогою засобів 

звукозапису, що дають можливість усвідомити і узагальнити власний 

музичний досвід, самовиразитися в музиці [182]. 

Лі Даоюань виявила цілий комплекс педагогічних впливів, необхідних 

для формування творчої діяльності. Він складається з різноманітних 

характеристик, а саме: матеріалу, що слугує основою творчості, прийомів 

його демонстрації, способів підвищення зацікавленості дітей через гру, 

імпровізації педагога і органічної взаємодії різних видів діяльності [179, 

c.48]. 

На думку Лі Цзіньван [181], успіх імпровізації учнів залежить від 

уміння педагога створити на уроці або занятті з дітьми проблемну ситуацію, 

а також від того, наскільки органічно імпровізація поєднана з іншими 

видами діяльності. 

Всі перераховані компоненти педагогічного впливу в тій чи іншій мірі 

знаходять своє застосування і в процесі творчої діяльності на фольклорній 

основі, що здійснюється в процесі цілеспрямованого навчання. Спроби 

організувати таке навчання робилися й раніше. Ще в 1913 році відомий 

педагог, музичний теоретик і збирач фольклору А. Маслов, розробивши 

«методику співу в початковій школі, засновану на новітніх даних 

експериментальної педагогіки», запропонував в якості одного з методів 

активізації творчої думки на уроках одноосібність або спільне створення 
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мелодії на заданий текст чи ритм, імпровізацію знайомих пісень «на свій 

лад», написання закінчення до заданого чотирьохтактного речення. 

Хуан Данью назвав у якості дієвих прийомів виховання творчих 

навичок винахід підголосків, перетворення унісонного мотиву в 

двохголосний шляхом «легкої фігурації», а не «винаходи паралельного 

голосу» [167, с. 37]. Це наближало імпровізований поспівковий матеріал до 

найбільш стародавнього українського багатоголосся – гетерофонії. Така 

опора на особливості народного голосоведіння, властивості й ознаки 

народного багатоголосся забезпечувала збереження і розвиток корінних 

основ національної музичної мови. 

Хуан Данью запропонував унікальний за своєю доступністю та 

ефективністю спосіб формування творчих дій дітей, при якому керівник 

показує «один, другий, третій наспів різного характеру з розрахунком 

спрямувати дитячу уяву на шлях творчості» [167]. Потім пропоновані 

варіанти багаторазово відтворюються дітьми. 

Сучасні методи формування творчої діяльності ще більше 

диференціюють цей процес, в якому оперування музично-слуховими 

уявленнями націлене на сприйняття і відтворення найвиразніших засобів: 

ладу, ритму, форми тощо. Діти імпровізують на ступенях, що утворюють 

виразну інтонацію, складають варіації різного характеру, маленькі пісеньки – 

поспівки – з конкретних звуків або короткі віршовані тексти за заданими 

ритмічними формулами [311]. 

Таким чином, накопичені сучасною музичною педагогікою великі 

теоретичні знання і практичний досвід творчого розвитку дітей засобами 

музичного мистецтва дозволяють осмислити і науково обґрунтувати ідею 

організованої дитячої творчості на музично-фольклорній основі, 

використовувати універсальні методи педагогічного впливу на них у навчанні 

такого самобутнього мистецтва, як фольклорна піснетворчість. 
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Помічено, що включення у розділ співу в рамках традиційного 

музичного заняття елементів музично-мовленнєвого фольклору активізує 

розвиток співочої здатності дітей.  Це пояснюється тим, що зразки 

народної музики, призначені для дітей (заклички, колядки, веснянки, 

найпростіші колискові тощо), створені в надрах народного побуту, відібрані 

багаторічною практикою і тому відповідають їх потенційним можливостям. 

Підсумовуючи вищесказане, можна зробити наступні висновки : 

1) навчання, яке формує творчу діяльність старших дошкільників на 

фольклорній основі, передбачає в якості головної дії комбінування заданих 

елементів, що належать до системи народної музичної творчості;              

2) комбінуючі дії, покладені в його основу, повинні бути 

диференційовані відповідно до традиційних норм народної піснетворчості і 

можливості їх індивідуальної інтерпретації кожним учнем; 

3) методи стимулювання дитячої творчості, розроблені з урахуванням 

вікової психофізіології та застосовувані в сучасній музично-педагогічній 

практиці, можуть бути спроєктовані на організоване навчання музичного 

фольклору старших дошкільників у формах, обумовлених специфікою 

фольклорної піснетворчості. 

Старший дошкільний та молодший шкільний вік характеризуються в 

психолого-педагогічній науці як особливі періоди у вихованні та розвитку 

дитини. Цей період завершує дошкільне дитинство і є перехідним щаблем до 

шкільного навчання. Саме в цей час відбувається активне формування 

важливих для подальшого навчання і розвитку рис поведінки дітей, їх 

різноманітної діяльності, пов’язаної з інтелектуальною, морально-вольовою 

та емоційною сферою. 

Різнобічний розвиток 5-6-річної дитини найтіснішим чином пов’язаний 

з її здібностями, тобто особливостями особистості, які забезпечують високі 

досягнення в діяльності, визначають придатність людини до того чи іншого 

виду діяльності. Багато з цих здібностей вже помітно проявляються до 
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шести років. До їх числа належать і пізнавальні  здібності, що включають в 

себе сенсорні (сприйняття предметів і їх зовнішніх властивостей) й 

інтелектуальні здібності, які забезпечують відносно легке і продуктивне 

оволодіння і оперування знаннями, знаковими системами. 

У старшому дошкільному і молодшому шкільному віці відбувається 

істотний розвиток сприйняття, його точності і диференційованості. 

Водночас естетичне сприйняття продовжує характеризуватися 

фрагментарністю, воно тісно пов’язане з особистим досвідом дитини, її 

інтересами. 

Для дітей цього віку характерний переважно емоційний, а не 

інтелектуально-розумовий тип оцінки того, що відбувається. А. В. 

Запорожець назвав це «мотиваційно-смисловим орієнтуванням» [253].  

Проте до кінця дошкільного віку емоційні процеси все більше 

інтелектуалізуються. 

Для сфери емоційного і пізнавального ставлення до доступних творів 

мистецтва – предметів побуту, народних явищ – характерна наступна 

динаміка: від несвідомого емоційного відгуку на все предметне, яскраве, 

красиве, до виникнення більш тонких відтінків почуттів, різноманітних 

настроїв. Спираючись на отримані знання, діти здатні, помічати окремі 

зв’язки між змістом твору і способами його вираження. У них виникає 

вибіркове ставлення до явищ прекрасного. Вони вважають за краще певні 

сторони художнього переживання і діяльності. В результаті у дітей 

формується художній смак, поглиблюються і розширюються естетичні 

переживання. 

Як відзначають учені,  у дітей цього віку яскраво виражена готовність 

до сприйняття музики. Естетичне сприйняття музики характеризується 

«особливою схвильованістю, переживаннями сприймаючого, розумінням 

змісту твору, його ідеї, розрізненням і оцінкою виразних засобів, що 

використовуються композитором» [218]. Визнається роль життєвих 
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асоціацій, що виникають при сприйнятті музики дитиною на певному етапі 

її розвитку, але одночасно вважається, що надмірне підкреслення даних 

асоціацій веде до переважання немузичних моментів у дитячому 

сприйнятті, таких як назва твору, сюжет, текст тощо. Діти 6-7 років здатні 

при визначенні характеру музики спиратися як на контекст немузичних 

засобів, так і на музичний матеріал, диференціюючи найбільш яскраві 

засоби музичної виразності. 

Для музичного сприйняття дітей старшого дошкільного і молодшого 

шкільного віку характерний комплекс взаємопов’язаних один з одним 

властивостей: емоційності, цілісності, образності і водночас – дифузності, 

нерозчленованості. 

Найбільш яскраво проявляється у дітей цього віку емоційність 

музичного сприйняття, проте вона має свої специфічні особливості. 

Відгукуючись на музику безпосередньо, інтенсивно, діти не усвідомлюють 

емоційних станів, що викликаються нею, позаяк у них переважає суто 

дитяче, інстинктивно-емоційне, не підкріплене усвідомленим досвідом 

життєвих переживань сприйняття музики. Музичний твір сприймається 

ними ще не як естетичний об’єкт, а як простий зовнішній збудник 

позитивних емоцій. Як зазначає Б. Теплов, «музика, щоб стати естетичним 

об’єктом, повинна бути в повній мірі зрозумілою дітям» [102]. 

Відзначимо також і те, що дитяче сприйняття характеризується 

злиттям, тобто вони не відокремлюють отриманих музичних вражень від 

вражень загальних, які супроводжували сприйняття музики. Більшість 

дітей цього віку не розрізняють особливостей інтонаційної будови мелодії, 

не помічають конкретних змін таких важливих елементів музичної мови, 

як мелодія або ритм, не чують змін ладових функцій і краси тембрового 

забарвлення гармоній. Твір постає перед ними в дуже загальних, неясних 

обрисах. Діти нібито постійно перебувають на першій стадії знайомства з 

твором, коли сприйняття ще загальне і поверхневе. 



46 

 

Здатність до більш глибокого усвідомлення краси і своєрідності 

музичних творів приходить з початком систематичного навчання музики, у 

міру накопичення досвіду спілкування з музичним мистецтвом. 

Як відзначають сучасні дослідники [41; 173; 206; 207 та ін.], у 

навчально-виховній музичній діяльності моторна, сенсорно-перцептивна і 

інтелектуально-вольова активність завжди співвідносяться з провідною 

роллю мотиваційної, емоційно-виразної активності. Усвідомлене соціальне 

цілепокладання формується або через цілісне осмислення музичного твору, 

або через включення узагальнених музичних знань у контекст музичного 

сприйняття. 

Розвиток естетичного сприйняття музики стосовно дітей 

дошкільного та молодшого шкільного віку можливий шляхом підбору 

творів, що викликають у них різні емоції. Крім того, їм прищеплюються 

найпростіші навички, які закладають основи культури слухача: вміння 

уважно вислухати твір до кінця, стежити за його розташуванням, 

запам’ятовувати і впізнавати його, розрізняти його основну ідею і характер, 

найбільш яскраві засоби музичної висловлюваності. При сприятливих 

умовах розвитку естетичного музичного сприйняття воно переростає в 

потребу спілкування з музикою. У тих випадках, коли таких умов немає і ця 

готовність не отримує повноцінного задоволення, вона або затухає, або 

розгортається односторонньо і неправильно: в бік сприйняття 

малозмістовної і малохудожньої музики, але більш доступної для 

сприйняття. 

Одним з важливих компонентів музичного сприйняття є музичний 

слух. Психологи відзначають, що музичний слух у широкому сенсі слова є 

не окремою, а синтетичною здатністю людини. «Музичний слух в 

широкому сенсі слова, – зазначає Б. Теплов, – неодмінно спрямований на 

виявлення образності, розгортання музичного змісту в часі та просторі і на 

розтин у звуковий матерії різноманітних зв’язків музики і життя» [102]. 
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Здатність дошкільника почути інструментальну музику образно-

змістовно характеризує вищий рівень розвитку у нього музичного слуху в 

широкому сенсі слова. Однак результати аналізу психолого-педагогічної 

літератури свідчать, що у дітей 6-7 років при наявності музичного слуху в 

широкому сенсі слова досить слабо розвинений слух звуковисотний. 

Водночас вони впізнають пісні, марші, танці, володіють чималим запасом 

емоційно забарвлених музично-образних вражень. У своєму природному 

розвитку слух дітей, а також емоційні реакції на музику тісно пов’язані з 

різними життєвими уявленнями. 

І. Газіна та Г. Гац відзначають, що у дітей даного віку візуально-

рухова сторона домінує не тільки в музично-побутових враженнях, але 

навіть у спеціально організованій ситуації музичного сприйняття [3; 4]. Діти 

шукають зоровий образ, реальний рух, подію за звучанням (а іноді поряд зі 

звучанням), інтерпретуючи музику як частину більш звичної для них 

видовищно-образної картини життя [3]. Слухаючи вокальну та програмну 

інструментальну музику, вони розглядають її не як доповнення до 

основного видовищно-подієвого життєвого виконання, народженого текстом 

або програмою твору, а як вираження головного, істотного в цьому 

виконанні. 

До шести років у дитини в достатній мірі розвинені свідомість і 

рухова реакція, щоб зайнятися ритмікою і засвоєнням ритму. Слуховий 

розвиток передбачає наявність у дітей здатності розрізняти темпи, 

тривалість звуків. Діти здатні почути і передати прості ритмічні малюнки, 

динамічні й алогічні відтінки. 

Ладові почуття у дітей 6-7 років розвинені в елементарних, але 

достатніх межах, які дозволяють їм при виконанні доступних творчих 

завдань спиратися на наявний запас сприйняття ладових співвідношень. Це 

дуже важливий і суттєвий показник музично-слухового розвитку, 



48 

 

необхідного при формуванні пісенних навичок. Ладова основа допомагає 

дітям структурно оформити свої твори. 

Вчені [86; 109; 161; 183; 258 та ін.] підкреслюють велику роль співу в 

розвитку музичного слуху і співочого голосу дитини. На думку 

дослідників, музичний розвиток активізується, якщо встановлюється 

потрібна взаємодія слуху та співочого голосу. Слух контролює якість співу, а 

вокалізація вимагає вправ у слуховій увазі. 

Фізіологи і лікарі відзначають особливості голосового апарату 

дошкільника, його функцій, вказуючи, що лише із семи років починають 

формуватися вокальні м’язи. Звідси обмеженість діапазону співочого 

голосу, слабкість його звучання. 

У дітей старшого дошкільного та молодшого шкільного віку чітко 

проявляється прагнення до творчості, самостійного вирішення поставленої 

задачі в музичній, театралізованій,    словесній діяльності. В кінці старшого 

дошкільного віку активно розвиваються художньо-творчі здібності, діти самі 

можуть придумувати загадки, казки, пісні, складати вірші, створювати 

танцювальні композиції. У них з’являється оціночне ставлення до творчих 

проявів однолітків, а також і своїх власних. 

Так, у наукових дослідженнях [256; 266; 285; 289] відзначається, що до 

кінця старшого дошкільного віку формується ряд рис, що характеризують 

наявність творчих начал у діяльності дитини: прояв активності, 

самостійності та ініціативи в застосуванні вже засвоєних прийомів роботи 

до нового змісту, в знаходженні нових способів вирішення поставлених 

завдань, в емоційному вираженні своїх почуттів вербальними методами, а 

також при допомозі різних виразних засобів і матеріалів. 

У практичній діяльності (спів, танці, ігри-драматизації) розвиток 

дітей йде від наслідувальних дій до виникнення пошуків виразно-

образотворчих засобів, появи спроб самостійного перенесення набутого на 

заняттях художнього досвіду у своє повсякденне життя, творчої ініціативи. 
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Творче самовираження засобами музики можливо лише тоді, коли діти 

активно засвоять деяку суму знань, набудуть навички художнього 

сприйняття, накопичать певний виконавський досвід, будуть володіти 

елементарними навичками оцінки музики й інших жанрів мистецтва. 

Характерною рисою молодшого школяра є те, що він не виділяє себе 

з світу художнього образу, його творчість носить синкретичний характер.     

Для нього окремі види мистецтва ще не розділені. Дитина малює і 

одночасно розповідає, про що малює, драматизує і одночасно складає 

текст, танцює і підспівує мелодію танцю. Емоційна чутливість дітей на все 

навколишнє створює міцну основу для прояву уяви і фантазії у формі 

нестандартних комбінацій. 

Пісенна творчість дітей 6-7 річного віку дуже скромна за своїми 

проявами. Процес усвідомленого створення мелодії пісні у деяких дітей 

знижує безпосередність вираження їх почуттів, гальмує діяльність творчої 

уяви. Можна припустити, що причина цього полягає в тому, що 

піснетворчість не спирається на досвід такої близької, знайомої дітям творчої 

діяльності, яка часто буває представлена в формі сюжетної гри. У дітей ще 

слабкі і співочі навички. Однак у цьому виді творчості яскравіше виступає 

дитяча обдарованість спеціально-музичного характеру, саме вона є 

зародковою формою власної музично-творчої діяльності. 

Імпровізації і створення дитиною хороводів, танців, музичних 

інсценівок – це ще не власна її музика. Музично-ритмічні рухи дають 

дитині можливість лише опосередковано висловити зміст, настрій музики. 

Цей вид діяльності більш синтетичний за своєю природою, позаяк у ньому 

закладені зачатки і танцювальної творчості, і драматизації. Перевага 

танцювальної імпровізації для формування творчих здібностей полягає в 

тому, що вона виникає і спирається на звичну і захоплюючу для дітей 

ігрову діяльність. У цьому процесі особливо повнокровно може розвиватися 

творча уява дитини, проявлятися її ініціатива, вигадка, збуджуватися 
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радісна захопленість; виразніше виступають і основні фази творчого акту: 

самостійне задумування можливої теми, побудова гри, активні пошуки 

способів вирішення виникаючих при цьому завдань, обговорення 

конкретних дій. 

Гра на інструменті допомагає розвинути вроджені музичні здібності і 

стимулювати інтерес до інструментальної музики. Діти 6-7 років засвоюють 

відмінність напрямку руху мелодії, відтворюють різні ритми, розрізняють 

тембри музичних інструментів. Використання мелодійних інструментів дає 

їм можливість виконати суто музичні завдання: програти мелодії проспівок, 

вступу до пісень; підіграти собі, наспівуючи різні співочі інтонації; 

імпровізувати, створюючи свої власні мелодії. Як зазначає О. Мкртічан, 

накопичення досвіду слухових відчуттів, що постійно виникають, завдання 

диференціювання різних властивостей звуків, необхідність діяти в 

мінливих ситуаціях з різноманітними інструментами – все це створює 

атмосферу, що сприяє музичному розвитку дітей [43]. 

Проте наявність спеціально-музичних здібностей і творчих проявів 

ще не забезпечує успішної творчої діяльності. У багатьох випадках вона 

залежить від більш загальних властивостей особистості. До них можна 

віднести: швидкість і адекватність рішень поставлених завдань; легкість і 

свободу орієнтування в нових ситуаціях при виконанні несподіваних 

завдань; вміння застосовувати засвоєний досвід в інших умовах. 

Резюме: за загальною думку вчених, об’єктивно існуючими 

особливостями психологічного виду старших дошкільників, що виявляються 

в навчальній практиці, є: 

– розрізнений, неорганізований музичний досвід; 

– моторна «скутість»; 

– недостатня вокально-слухова координація     ( іноді і рухово-слухова); 

– переважання ролі видовищно-подійних вражень по відношенню до 

слуху; 
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– потреба в зміні емоційних станів; 

– схильність до безпосереднього співпереживання, емоційної 

ідентифікації в ситуації спілкування (з дорослими, з персонажами творів 

музики);               

 – регуляція діяльності, спілкування, спираючись на чуттєві відчуття, 

образи, але не на слово; 

– інтерес до зовнішньої форми (музичної, словесної), до заміщення 

форм   тощо; 

– особистісна домінанта – прагнення до самовираження в  

найрізноманітніших формах (звукових, зорових, рухових тощо). 

Великий потенціал творчого розвитку містить у собі музична 

творчість, яка дозволяє продукувати суб’єктивно нове і в процесі 

сприйняття, слухання музики, і в процесі музичного вираження, 

імпровізації. 

ЇЇ найкращі методики є важливим кроком для будь-якого скрипаля-

початківця, і це створює прецедент для власного музичного розвитку. При 

вивченні музичного інструмента так важливо вивчити правильну техніку, 

термінологію, навички аудіювання, ансамблеву гру, музичність в 

артикуляції, формулюванні нот і присутності виконання. Ці важливі кроки 

застосовуються до всіх інструментів, але є спеціалізованими для кожного, 

оскільки інструменти, звичайно, відрізняються. Гра на скрипці 

характеризується не тільки унікальною структурою та технікою, але й 

різниться методами навчання. 

Деякі скрипкові методи демонструють різні поняття. Вони можуть 

відрізнятися за стилем музики, технікою та філософією, які є важливими 

для майбутніх ігрових здібностей скрипаля. Оскільки фундамент навчання 

будується за допомогою методології, у музиці важливо розуміти основи 

методів навчання.  Для навчання гри на скрипці використовують два 
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методи: метод Сузукі та метод О’Коннора, в рамках яких, у свою чергу, 

існують методи для початківців і більш досвідчених скрипалів. 

Дослідження методів Сузукі та О’Коннора було зосереджене на 

поглибленому аналізі методів для початкового рівня навчання. У їх рамках 

було розглянуто фундаментальні етапи навчання, теоретичний формат та 

інтерактивний підхід до навчання гри на скрипці. Метод Сузукі відомий у 

світі завдяки підходу «рідна мова», який використовує стратегії, спільні 

для вивчення мови. Метод полягає у слуханні, подібно до того, як дитина 

навчається мови, та інтеграції його в музику. Слухання музики (метод 

Сузукі) – одна з найважливіших речей у навчанні скрипаля-

початківця. Цей метод існує впродовж десятиліть і успішно 

використовується для навчання гри на скрипці дітей віком від двох 

років. Метод О’Коннора є відносно новим, оскільки його складові були 

оприлюднені вперше в 2009 році. Хоча він схожий на метод Сузукі «рідна 

мова» щодо прослуховування музики, проте містить нові елементи, яких 

немає в методі Сузукi. Зокрема мова йде про імпровізацію, яка є однією з 

речей, які відрізняють метод О’Коннора від методу Сузукі. Метод 

О’Коннора передбачає спосіб створення музики за допомогою імпровізації 

під час вивчення ритму, гами, музичних стилів і способів читання музики. 

Для вчителів при виборі того чи іншого методу важливо знати, як він 

впливає на вміння учня грати на інструменті. Також необхідно визначити 

різні частини методів, які є найбільш корисними для студента під час 

викладання різних технічних аспектів інструменту. У своєму дослідженні 

ми проаналізували різні аспекти методів Сузукі та О’Коннора, 

зосередившись на їхніх сильних сторонах. Виходячи з результатів 

дослідження, ми визначили ті частини, що найкраще підходять для 

навчання учнів-початківців.  Також було запропоновано так звану 

«гібридну» схему, яка поєднала елементи обох методів, щоб допомогти 

вчителям у роботі з  різними категоріями студентів-
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початківців. Задоволення індивідуальних потреб  є необхідним, оскільки 

студенти мають різний рівень здібностей, отже, потребують різних технік, 

музичних стилів та середовища для навчання. 

У статті «Музична педагогіка 21 століття» М. О’Коннор ділиться 

розповідями відомих скрипалів із класичною освітою, з якими він 

знайомий, про те, як традиційні методи підводять студентів і змінюють їх 

творчість. Автор говорить про класичних кваліфікованих скрипалів та 

їхню боротьбу за осягнення творчості через імпровізацію на своєму 

інструменті.  

О’Коннор згадує, що скрипалі, які починають з дуже юного віку, 

зазвичай навчаються лише напам’ять, тому вони володіють меншими 

навичками в імпровізації, ніж ті, хто починає вчитися приблизно у вісім 

років.  

    За словами О’Коннора, інші музиканти, такі як духові, зазвичай 

починають навчання із старшого віку, тому вони більш творчі в гармонії та 

супроводі.  

 О’Коннор також стверджує, що відсутність композиторів, 

аранжувальників і диригентів, які грають на скрипці, пояснюється 

жорстким навчанням, структура  якого не передбачає використання 

творчості у навчанні.  

Це викликано недоліком слухання інших гармоній і контрапунктів, 

оскільки більшість традиційних методів базується на прослуховуванні 

власної або тієї музики, яку грають інші. О’Коннор радить виконувати ті 

твори, які він називає «американською музикою», яку можна досліджувати 

в її гармоніях і з якою можна імпровізувати, а отже, тренувати за її 

допомогою тих, хто міг би перетворитися на більш універсальних 

музикантів.  

У статті «Яке майбутнє для струнників?»  О’Коннор розповідає про 

вплив методології на перетворення студента  в музиканта-професіонала.  
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Автор акцентує увагу на тому, що класично підготовлені музиканти 

часто обмежуються вузьким ринком праці, тобто або викладають музику, 

або грають в оркестрі.  

Нині мало класичних скрипалів, які стають аранжувальниками або 

композиторами та іншими інструменталістами, які стали популярними в 

інших музичних жанрах шляхом творчої діяльності. О’Коннор згадує, що 

багато великих композиторів, таких як Моцарт і Бетховен, також були 

чудовими виконавцями і описує, як творчість колись була частиною 

основи музичної підготовки, але з часом зменшилася.  

Вплив методу на майбутній напрям навчання музиканта важливий 

для новачка, оскільки це може вплинути на можливий вибір музичної 

кар’єри. 

У статті міжнародного музиканта «Америка має всі потрібні 

музичні інгредієнти та Марк О’Коннор знає, як їх поєднати» автор 

розповідає про початковий  підхід до навчання гри на скрипці.  

О’Коннор використовує американські пісні з метою поширення 

американської  музики за допомогою її виконання на струнних 

інструментах.  

 Скрипкові методи зазвичай ґрунтуються на традиційному 

європейському стилі, а метод О’Коннора тяжіє більше до американського 

стилю.  

О’Коннор також поважає студентів, які більше схильні до класичної 

музики. Він також стверджує, що його метод включає її в стиль навчання.  

О’Коннор зазначає, що навчання музики на основі об’єднання  обох 

стилів спричиняє відмінності ігрових можливостей учнів. 

Джанет Фаррар-Ройс у своїй статті «Навчання гри на скрипці чи 

навчання скрипці» розповідає про кількох відомих струнників, які 

включають різноманітний репертуар у свої виступи та записи.  
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Дедалі більше музикантів грають не тільки класичну музику, вони 

розширюють свій репертуар за рахунок джазу, року та інших форм 

музичного мистецтва.  

Це може змінити підходи до навчання студентів гри на струнних 

інструментах, оскільки його зміст розширюється за рахунок інших видів 

музики, відмінних від класичної.  

Стаття Фаррар-Ройса показує важливість можливого нового методу, 

який розглядається через призму методів Сузукі та О’Коннора. Клер Бугея 

у статті «Участь батьків у музичній освіті учнів скрипки: Сузукі та 

традиційні підходи в порівнянні» розповідає про своє дослідження двох 

учнів-скрипалів і вплив батьківської участі, починаючи з початкового 

рівня.  

Один учень навчався за допомогою методу Сузукі, а інший – за 

допомогою традиційного методу, але обидва підкреслювали роль своїх 

батьків. Дослідження виявило схожість у їх музичному вихованні.  

Перша схожість полягала в тому, що обидва батьки мали певні 

поняття про музику і відвідували заняття зі своєю дитиною.  

Аудіювання проводилося вдома для обох учнів, але його зміст 

відрізнявся.  

 Учень, який навчався за методом Сузукі слухав пісні, які він 

пропонував, а учень, котрий навчався за традиційним методом, слухав 

п’єси та іншу класичну музику.  

Спілкування вчителя з батьками було важливим в обох випадках для 

розвитку дитини, хоча батьки, діти яких навчалися за традиційним 

методом, випадок перестали приходити на заняття з дитиною 

раніше, проте і за цих обставин спілкування між батьками та вчителем все 

ще існувало.  
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К. Бугея зазначає, що при традиційному методі саме вчитель 

визначає необхідність залучення батьків, тоді як метод Сузукі прямо 

передбачає їх участь.  

З цього можна зробити висновок про те, як участь батьків, 

передбачена методом Сузукі, впливає на навчання учня-початківця. 

Елейн Дж. Колпріт у статті «Спостереження та аналіз навчання струн 

Сузукi» навела результати спостереження за дванадцятьма вчителями 

струн Сузукi та двадцятьма чотирма учнями віком від 3 до 17 років, яке 

проводилося  за допомогою «рамкового спостереження».  

Рамкове спостереження – це здатність вчителя визначити момент, 

коли щось потребує покращення, його підхід до вирішення проблеми.  

Результати навчання, виступи студентів були класифіковані як 

невдалі або успішні залежно від цілі вчителя та на основі техніки лівої, 

правої руки та музичного виразу.  

Для кращого розуміння функції методів були розглянуті наступні 

питання, які  досліджувалися впродовж чотирьох етапів: 

1. Що являє собою метод Сузукі та О’Коннора як методологія 

навчання скрипки студента-початківця? 

2. Які прийоми гри на скрипці вивчають вперше? 

3. На чому зосереджується головна тема кожного уроку в міру 

просування учня у навчанні? 

4. Які прийоми читання та аудіювання використовуються для 

розвитку учня? 

5. Які цілі в кінці першої книги для скрипаля-початківця? 

6. Яка підготовка до пісні, якщо є? (ваги, вправи для пальців, ігри) 

7. Які речі, крім самого інструменту, є пріоритетними в методах? 

8. Який підхід кожного методу до утримання інструмента? 

9. На які методи наголошується під час розробки? 

10. Як розвивається звуково-музичний стиль? 
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11. Чим відрізняються методи за своїм підходом і який ефект від 

імпровізації включено в метод О’Коннора? 

Моє дослідження було зібрано за допомогою чотирьох різних 

аспектів методології. Спочатку я проаналізував підхід вчителів до 

викладання на основі обох методів, щоб краще зрозуміти їх перспективи. У 

контексті прогресу навчання методи Сузукі i O’Коннора мають вирішальне 

значення. Навчання є ключовим компонентом кожного методу. Уявлення 

вчителя про скрипкову техніку лежать в основі розвитку технічних 

навичок скрипаля-початківця. Якщо цьому приділяється належна увага, 

учень досить швидко прогресує. Те, як учні вміють відчувати ритм і висоту 

нот, може сприйматися у багатьох формах. Спочатку потрібно вивчити 

ритм або тон, які можуть вплинути на розуміння учнем свого інструменту. 

Я також розглянув різні навчальні середовища та їх вплив на учня.  

Участь батьків, групові заняття та можливості продуктивності можуть 

суттєво позитивно вплинути на успішність учнів у грі на скрипці. На 

підставі аналізу цих аспектів методи Сузукі та О’Коннора можуть 

показати, наскільки швидко можуть розвиватися учні-початківці. Це різні 

зовнішні фактори, крім музики чи інструменту, які впливають на 

початківця. 

Книги та приклади аудіювання з кожного методу аналізувалися з 

точки зору теоретичної перспективи. Прогрес у книгах дає можливість 

встановити, що в подальшому учні повинні вивчати, якими навичками гри 

на своєму інструменті мають оволодіти. Книги Сузукі та О’Коннора 

показують очікування учня, його перехід від однієї частини навчання до 

іншої. Це, у свою чергу, визначає очікування щодо технічного 

прогресу. Крім того, зазначені книги передбачають посилену увагу до 

вивчення нот, ритму, фраз, артикуляції та музичної термінології. Як 

підсумок, було проведено спостереження за учнями, які пройшли навчання 

з використанням кожного конкретного методу. Воно засвідчило прогрес 
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рівня гри при кожному методі.  Для забезпечення достовірності оцінки 

зазначених методів дотримувалися індивідуальних інструкцій, 

зокрема звернули увагу на структуру уроку, час тренування та музику. 

Навчальні підходи до підготовки вчителя за методом Сузукі 

Як правило, музикант-початківець отримує інструмент перед 

початком навчання, але за методом Сузукі новачок спочатку використовує 

скрипку-коробку. Знайомство зі справжнім інструментом настає після 

того, як учень навчиться тримати лук і грати на ній варіації. Батьки 

відіграють значну роль у методі Сузукі, позаяк вони зобов’язані 

відвідувати уроки учня та робити конспекти. Учитель демонструє і батьки 

дізнаються, як допомогти учню практикувати вдома. Батьки і вчитель 

працюють разом щоб допомогти дитині освоїти інструмент. Під час 

приватних і групових занять інструктор є головним учителем, а вдома у 

цій ролі виступають батьки. 

Музичні твори, які вивчаються за методом Сузукі, спочатку 

демонструє вчитель, а учень слухає записи Сузукi, тобто він спочатку 

вчиться, слухаючи. Читання нот відбувається не на початку 

навчання. Ритми та ноти вивчаються окремо перед початком читання 

творів. Спочатку вчать ритму. Викладання нот починається тільки тоді, 

коли учень навчиться визначати лінії та проміжки музичного складу. За 

ритму і висоти учень починає вчитися читати музику. Книга Джоан 

Мартін «Я вмію читати музику» є одним із допоміжних матеріалів, які 

використовуються для навчання учнів тону та ритму. Флеш-картки також 

допомагають учневі навчитися читати ноти. 

Вивчення пози для тримання скрипки починається з положення 

стоячи і поетапно завершується стійким її виробленням. Спочатку учень 

має природно зручно тримати коробку скрипки, а потім уміти здійснювати 

фіксацію лука. Утримання смичка вивчається далеко від інструмента. 

Метод Сузукi використовує як народну музику, так і свої авторські 
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композиції, демонструючи різні техніки та музичний стиль. Окрім 

простого вивчення інструменту, для методу Сузукі важливі індивідуальні 

та групові заняття. Групові заняття проводяться з учнями одного рівня, які 

виконують той самий репертуар. 

Виконання сольних творів також є важливою частиною навчального 

середовища для набуття учнями відчуття комфорту при перебуванні на 

сцені. 

Середовище Сузукі і О’Коннор 

Методи Сузукі та О’Коннора заохочують учнів, які навчаються гри 

на скрипці, до залучення в музичне середовище. Вони наголошують на 

важливості методу прослуховування матеріалу. Слухання музики у 

позаурочний час  сприяє формуванню музичного середовища у всіх 

місцях, в яких перебуває учень. Учні зможуть визначити мелодію п’єс ще 

до того, як вони вивчать музику, якщо вони знайомі зі звуком.  Обидва 

методи передбачають групові заняття, хоча їх організаційна структура 

дещо відрізняється. Метод Сузукі використовує групові заняття, 

розташовуючи учнів зі схожими ігровими здібностями разом. О’Коннор 

проводить групові заняття у формі ансамблевої гри, до якої залучаються, 

наприклад, скрипаль та інший інструменталіст. В обох методах вважають, 

що учні вчаться не лише на прикладі вчителя, а й у процесі взаємодії з 

іншими учнями. 

Сузукі зосереджується на музичному середовищі вдома і вимагає від 

батьків залучення учня до вивчення інструмента. На заняттях за методом 

Сузукі працює вчитель-інструктор, а вдома – один із батьків. Можливості 

продуктивності є ключовою нагородою вивчення інструмента. У методах 

Сузукі і O’Коннора наголошується на важливості виконання, тому від 

учнів вимагають грати сольні п’єси та брати участь у групових виступах. 

Школа Шизу Сузукі 
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Деякі складові методу Сузукі найкраще відображають техніки для 

останнього твору методу «Гавот». Інші його частини відображають такі 

ключові компоненти, як тональність, тактовий розмір, ритм і артикуляція, 

які сприяють формуванню необхідних навичок у скрипаля-початківця. 

Частина методу передбачає запис п’єс для прослуховування, що 

містять всі артикуляції, темпи та інші музичні фактори, щоб учень міг 

почути очікуваний результат своєї діяльності. У даному методі існує також 

розділ супроводу, щоб учень підігрував на інструменті під час 

прослуховування. Це дає йому можливість потренуватися під 

акомпанемент, що сприяє формуванню навичок виступу на сцені. 

Досліджуваний метод містить детальний опис пози при грі в положенні 

стоячи, фотографії та описи позиції відпочинку, утримання лука, 

розміщення лука (посередині, кінчик і розміщення жаби), розміщення лука 

між грифом і бриджем.  Також надаються фотографії та описи різних 

рівнів руки під час гри на різних струнах і візерунків пальців лівої руки. 

Все це необхідно засвоїти перед розучуванням будь-якої музики.  

Рекомендації від Шизу Сузукі 

Перед початком варіації «Twinkle Twinkle Little Star» приклади A, B, 

C, D та E – кожен із різними ритмами. Ці ритми потрібно плескати і грати 

як рукостискання, перш ніж грати їх на скрипці. Положення смичка при 

розміщенні на струнах таке, що за ним слідує ритм А, який грають на 

відкритій струні Е та А. Те ж саме робиться з ритмами B, C, D і E. 

Пояснення дається для кожного ритму, зокрема і як його грати. 

Зміна струни E на струну A здійснюється після вивчення 

ритмів. Між кожною зміною струн ставлять упори, щоб учень обережно 

переходив з одного рядка до іншого. Для підготовки пальців до «Twinkle 

Twinkle Little Star» учню пропонується підготувати третій палець, зігравши 

відкриту струну, а потім першим і другим пальцем дістатися до третього 

пальця D. Підготовка четвертого пальця проводиться відповідно до 
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інструкцій для вивчення «Perpetual Motion». Ведучи до Twinkles обидва 

ритми, права рука в положенні тональності ля-мажор. 

Варіації та теми (за Ш. Сузукі) 

Варіант А записується з нотами пісні, а ритми В, С, Р і E наведено як 

перші чотири заходи. Очікується, що учень вивчить ноти з варіанта А, а 

потім зіграє їх з іншими ритмами. Чверть ноти теми Twinkles 

мають стаккатоtenuto mark – нова техніка поклону для 

новачків. Наприкінці теми учень повинен вміти не тільки грати ноти, а й 

співати їх. 

Нижче показано елементи теорії у п’яти варіантах: 

1. Майор. 

2. Розмір часу – звичайний час. 

3. Шістнадцята, восьма, чверть і половина ноти. 

4. Восьмий відпочинок. 

5. Початок руху лука вниз. 

Народна пісня «Легко гребіть» 

«Lightly Row» – це перша частина, у якій студент стикається з 

тактовим розміром вирізу часу. Вперше в методі вказується 

темп Moderato. Динаміка маркування mezzo forte ( mf) також наведено 

вперше в методиці. Готуючись до виконання цього твору, учень 

багаторазово виконує вправу на чіткість нот. При цьому він повинен 

зупинитися на кожній ноті даної мелодії, а потім приступити до 

гри. Вправа повторюється секунду для заміни всіх відкритих нот струни E 

четвертим пальцем на струні «ля». Хоча 4- й палець, як  зазначається, не 

потрібно використовувати для цього твору. 

Загальні елементи з попередніх частин: 

1. Майор. 

2. Ноти на чверть з половиною. 

Народна пісня «Пісня вітру» 
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У «Пісні вітру» важливо навчитися виконувати вправу, яка імітує 

стрільбу з лука. Вправу для повторного виконання смичком показано з 

фрагментом музики.  

Виконати техніку, наведену у вправі. При підготовці до послідовних 

нот третього пальця від струни E до струни A, секція ізольована для 

вправи студентом. Третій ноти пальців мають відпочинок між нотами, 

даючи студенту час перейти від ноти до ноти. 

Новий темп, засвоєний у «Пісні вітру», – 

Allegretto. Staccato і Tenutoю.  У цьому творі потрібні махові удари. Знак 

повтору, відпочинок на чверть, стаккато та розмір 2/4 – нові музичні 

елементи, показані в «Пісні вітру». 

Загальні елементи з попередніх частин: 

1. Майор. 

2. Чверть і восьма ноти. 

3. Динамічний – mf. 

Народна пісня «Ой, приходьте, дітоньки» 

«O Come Little Children» – це перша п’єса, яка починається на схилі 

вгору. Кінець у кожній фразі також є уклін вгору, за яким слідує восьма 

відпочинок, потім – ще один уклін вгору. Лукорозподіл є важливим. Лук 

має зупинитися на середині в кінці кожної фрази, а потім необхідно 

продовжити уклін на початку нової фрази. Цей твір має знайомий тактовий 

розмір 2/4 і вводить нову індикацію темпу Анданте та різну 

динаміку. Нові динаміки, такі як фортепіано (p), forte (f), 

crescendo та diminuendo (поступово м’якше) використовуються в 

композиціях. 

Під час виконання пісні «Ой, приходьте, дітоньки» використовується 

метод, який містить вправу для гри в піцу, що передбачає задіяння  струн A 

та E під час прослуховування резонансу цих нот. Далі слідують ноти, які 

відтворюються arco (гра зі смичком) під час прослуховування резонансу як  
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при грі у піцу. Далі застосовуються вправи на основі гам ля-мажор і 

арпеджіо, які потрібно зіграти з ритмом A варіації Twinkles. 

Загальні елементи з попередніх частин: 

1. Майор. 

2. Такт 2/4. 

3. Четверта і восьма ноти. 

4. Восьмий відпочинок. 

5. Динаміка – мФ. 

6. Знак повторення. 

             Народна пісня «Травнева пісня» 

Основна гама та вправа з арпеджіо, яка з’явилася після «O Come 

Little Children» використовується під час підготовки до виконання 

«Травневої пісні». Ця п’єса починається з арпеджіо ля-мажор із крапками 

четверта нота, за якою слідує восьма нота. Ритмічний малюнок спочатку 

готується без даної ноти, але із вправою на відтворення ритму з нотами 

Twinkles.  У цьому творі використовується темп Allegro moderato, що є 

новим темпом у цьому методі. Після вивчення «Травневої пісні» вправа ре-

мажор виконується за допомогою програвання варіації Twinkles, що 

починається зі струни D. Зазначена вправа виконується для підготовки до 

гри на струнних інструментах у тональності ре і ре-мажор, що 

зустрічаються в методі дещо пізніше. 

Загальні елементи з попередніх частин: 

1. Майор. 

2. Загальний час. 

3. Чверть, восьма і половина ноти. 

4. Динаміка – f, mf, p і diminuendo. 

Allegro – Shinichi Suzuki 

«Allegro» використовує різні удари лука стаккато і тенуто, які 

застосовувалися при виконанні «Пісні вітру». Для виконання 
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різноманітних ударів з лука учень повинен навчитися грі з лукарозподілом, 

тиском і артикуляцією для обох ударів. Третій рядок твору позначається 

Дольче , а його ноти –  тенуто, що передає зв’язок нот з попередніми 

рядками, які позначені staccato. Для посилення секції dolce 

rit  і fermata розміщуються на останньому такті в третьому рядку. Після 

частини дольче музика має темп маркування, який повертає їй початковий 

темп. 

Загальні елементи з попередніх частин: 

1. Майор. 

2. Загальний час. 

3. Чверть, восьма і половина ноти. 

4. Перезбір лука. 

5. Стакато і тенуто 

6. Динаміка – f і diminuendo. 

Perpetual Motion – Shinichi Suzuki 

Вивчення «Вічного руху» вимагає використання на початку 4-

го пальця. Для підготовки цього пальця до  гри передбачаються дві вправи. 

Перша вправа має чотири ноти (B, E, E і B), які  граються з відкритою 

струною Е. Вправа повторюється, при цьому 4-й  палець з відкритої струни 

E переміщається на струну A. Другу вправу учень виконує на струні А від 

відкритої А до 4-го пальця і назад до А. 

Після вивчення  «Вічного руху»  учень вчиться грати частину 

варіації. Це досягається тим, що він двічі грає кожну ноту,  розділяючи її 

на частини. 

Після цього виконується вправа для пальців, написана по третинах, 

починаючи звосьмі ноти, потім та ж вправа з шістнадцятими нотами. 

Загальні елементи з попередніх частин: 

1. Майор. 

2. Загальний час. 
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3. Темп  – Allegro. 

4. Восьма і шістнадцята ноти. 

5. Динаміка – мф 

6. Стакато. 

Allegretto – Shinichi Suzuki 

Підготовка до «Allegretto» починається з вираженої тонізації ре- 

мажор через подвійні зупинки. Відкриті струни D і A грають окремо, а 

потім разом; далі те ж саме робиться з відкритою струною D і 3-м пальцем 

D на струні A. Ре-мажорний лад і арпеджіо, як виписано в інструкціях, 

потрібно зіграти у варіації A Twinkles-

ритм. Акцентовані ноти стаккато вперше зустрічаються в 

«Allegretto». Учень вчиться швидко рухати смичком, граючи 

акцентовані ноти стаккато з більшою кількістю смичків, зберігаючи 

передбачений ритм. 

Загальні елементи з інших частин: 

1. Скорочений час. 

2. Чверть і восьма ноти. 

3. Чверть відпочинку. 

4. Динаміка  – mf і diminuendo 

5. Рим, фермата і темп. 

6. Стакато. 

«Етюд» Шизу Сузукі 

Підготовка до виконання цього твору починається з тонізації ре-

мажор, вираженої через подвійні зупинки. Відкрита струна G і струна D 

граються окремо, потім разом; те саме виконується за допомогою відкритої 

струни G і 3-го пальця G на струні D. Гамма соль-мажор записана в одній 

октаві, а арпеджіо  – у двох октавах. Вправа з візерунком пальців при 

розташування другого пальця на струнах ля та мі дається для підготовки 

до соль-мажорних п’єс. 
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Загальні елементи з інших частин: 

1. Загальний час. 

2. Восьмі з половиною ноти. 

3. Варіація з шістнадцятими нотами. 

4. Стакато. 

5. Динамічний –  mf. 

Спостереження за учнями  

Спостереження на уроках Сузукі проводилися за двома учнями 

Сузукі, які вивчали метод. Вони проводилися двічі, при цьому була 

зафіксована їх структура. В обох учнів був один і той же вчитель і урок 

тривав тридцять хвилин. Учень, якого назвали Сузукі-студент I, 

знаходився майже на півдорозі навчання за даним методом, а учень під 

назвою Сузукі-студент II був початківцем, тобто перебував на перехідному 

етапі від скрипки-коробки до справжньої скрипки. Батьки завжди були 

присутні на уроках кожного учня, сиділи подалі від вчителя та учня і 

конспектували хід занять. 

День перший  

1. Спостереження за Сузукі-студент I  

Урок розпочався з того, що вчитель налаштовував скрипку учня, а 

потім той брав смичок разом з інструментом. Учня попросили вибрати 

шкалу гаму ре або соль-мажор; він обрав ре-мажор. Перш ніж дозолити 

учню грати обрану гаму на відкритій струні A, вчитель перевірив смичок 

учня, вказав темп для гами.  Потім він перевірив положення кисті руки, а 

також рівень правої руки, переконавшись, що лук знаходиться на D 

рядку. Учень грав як гаму ре-мажор, так і арпеджіо.  Першою була п’єса 

«Травнева пісня». По пам’яті вчитель акомпанував учню на 

фортепіано. Опрацьовувалися розділи, у яких були пропуски. Учню було 

важко плавно переходити зі струни А на струну Е, тому він і 
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практикувався під час уроку, витрачаючи час на зупинку та  зміну струн 

перед переходом від ноти до ноти. 

Далі коротко розглядався новий твір «Давним-давно». Учень 

послухав, як вчитель грає цей твір, а також познайомився з його музичною 

структурою. 

Учневі було запропоновано визначити схожі розділи. Він зміг 

вказати на три секції: два на початку і одну наприкінці. Учитель також 

перевірив положення зап’ястя лівої руки учня перед грою пісні «Давно-

давно». Після гри учень відпрацював перехід із струни D на струну A.  

Наприкінці уроку вчитель задав домашнє завдання: вивчити напам’ять 

музичний твір «Давним-давно», опрацювати музичний твір «Алегро», 

співаючи ноти. 

2. Спостереження за Сузукі-студент IІ  

Цей учень був початківцем, який тільки навчався тримати 

скрипку. Спочатку він продемонстрував вправу тримання скрипки, а потім 

уклін. Тоді учню запропонували перейти в ігрову позицію відповідно до 

своєї карти ніг. Учень виконав цю вправу, перейшовши в ігрове 

положення. Далі він вправлявся у триманні скрипки без смичка, коли 

вчитель грав варіацію A «Twinkles». При цьому учень скаржився на те, що 

скрипка впивається у підборіддя і шию. Вчитель показав йому спосіб, за 

допомогою якого можна суттєво цю незручність. Далі він став допомагати 

учневі правильно тримати лук. Вони зіграли ритм «Twinkles» у варіації А 

на струні Е, при цьому учень виконував цей музичний твір у супроводі 

фортепіано. Учневі запропонували грати з використанням більшої 

довжини лука для посилення звуку. Він спочатку це зміг зробити з 

допомогою вчителя, а потім самостійно. 

Твір «Я вмію читати музику» використовувався для вивчення ритмів 

і звуків а потім учень його грав. Спочатку виконувався ритм і в кінці 

кожного рядка учень нагороджувався спеціальним знаком –  
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наклейкою. Далі вчитель грав на фортепіано, а учень проспівував ноти.  

Наприкінці заняття вчитель вчив учня тримати скрипку і грати на 

відкритій струні E, а також задав завдання додому, яке полягало у 

практичному відпрацюванні тих вправ і прийомів, які мали місце на 

уроці. Перед виходом учня з класу вчитель ще раз нагадав йому правила 

вкладання скрипки в футляр. 

                День другий  

1. Спостереження за Сузукі-студент I 

Учитель налаштував скрипку учня, а потім учень грав гаму ля-

мажор. Учень повинен був зіграти кожну ноту гами двічі; це також було 

зроблено стосовно гами ре-мажор. Потім учня попросили зіграти пісню 

«Давним-давно». Після завершення її виконання вчитель перевірив 

положення зап’ястя лівої руки учня, щоб переконатися, що рука може 

досягати нот на грифі скрипки. Гра зазначеного твору повторювалася, але 

вже у супроводі фортепіано. Виконували також музичний твір «Алегро». 

Учитель обговорював з учнем короткі та плавні ноти в «Алегро» та 

повторення першої фрази.  Після виконання першої частини вчитель 

перейшов до середини твору, яку описано як dolce. Це, на думку учня,  

означає, що музика повинна звучати солодко. 

Вчитель попросив учня довше махати смичком у секції 

дольче. Обговорювалися також теоретичні питання, пов’язані з музичною 

грамотою, а також практичні рекомендації щодо прийомів гри на скрипці. 

Наприкінці уроку вчитель задав таке домашнє завдання: удосконалювати 

уміння гри на скрипці за допомогою виконання музичних творів «Давним-

давно» та «Алегро». 

2. Спостереження за Сузукі-студент I 

Учень розпочав роботу з установки стопи в положенні спокою, поки 

вчитель допомагав йому прийняти позу тримання лука. Після цого учня 

попросили заспівати «Up like a Rocket». 
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Ця пісня включала дії зі смичком. Після виконання пісні учень 

прийняв ігрове положення. При цьому вчитель допомагав йому тримати 

лук. Поки учень виконував варіацію А «Блиск», учитель перевіряв удари 

лука. Ритм грали на відкритій струні Е. Вправа, що передбачала 

переведення скрипки з ігрового положення в положення спокою, 

повторювалася тричі. Після цього учень працював над переходом з 

відкритого рядка E на відкритий рядок A. З цією метою він спочатку грав 

на одній струні, а потім зупинявся й переходив на наступну струну. 

За кожен правильно виконаний рядок ритмів твору «Я вмію читати 

музику» учня нагородили стікерами. Під час вправи учень проспівував 

ноти, а вчитель відтворював їх на фортепіано. Останньою вправою була 

гра «Twinkle Twinkle LittleStar. Варіація C» на струні E. Вона також була 

призначена для домашньої практики. 

Спостереження О’Коннора в перший день 

У перший день спостерігали за двома учнями за методом 

О’Коннора. Обидва учні мали тридцятихвилинні уроки і того самого 

вчителя. Учень, якого назвали  О’Коннор Студент I був на початковому 

етапі методу. Студент, якого назвали О’Коннор Студент II долучився до 

експерименту майже наприкінці методу. На кожному уроці присутніми 

були лише вчитель та учень. 

На початку уроку учню було запропоновано перевести в ігрове 

положення свою скрипку. Перед грою вчитель перевіряв положення лівої 

та правої руки учнів. Спочатку була зіграна мажорна гама з відпочинком 

між кожною нотою, що  дало учню час на розташування пальців у 

потрібному місці. Наступним кроком стало визначення і обговорення тонів 

та півтонів у гамі ля-мажор. Потім кожного учня попросили зіграти гаму з 

першим ритмом з «Boil ‘em Cabbage Down». 

«Дивовижна грація» – це твір, над яким працював учень. Учителю 

знадобилося трохи часу, щоб обговорити динаміку та поклони у 
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творі. Після обговорення учня попросили зіграти твір. Надрізи працювали 

окремо від твору, використовуючи струну А та 1-й палець В, при цьому 

стрічка поділялася на дві рівні частини. Історію твору було коротко 

обговорено між учнем і вчителем. Також було розглянуто тактовий розмір 

3/4. 

Для домашньої практики була призначена гама ля-мажор і «Amazing 

Grace». 

 Фольклорна гра  –  активний шлях розвитку музичних здібностей 

дошкільнят  

У попередньому підрозділі нами були розглянуті особливості музично-

творчого розвитку старших дошкільників і їх психологічного вигляду, що 

дуже важливо для вироблення методів і прийомів розвитку музичних 

здібностей на основі фольклорної діяльності. Перш ніж перейти до питання 

розгляду цих методів і прийомів, необхідно обрати найбільш оптимальну 

форму організації занять з дітьми, яка б відповідала їх інтелектуальному і 

психічному розвитку, про що вже говорилося раніше. 

На думку сучасних вчених [17; 21; 23], основним видом діяльності 

дошкільнят є гра, бо в ній відбуваються «найголовніші зміни в психіці 

дитини, ... розвиваються психічні процеси, що готують перехід дитини до 

нового, вищого ступеня її розвитку». Якщо вести мову стосовно теми 

даного дослідження, то слід зазначити, що в неігровій діяльності 

неможливо створити умови для розвитку творчих здібностей дітей, позаяк 

тільки в грі можна домогтися максимальної розкутості дитини і розкрити її 

творчий потенціал. 

Розглядаючи застосування ігрових методів у рамках фольклорної 

діяльності дошкільнят, не можна обійти увагою розкриття аспектів теорії гри 

в роботах зарубіжних і вітчизняних вчених, тому що це принципово 

важливо для нас. 
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На нашу думку, почати потрібно з наведення деяких фактів розвитку 

теорії гри, тому що становлення сучасних поглядів з цього питання 

відбувалося в ході теоретичних і експериментальних досліджень. У  процесі 

розвитку наукових досліджень гри  вперше був систематизований і 

узагальнений великий конкретний матеріал і виокремлена проблема 

біологічної сутності та значення гри. О. Кульчицька, оцінюючи значення 

своїх робіт, вказувала, що до неї ніхто не думав про складності проблеми гри  

для розуміння психіки дитини і її розвитку [26]. Прихильниками такої теорії 

вносилися поправки і доповнення в теорію гри, розвивалися окремі 

сторони цієї теорії, але в основному і головному вони залишалися на своїх 

позиціях [48; 50]. З точки зору сучасної психолого-педагогічної науки 

теорія гри має лише історичне значення, але її ідея про надзвичайно важливу 

роль гри у всьому психічному розвитку дітей збережена в подальших 

дослідженнях цього виду діяльності дитини зарубіжних  і вітчизняних 

вчених. 

Наразі у вітчизняній психолого-педагогічній науці найбільш глибоко 

розглянуті психологічні аспекти гри. Відзначимо у цьому контексті роботи                

С. Т. Шацького, П. П. Блонського, Д. Б. Ельконіна. Д. Б. Ельконін оцінював 

значення гри в житті людини наступним чином: «Справа не тільки в тому, 

що в грі розвиваються або заново формуються інтелектуальні операції, а в 

тому, що корінним чином змінюється позиція дитини у відношенні до 

навколишнього світу і формується сам механізм можливої зміни позиції і 

координації своєї точки зору з іншими можливими точками зору» 

[Тельчарова, с. 139]. Називаючи гру «арифметикою соціальних відносин», 

він трактував її як діяльність, що виникає на певному етапі онтогенезу, як 

одну з провідних форм розвитку психічних функцій і способів пізнання 

дитиною світу дорослих. Виділяючи різні періоди розвитку людини, вчений 

пов’язував їх особливості з провідними видами діяльності, тому визначав 

гру в дитячому віці як головний засіб, що сприяє вирішенню внутрішніх 
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суперечностей і готує дитину до здійснення нових видів діяльності. Гра як 

відображена модель поведінки, прояв розвитку складних систем, систем, 

що самоорганізовуються, включає в себе альтернативні сценарії різних 

процесів життя. Але в будь-якій грі закладені «вільні» основи 

самовираження, імпульси творчих ходів, виборів, переваг [109]. 

У роботах інших сучасних вчених була докладно проаналізована роль 

гри як соціально-психологічного феномена. Так, М. Чернявська 

стверджувала, що гра – це особлива форма діяльності, вона має свою історію 

розвитку, що охоплює «всі періоди людського життя» [111]. К. Крутій 

акцентує увагу на тому, що гра виступає способом реалізації свідомого 

потенціалу дитини, засобом її інтенсивного розвитку. У грі, підкреслював 

учений, відбувається «творча переробка пережитих вражень, комбінування їх 

і побудова з них нової дійсності, що відповідає запитам і потягам самої 

дитини». Тут людина вище себе, вище своєї повсякденної поведінки. Це 

свого роду «збільшувальне скло, через яке бачиться весь майбутній розвиток. 

Людина в грі робить стрибок над рівнем свого минулого розвитку» [22]. 

Вітчизняний педагог-дослідник Л. А. Байкова підкреслює 

двоплановий характер гри. Учасник гри виконує певну реальну діяльність, 

здійснення якої вимагає дій, пов’язаних з рішенням цілком конкретних, 

часом нестандартних завдань. Водночас багато моментів цієї діяльності є 

умовними і дозволяють відволіктися від реальної ситуації. Така 

двоплановість обумовлює розвиваючий ефект, допомагає зняти 

психологічне напруження, бо в разі невдачі її можна повторити кілька разів. 

Для людей, націлених на конкретний результат, життєві невдачі, як правило, 

є фактором гнітючим, що уповільнює розвиток. Гра ж, навпаки, сприяє 

розвитку, збагачує життєвим досвідом, готує ґрунт для успішної діяльності 

в реальному житті. 

Сучасні провідні фахівці з проблеми гри вважають, що «позбавлення 

дитини ігрової практики – це позбавлення її головного джерела розвитку: 
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імпульсів творчості, одухотворення засвоюючого досвіду життя, ознак 

соціальної практики, індивідуального самозанурення, активізації процесу 

пізнання світу» [7]. Гра завжди передбачає взаємодію, грати – значить 

вступати в контакти з іншими. У цьому аспекті вона виступає діалогом між 

партнерами або групами партнерів, тобто свого роду полігоном для 

громадського і творчого самовираження. Гра, підкреслюють вчені, 

надзвичайно інформативна, вона знайомить і з навколишнім світом, і з самим 

собою. У грі дитина почуває себе абсолютно вільною, тому, як правило, не 

копіює поведінку людей. Якщо ж вона все таки виконує наслідувальні дії, 

то обов’язково вносить у них щось своє. 

Відомий педагог стверджує, що ігрова діяльність – особлива сфера 

людської активності, в якій особистість не переслідує ніяких інших цілей, 

крім отримання задоволення від прояву духовних і фізичних сил. Гра, 

підкреслює вчений, завжди виступає одночасно нібито в двох тимчасових 

вимірах – у теперішньому і майбутньому. З одного боку, вона дарує миттєву 

радість, служить задоволенню актуальних потреб дитини, з іншого – 

завжди спрямована в майбутнє, позаяк у ній або моделюються якісь 

життєві ситуації, або закріплюються властивості, якості, стан, вміння, 

навички, здатності, необхідні особистості дитини для виконання нею 

соціальних, професійних, творчих функцій, а також  для загартування 

організму [13].    

Таким чином, на думку вчених, гра – це породження діяльності, за 

допомогою якої людина перетворює дійсність, змінює світ. 

Розглядаючи питання дитячої гри, вчені виділяють наступні її риси:  

1) особливе ставлення особистості до навколишнього світу;  

2) особлива діяльність дитини, яка змінюється і розгортається як її 

суб’єктивна діяльність;  

3) вид діяльності або ставлення до світу, свідомо задані дитині або 

засвоєні нею;  
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4) діяльність, у ході якої відбувається розвиток психіки дитини;  

5)  соціально-педагогічна форма організації дитячого життя. 

Суть гри, з точки зору науковців, полягає в здатності відображати 

дійсність і на цій основі перетворювати її. У грі вперше формується і 

виявляється потреба дитини впливати на світ, стати суб’єктом, 

«господарем» своєї діяльності. Сутність гри полягає в тому, що в ній 

важливий не результат, а сам процес переживань, пов’язаних з ігровими 

діями. Хоча ситуації, які програються дитиною, уявні, почуття, пережиті 

нею, реальні. Пройшовши великий шлях історичного розвитку, гра міцно 

увійшла в педагогічний процес, виконуючи різні завдання пізнавального, 

інтелектуального, а також морального розвитку. 

У рамках нашого дослідження не ставиться завдання всебічного і 

глибокого аналізу теорії гри, але автор вважає за необхідне розглянути 

питання гри дошкільника як основного виду його діяльності, позаяк це тісно 

пов’язано зі змістом другого розділу. 

Науковцями [12; 40; 51; 52; 56; 58; 65; 68] досліджені особливості гри 

дошкільника, виявлені способи впливу ігрової діяльності на процес 

виховання і розвитку дитини, визначена структура гри, розроблені 

ефективні методи педагогічного керівництва ігровою діяльністю дитини, а 

також здійснена класифікація ігор дітей дошкільного віку. Включення гри в 

педагогічний процес має відбуватися продумано і мати певні цілі. Вчені 

підкреслюють, що до гри як педагогічного процесу висуваються наступні 

вимоги: виховно-пізнавальна цінність змісту, повнота і правильність 

розкритих уявлень; доцільність, активність, організованість і творчий 

характер ігрових дій; підпорядкування правилам і здатність керуватися 

ними в грі з урахуванням інтересів окремих дітей і всіх учасників гри; 

цілеспрямоване використання ігрового матеріалу; доброзичливість відносин 

і радісний настрій дітей. Керуючи грою, педагог впливає на всі сторони 

особистості дитини: на її свідомість, почуття, волю, поведінку, 
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використовуючи це з метою розумового, морального, естетичного і 

фізичного розвитку дітей. 

У процесі гри уточнюються і поглиблюються знання та уявлення дітей 

про навколишній світ, отже, гра виступає активною формою їх пізнавального 

розвитку. Дослідники відзначають, що гра для дошкільнят – це своєрідна 

школа, в якій дитина активно і творчо освоює правила і норми поведінки 

людей, їх взаємини. Гра є тією формою діяльності, в якій у значній мірі 

формується громадська поведінка дітей, їх ставлення до життя, один до 

одного. 

Дитячі ігри надзвичайно різноманітні за змістом, характером, 

організацією, тому здійснити їх вичерпну класифікацію досить складно.  

У сучасній дошкільній педагогіці ігри умовно діляться на дві великі 

групи: 1) сюжетно-рольові творчі ігри; 2) ігри з правилами, що включають у 

себе дидактичні та рухливі ігри. Стосовно теми нашого дослідження, 

найбільш важливим є питання розгляду сюжетно-рольових творчих ігор, 

оскільки на їх основі будується процес фольклорної гри. 

Сюжетно-рольові творчі ігри – це ігри, які придумують самі діти. В 

іграх відображаються знання, враження, уявлення дитини про навколишній 

світ, відтворюються соціальні відносини. Кожна така гра складається з 

наступних елементів: теми, ігрового задуму, сюжету, змісту і ролі. В іграх 

проявляється творча уява дитини, яка навчається оперувати предметами й 

іграшками як символами явищ навколишнього життя, придумувати різні 

комбінації і перетворення, через взяту на себе роль вона виходить з кола 

звичної повсякденності і відчуває себе активним «учасником життя 

дорослих». Беручи участь у творчих іграх, дитина виконує різні ролі: вона й 

артист, який самостійно складає слова і придумує дії для своєї ролі, й 

глядач, що сприймає їх, й декоратор, тому що  малює картини, творчо 

підбирає іграшки для виконання задуму гри. Безумовно, дитяча творчість у 

грі – це ще не довершена, а тільки початкова форма тієї діяльності, яка 
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потім переростає в мистецтво. Однак прояв творчості в грі дозволяє дитині 

глибше зрозуміти навколишній світ, збагачує її деяким життєвим досвідом, 

викликає потребу використати його в своїй діяльності. Радість творчої гри 

перетворює дитяче життя, наповнюючи його казковістю і чарами. Успіх 

творчої гри, її позитивний результат залежить від кількох умов. По-перше, 

незважаючи на те, що сюжетно-рольові творчі ігри придумують діти, 

важлива роль в їх організації та проведенні належить педагогу. Він продумує 

і направляє всю освітньо-виховну організацію гри. Від особистості педагога, 

його знань, умінь, методичної майстерності і здатності творчо побудувати 

виховний процес залежить координація і керівництво грою, спрямування її в 

потрібне русло і використання в цілях виховання. 

По-друге, найважливіша умова гри як захоплюючої діяльності – 

наявність у дитини знань про предмети, які її оточують (їх призначення, 

властивості, якості), про події та явища реального світу. Щоб гра досягла 

поставленої мети, діти повинні мати достовірні відомості про реальні дії 

дорослих з предметами, про їх ставлення до різних предметів і явищ, про 

праці оточуючих людей і їх взаємини. Водночас дітям потрібно мати не 

просто запас знань, а й усвідомлене засвоєння і накопичення практичного 

досвіду їх використання. Це можливо в тому випадку, коли процес набуття 

дітьми знань зачіпає їх почуття, пробуджує інтерес до навколишнього 

життя. Найбільш доступною для дитини формою вирішення цієї задачі 

виявляється гра, виконання в ній тієї чи іншої ролі. Засвоєння і розширення 

знань про предметний світ і дії людей тісно пов’язане з ігровими діями 

дітей. Ігрові дії за своєю сутністю відповідають реальним діям людей. 

Відмінність полягає в тому, що в грі вони здійснюються за допомогою не 

тих знарядь-інструментів, які використовують дорослі, а їх замінників 

(іграшок). 

По-третє, важливе значення для творчої гри має розвиток у дітей 

навичок самоорганізації. Старші дошкільнята вже повинні вміти самостійно 
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вибрати тему і роль, продумати зміст гри і її хід, визначити, яке обладнання 

необхідно для здійснення задуманого. В процесі ігрового спілкування 

старших дошкільників створюється колектив. Ігровий колектив – це група 

дітей,  які спільно діють на основі співпраці, підпорядкування і взаємного 

контролю, що забезпечують однакові права кожної дитини на активну роль, 

вигадку в грі. 

Процес керівництва сюжетно-рольовою творчою грою повинен бути 

побудований так, щоб виховання ігрових умінь і навичок органічно 

поєднувалося в ньому з навчанням і вихованням. Виходячи з цього,  

зазначимо, що в педагогіці виділяють три групи методів керівництва 

сюжетно-рольовою творчою грою. 

Перша група методів пов’язана зі збагаченням дітей знаннями, 

враженнями, уявленнями про навколишнє життя. До них можна віднести 

спостереження, екскурсії, емоційно-виразне читання художньої літератури, 

бесіду-розповідь з використанням ілюстративного матеріалу, розповідь 

педагога з демонстрацією наочного матеріалу, складання оповідань дітьми на 

певні теми тощо. 

Друга група – це методи, що сприяють становленню і розвитку ігрової 

діяльності. Серед них важливе місце займає безпосередня участь педагога в 

творчій грі. Крім того, він широко використовує надання допомоги дітям у 

реалізації знань, отриманих на заняттях, шляхом пропозицій, нагадувань, 

порад, підбору ігрового матеріалу, підведення підсумків. 

Третя група методів пов’язана з формуванням умінь стосовно 

використання ігрового матеріалу, його обігрування, пристосування до цілей і 

задумів гри. 

На думку автора, включення сюжетно-рольових ігор у життя 

дошкільника на сучасному етапі зазнало змін. Якщо в минулі десятиліття гра 

дошкільника, зокрема й сюжетно-рольова, розглядалася як позанавчальний 

вид діяльності, то в останні роки, у зв’язку з гуманізацією цілей і принципів 
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освіти, гра в педагогіці розглядається як один з методів навчання. Виникло 

навіть поняття «ігрова технологія», що охоплює широке коло питань 

використання прийомів гри з метою забезпечення творчого підходу до 

навчально-виховного процесу [71; 87; 97; 103]. Варто зазначити, що 

теоретичні аспекти ігрової технології, що поширює свій вплив на процес 

навчання як дошкільнят, так і школярів і навіть студентів, базується і 

будується за основі принципу ігор дошкільнят, але з урахуванням вікового 

чинника. 

Про включення ігрової діяльності дошкільнят у процес їх навчання 

свідчать матеріали останньої концепції дошкільного виховання. У контексті 

питання гуманізації цілей і принципів педагогічної роботи з дітьми 

концепція дошкільного виховання передбачає дві моделі спілкування дитини 

і дорослого: навчально-дисциплінарну і особистісно-орієнтовану. 

Характеризуючи навчально-дисциплінарну модель, автори концепції 

зазначають, що мета цієї моделі – «озброїти дітей знаннями, вміннями, 

навичками, прищепити слухняність». Основною формою навчання дітей є 

заняття, яке складається практично із тих же етапів, що й  шкільний урок. 

«Активність самих дітей пригнічується в догоду зовнішньому порядку і 

формальній дисципліні. Гра як основний вид дитячої діяльності 

ущемляється в часі і жорстко регламентується дорослими» [53]. 

Особистісно-орієнтована модель виступає альтернативою першої 

моделі. Мета виховання дошкільника – сприяти становленню дитини як 

особистості. Знання, вміння і навички розглядаються не як мета, а як засіб 

повноцінного розвитку особистості. «Виключне значення в педагогічному 

процесі надається грі, що дозволяє дитині проявити власну активність, 

найбільш повно реалізувати себе. Гра ґрунтується на вільному 

співробітництві дорослого з дітьми і самих дітей один з одним, стає 

основною формою організації дитячого життя» [53]. Практичним 

підтвердженням ідей творчого розвитку дитини в період дошкільного 
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дитинства служать програми дошкільного виховання останніх років 

(«Розвиток», «Веселка», «ТРВЗ – теорія рішення винахідливих завдань»), 

процес навчання за якими будується на основі ігрових технологій. У зв’язку 

з цим особливо хочеться виділити програму «ТРВЗ». 

Розглянувши питання гри як основного виду діяльності дошкільників, 

включеного на сьогоднішній день у процес всебічного розвитку, ми 

вважаємо, що підходити до вибору методів і прийомів організації 

фольклорної діяльності як засобу розвитку музично-творчих здібностей дітей 

необхідно з позицій ігрової діяльності. Найбільш оптимальною формою 

такого роду діяльності є фольклорна гра, яка виконує всі функції сюжетно-

рольової гри дошкільника, включеного в процес заняття під керівництвом 

педагога. Згідно з темою даного дослідження нас першочергово цікавить 

питання розвитку музичних здібностей дітей старшого дошкільного віку на 

основі фольклорної діяльності. Проте ми ще раз підкреслюємо, що тільки в 

ігровій формі можна домогтися позитивного результату, бо лише в грі 

можливо сформувати у дітей інтерес до занять музичним фольклором, а це 

є найважливішою педагогічною умовою роботи з дітьми. 

Виходячи з вищевикладених положень теорії ігор вітчизняних і 

зарубіжних вчених, а також із власного практичного досвіду, ми вважаємо, 

що фольклорна гра – це такий вид діяльності дошкільника, який націлений 

на практичне освоєння дітьми національних традицій, формування у них 

національного самосвідомості, засвоєння норм і правил поведінки 

громадського життя в українській національній традиції, ознайомлення з 

предметами побуту, народно-прикладного та декоративного мистецтва, 

практичне вивчення музичного пісенного і танцювального фольклору з 

метою виявлення та розвитку музичних і творчих здібностей. Фольклорна 

гра схожа із сюжетно-рольовими творчими іграми і виконує наступні 

функції розвитку дітей: пізнавальну, інтелектуальну, моральну, естетичну, 

а також, що важливо, – музичного розвитку.   Організовуючи фольклорну 
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гру, педагог повинен оперувати методами побудови сюжетно-рольової гри, 

про які говорилося раніше. Незважаючи на те, що в рамках даної роботи 

досліджується питання розвитку музичних здібностей на основі музичного 

фольклору, ми вважаємо, що перш ніж приступити до вивчення його зразків, 

необхідно сформувати у дитини уявлення про специфіку народного життя. 

У зв’язку з цим ми виділяємо три групи методів організації 

фольклорної гри. 

Перша група методів пов’язана із збагаченням знань і уявлень дітей 

про народне життя, звичаї, традиції, народний календар. Ця група методів 

спрямована на пізнавальний розвиток дитини у сфері народної культури. Але 

для того, щоб сформувати у дітей ці уявлення, необхідно створити 

фольклорне середовище, з якого вони зможуть почерпнути необхідну 

інформацію. Фольклорне середовище включає в себе: створення 

фольклорного куточка в дошкільному закладі, оформлення інтер’єру в 

групах, наявність народних костюмів й інструментів для дітей і дорослих, 

використання на заняттях барвистих ілюстрацій з картинами народного 

життя, наявність фонограм із записами фольклорних музичних творів, 

різних за жанром тощо. Пізнавальний розвиток дитини у сфері народного 

життя не вичерпується тільки створенням фольклорного середовища. Діти 

повинні отримувати інформацію про народне життя і від педагога, позаяк у 

повсякденному житті вони відірвані від народних традицій. Для цього 

можуть використовуватися такі методи: бесіда-розповідь про народні свята з 

використанням ілюстративного матеріалу, розповідь, що супроводжується 

демонстрацією спеціально підібраних фотографій, картин, репродукцій про 

події народного життя; проведення пізнавальних та інтегрованих занять, які 

ознайомлюють дітей з народно-прикладним і декоративним мистецтвом;   

екскурсії в музей народної творчості; зустрічі з людьми, що займаються 

дослідженням фольклору або з його носіями тощо. Слід зазначити, що 

пізнавальний розвиток дитини в області народного життя не обмежується 
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тільки підготовкою до гри. Під час гри відбувається і практичне закріплення 

отриманої інформації, і збагачення новою. У самій грі триває пізнавальний 

розвиток дитини в царині фольклору. 

Друга група методів сприяє становленню і розвитку фольклорної 

гри. Оскільки вона відбувається під час заняття, то цей процес цілком 

залежить від дій педагога. Зауважимо, що фольклорна гра нехарактерна для 

самостійних сюжетно-рольових дитячих ігор. Діти можуть перенести її в 

самостійну ігрову діяльність при умові оволодіння нею в повній мірі на 

заняттях, що, в свою чергу, свідчитиме про успішне засвоєння ними 

традицій народного життя. Будувати фольклорну гру краще при  опорі на 

народний календар, в основі якого лежить принцип повторності, 

періодичності обрядів, що супроводжуються традиційними піснями, 

закличками, танцями. Для цього необхідно так спланувати заняття, щоб 

воно включало в себе основні календарні свята і відповідні їм обряди, 

підібрати музичний матеріал, на базі якого буде відбуватися музичний 

розвиток дітей. Незважаючи на те, що в рамках нашого дослідження 

розглядається питання розвитку музичних здібностей старших дошкільників 

на основі фольклорної діяльності, слід зазначити, що початок формування 

уявлень дитини про народне життя закладається в більш ранньому віці. 

Періодичність народного календаря дозволяє кожній дитині впродовж трьох 

або чотирьох років неодноразово пережити один і той же обряд – спочатку в 

якості глядача, а потім у ролі учасника, що закріплює уявлення дітей про 

народні традиції. Одним із методів є формування традиції проведення 

щорічних народних свят у дошкільному закладі.   У завдання педагога, крім 

організації та проведення фольклорної гри, входять розподіл ролей між 

дітьми і допомога при їх виконанні. Під час гри діти можуть виконувати такі 

ролі, взяті з народного життя: 1) господаря, господині, дітей, діда, бабусі, 

няньки, красної дівиці, гарного парубка тощо в їх соціальних і сімейних 

взаєминах, характерних для традицій народного життя; 2) пряхи, коваля, 
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орача тощо, які відображають народні ремесла; 3) ряджених, скоморохів 

тощо, які пов’язані з народними обрядами; 4) гуслярів, балалаєчників, 

гармоністів тощо, які представляють музичний фольклор. 

 Таким чином, перша і друга група методів спрямована на 

організацію та планування фольклорної гри, підготовку дітей до 

сприйняття музичного фольклору, пізнавальний розвиток дошкільнят у 

царині народного життя. 

Позаяк метою проведення подібних занять є розвиток музичних 

здібностей дітей, то в якості третьої групи ми виділяємо методи, пов’язані 

з музичним навчанням (на прикладі музично-мовленнєвого фольклору). Ця 

група включає такі методи і прийоми: 

– розучування народних пісень, закличок, примовок, потішок, їх 

виконання під час фольклорної гри; 

– показ і виконання зразків музично-мовленнєвого фольклору 

педагогом; спільне виконання прикладів педагога з дітьми; 

– прослуховування різних за жанром зразків музичного фольклору, 

спрямоване на розвиток активного сприйняття музики, яке формує емоційну 

чуйність і сприяє накопиченню фольклорного багажу; 

– розучування музичних фольклорних ігор («У ведмедя у бору», 

«Золоті ворота», «Як у дядька Трифона» тощо); 

– розучування елементів народного танцю і включення їх в ігрові 

танцювальні імпровізації, а також розучування і виконання різних 

хороводів; 

– елементарне музикування на народних інструментах; 

– створення фольклорного ансамблю з участю дітей та дорослих. 

До цієї ж групи належать методи розвитку основних музичних 

здібностей дітей: почуття ладу і вміння інтонувати зразки музичного 

фольклору, почуття метроритму і музичної пам’яті. 



83 

 

Крім того, виходячи з імпровізаційної природи народного 

музикування, слід виділити методи, спрямовані на вміння використовувати 

розучені зразки пісенного і танцювального фольклору в рамках фольклорної 

імпровізації, що, в свою чергу, розвиває музично-творчі здібності дітей. 

Детальне висвітлення цієї групи методів фольклорної гри є завданням 

практичної частини нашого дослідження. 

Резюме : 

– основним видом діяльності дошкільнят є гра, зокрема сюжетно- 

рольова творча гра; 

– у рамках дитячого закладу української культурної традиції ставиться 

завдання виховання дітей в дусі народної педагогіки, успішному 

вирішенню якого сприяє використання в процесі виховання зразків народного 

фольклору, зокрема музичного; 

– в якості форми організації музично-естетичного виховання дітей на 

основі народного мистецтва може служити фольклорна гра, яка будується 

на базі принципів сюжетно-рольових творчих ігор на основі народного 

календаря;   

– у процесі фольклорної гри відбувається активний розвиток основних 

музичних здібностей: ладового почуття, почуття метроритму, музичної 

пам’яті, а також формування музично-слухових уявлень у сфері музичного 

фольклору.  

 

 

1.3. Етапи формування музично-творчих здібностей дітей 

дошкільного віку в КНР 

 

Музично-педагогічна система Шизу Сузукі, названа «Сузукі. Музика 

для дітей», сьогодні відома в усьому світі. Вона поширилася в багатьох 

країнах світу. Сьогодні в Китаї існує безліч літератури, яка розкриває суть 
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системи Шизу Сузукі, з року в рік проводяться конференції, методичні 

курси по «Сузукі» для педагогів. Головною особливістю цієї музично-

педагогічної системи і головною методологічною складовою є ідея про те, 

що кожна дитина повинна бути залучена до музики, незалежно від задатків 

і здібностей, що призводить до розкриття, розкріпачення індивідуальності і 

творчих сил, а найголовніше – створює передумови розвитку природної 

музикальності. Що стосується задатків і здібностей до освоєння музики, то 

в даній системі проголошується ідея про те, що кожна дитина володіє 

музичними здібностями, музикальністю. Тому основне завдання – 

розвинути їх у кожної дитини незалежно від віку і національної 

приналежності. І це, на думку Шизу Сузукі, необхідно починати з 

дошкільного віку, коли дитина природно сприймає взаємозв’язок жесту, 

музики і слова. 

У дошкільній освіті Китаю, незважаючи на відмінність 

функціонування освітніх установ: державні, відомчі, приватні дитячі садки 

– існує установка на загальність музичної освіти дітей, створення такої 

освітньої макросистеми («Так цзяоюй»), яка сприятиме естетичному та 

музичному розвитку. У діючій Директивній програмі з дошкільної освіти 

серед п’яти її розділів є і той (розділ четвертий), який безпосередньо 

пов’язаний з естетичним засвоєнням дитиною мистецтва і дійсності, з 

розумінням нею основ музичного мистецтва, театру, живопису тощо. 

Система Шизу Сузукі універсальна, оскільки може бути переведена, 

точніше, пристосована до інших мов. Звичайно, це непросто переклад 

оригіналу, а нове тлумачення в дусі «Шульверка» – дитячого фольклору, 

національних пісень і віршів кожної з країн. Методика Шизу Сузукі, 

вважає Лі Дана, є відкритою системою, що сприяє загальній спрямованості 

китайської освітньої реформи і означає необхідність постійного 

вдосконалення. Тому музичні педагоги в справі музичної освіти ставляться  

позитивно і неупереджено до нових методик, методичних систем, які 
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прийшли з інших країн. Тож не дивно, що в Китаї стало з’являтися безліч 

видань, що стосуються систем музичного виховання в Україні, Угорщині 

та  Німеччині. Остання система викликала у китайських педагогів 

непідробний інтерес, проте всі впровадження методу Сузукі у китайську 

систему музичної освіти «... не виходили за межі кола західноєвропейської 

культури» [136]. 

Шизу Сузукі, відбираючи найбільш прості і архетипічні зразки 

певного (національного) стилю, «виводив» дитину з початкового 

внутрішньокультурного контексту своєї країни в фольклор інших 

національностей. Очевидно, тому з кінця 1940 – початку 1950-х років ідеї 

Шизу Сузукі поширюються в Німеччині і Австрії (педагогічні сесії при 

Моцартеумі), а трохи пізніше вони отримали поширення в США, Канаді, 

Швеції, Данії, Бельгії, Голландії, Англії, Португалії, Югославії, Іспанії, 

Латинській Америці, Туреччині, Ізраїлі, Греції. У цих країнах не тільки 

використовується оригінальний текст Шизу Сузукі, але й іде його 

адаптація до національних музичних культурних традицій. Адаптація 

системи Шизу Сузукі успішно проходила не тільки в Європейських 

країнах, а й, наприклад, у Японії, де поряд з перекладом оригінального 

видання був створений власний варіант Шизу Сузукі, побудований на 

японських дитячих піснях, текстах віршів і на японських звукорядах. І 

хоча система Шизу Сузукі успішно реалізувалася в музичній освіті дітей в 

Японії, у Китаї, незважаючи на популярність цієї системи, вона поки що не 

знайшла належного методичного осмислення. 

У цьому дослідженні доцільно проаналізувати досвід впровадження 

системи Шизу Сузукі у освітній процес Китаю. Починаючи з 1978 року в 

Китаї, крім досвіду дошкільного виховання в СРСР, стали активно вивчати 

досвід дошкільної освітив інших країнах. Широке впровадження в цей час 

отримав метод Монтессорі, який передбачає перетворення дітей з об’єкта в 

суб’єкт виховання, головним принципом якого є ідея самовиховання 
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малюка. На цю тему була опублікована книга «Освіта молодшого 

дитинства Монтессорі» під редакцією Лу Лешана. Батькам і вихователям 

потрібно зрозуміти, що цікаво дитині, і створити необхідні умови для її 

розвитку. Освіта за методом Монтессорі прижилася в Китаї і була визнана 

батьками і педагогами дитячих садків. 

Педагоги дошкільної освіти активно почали вивчати системи інших 

педагогів і, зокрема, музично-педагогічну концепцію Шизу Сузукі. Дана 

система з її концептуальними засадами виникла на основі переосмислення 

і осучаснення історичної спадщини минулого, прогресивних ідей 

педагогічної думки початку XX століття, відкриттів неєвропейських 

музичних культур в галузі етномузикознавства, а також власної 

педагогічної практики і композиторської творчості цього педагога, 

музиканта і композитора. Більше 10 000 вчителів почали вивчати і 

впроваджувати музично-педагогічну систему Сузукі в дошкільну 

освіту. Ідеї цієї системи стали використовуватися в роботі дошкільних 

освітніх установ Китаю, зокрема в діяльності дитячого садка «Маленький 

дуб» (Пекін), Чженчжоу Бей Легао Міжнародний дитячий сад (Хенань), 

«Кайфен» національний дитячий сад (Хенань) та інних. 

Отже, активне впровадження ідей Шизу Сузукі у музичну освіту в 

дитячих садах Китаю почалося з 80-х років ХХ століття. У цей час, як 

відзначають Цао Руйцин, Гуань Цзяньхуа, у дошкільній освіті Китаю 

відбувається вивчення досвіду виховання дітей за кордоном і запозичення 

цього досвіду з урахуванням власних культурних і освітніх особливостей 

[137; 155]. Названі автори визначають п’ять основних етапів розвитку 

дошкільної освіти в Китаї, що дозволяє дослідникам усвідомити зміст 

кожного етапу і визначити зміст етапів інших «освітніх галузей». Такою 

іншою освітньою галуззю стало мистецтво, що реалізовується у всіх 

дитячих садках Китаю і включає теж кілька етапів введення передових 
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педагогічних ідей, зокрема ідей у систему дошкільної музичної освіти 

Китаю. 

Аналіз різних джерел з історії впровадження ідей Шизу Сузукі у 

систему музичної освіти в Китаї дозволив визначити чотири таких 

основних етапи: перший, ознайомчий (1982-1986 рр.), пов’язаний з 

діяльністю Ляо Найсюна, перекладача робіт про систему музичного 

виховання Шизу Сузукі на китайську мову. 

У 1980-ті роки ХХ століття в Китаї розпочався процес реформування 

і відкритості культури для зовнішнього світу. Для ознайомлення з 

методикою Шизу Сузукі урядом Китаю був відправлений на три місяці в 

Німеччину професор Шанхайської консерваторії Ляо Найсюн. Він 

особисто спілкувався з німецькими композиторами і викладачами центру 

Сузукі. Після  повернення 1981 року Ляо Найсюн почав послідовно 

впроваджувати методику Шизу Сузукі в декількох містах: Шанхаї, Ченду, 

Куньміні і Гуйчжоу. 

У 1984 році його головним завданням стало повсюдне поширення 

цієї методики в Китаї. Професор читав курс лекцій в Шанхаї та інших 

містах, а також випустив кілька статей. 1985 року Ляо Найсюн відвідав 

міжнародну конференцію в Інституті Сузукі, на якій обговорювався 

розвиток методики в майбутньому. Йому стало зрозуміло, що адаптація 

методики з урахуванням особливостей китайської музичної культури 

можлива за умови реформування національної музичної освіти, але не була 

пов’язана з прямим впровадженням системи Шизу Сузукі в навчальний 

процес і тому не отримала достатньо широкого визнання. Проте багато 

викладачів не полишали ідею впровадження музичної педагогіки Сузукі в 

систему національної музичної освіти. Таким чином, на першому етапі 

була зроблена спроба прямого впровадження системи Сузукі в навчальний 

процес, але виникла необхідність врахування національних музичних та 

музично-педагогічних традицій. У результаті було прийнято рішення про 
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необхідність реформування китайського музично-освітнього процесу з 

урахуванням ідей Сузукі. 

Другий етап, адаптаційний  (1986-1995 рр.), пов’язаний з навчанням 

викладачів і перекладом методики Шизу Сузукі на китайську мову. 1986 

року в Китаї був проголошений курс на реформу освіти. В системі 

загальної освіти особлива увага приділялася естетичному розвитку учнів, 

тому музика стала невід’ємною частиною навчального процесу, що 

дозволило застосовувати різні методики і системи музичної освіти, в тому 

числі і елементи системи Шизу Сузукі на практиці. Комітет з освіти та 

Асоціації китайських музикантів запросив пані Шнайдер для навчання 

викладачів у школах Пекіна за методикою Сианяція, у якій взяло участь 

близько 900 вчителів. У  процес адаптації підключилася і нинішня голова 

Китайської асоціації Сузукі Лі Дана, яка спільно з професором Ляо 

Найсюном проводила лекції, внісши  значний вклад у впровадження 

системи Сузукі в навчальний процес  загальноосвітніх шкіл. 

1988 року з 15 по 25 серпня за підтримки Фонду, Асоціації 

музикантів, Комітету по музичній освіті та Пекінського педагогічного 

училища була проведена масштабна підготовка викладачів і студентів. У 

навчанні взяли участь представники всіх регіонів Китаю, крім провінцій 

Тайвань і Цинхай. За новою методикою навчалися випускники і молоді 

викладачі з Центральної, Китайської консерваторій та інших вишів 

країни. Поступово інтерес до методики Сузукі в країні розширився, 

внаслідок чого вона почала активно впроваджуватися в навчальний процес 

китайської загальної і музичної освіти. Так, з 1989 року в Пекіні, Сіані, 

Гуанчжоу та інших містах на постійній основі проводилися 

короткострокові курси, що тривали від трьох до семи днів і були активно 

затребувані викладачами і студентами. 

Лекції експертів і засновників інституту Сузукі поклали початок 

широкомасштабного висвітлення методики у навчальній практиці. 1993 
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року  була заснована Китайська асоціація Сузукі-педагогіки, принципи 

якої дедалі більше застосовуються в педагогічних училищах, початкових, 

середніх і дошкільних освітніх установах. Педагоги, керуючись 

методичними вказівками Сузукі-програми, відзначали, що атмосфера 

занять у дитячих садках і на уроках у школах стала активнішою, а учні 

розкріпачилися емоційно і фізично. Однак при впровадженні цієї системи 

визначилися і проблеми. В результаті неправильного розуміння 

методичних вказівок при впровадженні Сузукі-програми деякими 

китайськими вченими переоцінювалась роль ритму, так як його було 

прийнято за основу цієї системи. Часто уроки музики, як і музичні заняття, 

зводилися до розвитку в учнів почуття ритму на шкоду іншим аспектам 

засобів музичної виразності, що не сприяло увазі та  інтересу учнів. 

Далі в зв’язку з неточним перекладом літератури «Шульверка» деякі 

китайські педагоги-вчені сумнівалися в тому, що ця методика 

«приживеться» в навчальному процесі. Позначилося їх негативне 

ставлення до нових віянь зарубіжної педагогіки і всепоглинаючого 

інтересу та масового поклоніння західноєвропейській поп-музиці. Вони 

побоювалися за майбутнє китайської національної музичної спадщини. 

1993 року в Ханчжоу за участю Державного Інституту музичної 

освіти пройшла широкомасштабна конференція на тему «Порівняльна 

освіта в сфері мистецтв Китаю та інших країн світу», в рамках якої 

провідним викладачем музики професором Се Цзясином сформульоване 

питання про місце Китаю в світовій музичній освіті, яке вплинуло на хід 

дискусії. Підсумки конференції показали, що необхідно створити власну 

систему навчання музики. Реально існувала небезпека неорганічної 

адаптації з позицій іноземних педагогічних ідеї. При необдуманому 

введенні методу Сузукі національна музична культура прийшла б до 

повного забуття. Необхідність комплексного дослідження шляхів 

впровадження цієї музично-педагогічної концепції в китайську систему 



90 

 

освіти з кожним роком ставала все більш очевидною і злободенною. Тому 

стали вивчатися можливості адаптації системи Сузукі з урахуванням 

особливостей національної китайської культури. 

У контексті власної педагогічної практики Лі Дана, вивчаючи 

методику Сузукі, прийшла до висновку, що її впровадження в китайську 

культуру не тільки можливе, але і необхідне, тому що може дати позитивні 

результати. На питання, чому в системі музичної освіти Китаю домінували 

зарубіжні методики, вона відповідала, що власне китайська музична освіта 

застрягла на рівні 1920-х років. Зміст програм і методик викладання були 

настільки мізерні, що не витримували ніякої критики. Варто було 

враховувати і те, що протягом тривалого часу Китай був закритий від 

зовнішнього світу. Це ускладнювало пошук вирішення проблем музичної 

освіти. Вивчення зарубіжного педагогічного досвіду дозволило скоротити 

відставання китайського освітнього процесу від решти світу. В іншому 

випадку очевидний ризик відставання від сучасних методів, що негативно 

б  позначилося на якості освіти. 

Напрошується висновок, що використання зарубіжного досвіду як 

основи не пригнічує національну культуру, а спонукає, доповнює її 

розвиток і може дати цікаві результати при послідовному 

впровадженні. Чи Дана і її однодумці стали неухильно шукати можливості 

адаптації методики Сузукі з урахуванням особливостей національної 

культури Китаю [140; 141; 142]. 

Третій етап, методичний  (1995-2001 рр.), що характеризується 

створенням навчально-методичного забезпечення для впровадження ідей 

Шизу Сузукі в музичне виховання дітей з урахуванням традицій 

китайської національної музичної культури.  1995 року третій етап 

адаптації пов’язаний з проведенням Конференції (з 10 по 15 грудня в 

Гуанчжоу) з проблем реформи системи музичної освіти Китаю. На ній 

особливо підкреслювалася основна роль музичної освіти в системі якісної 
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загальної освіти. Захищалася традиційна китайська культура, в основі якої 

має бути рідна мова. У світлі рішень конференції Дана Лі і її прихильники 

стали розробляти систему музичної освіти на основі національної 

китайської культури з використанням досвіду зарубіжних шкіл. Важлива 

орієнтація на впровадження методики Сузукі в китайську систему 

музичної освіти, яка спирається не тільки на оригінальні навчально-

методичні матеріали, але і враховує звичаї та традиції країни. Професори 

Пей Лю і Цзяньхуа Гуань запропонували вивчати теорію 

мультикультуралізму, теоретичний курс і психологічну теорію. 

Із середини 90-х років ХХ століття в Центральному університеті 

функціонує курс дистанційного навчання музики за допомогою 

телебачення. Його вів один з кращих викладачів – Чен Бейлі. У той час 

китайська Сузукі-асоціація співпрацювала з деякими дитячими садками і 

школами з метою навчання педагогів і учнів, що послужило поштовхом до 

формування раннього естетичного розвитку в дошкільних центрах і 

сприяло впровадженню методики Сузукі. 

З 1996 року китайською Сузукі-асоціацією вводиться навчальний 

курс, у якому щорічно беруть участь понад тисячу викладачів, більшість з 

яких працювали в дитячих садках (близько 80%). Крім того, до них 

підключилися випускники, які спеціалізуються в музикотерапії. Також 

1996 року при Шанхайській консерваторії відкрито відділ музичної освіти, 

а 1998 року подібний відділ почав свою роботу і в Центральній 

консерваторії. У якості викладачів запрошуються кращі фахівці. Ці відділи 

безпосередньо представляли музичні педагогічні системи і користувалися 

популярністю в усьому світі. З 1999 року у відділенні післядипломної 

освіти при Центральній консерваторії вводиться курс з музичної 

педагогіки Сузукі, який читали Дана Лі і Лі Яньи. Цей курс став 

надзвичайно затребуваним серед слухачів. У 2000 році розпочав свою 

роботу перший освітній портал за методикою Сузукі (www.chinaorff.com), 
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розроблений китайською Сузукі-асоціацією, що прискорило процес 

поширення інформації. Стараннями багатьох педагогів  впровадження 

методики Сузукі в китайський освітній простір нарешті стало давати 

відчутні плоди. 

Четвертий етап, впроваджувальний  (2001 р. – теперішній час), на 

якому відбувається активне включення ідей Шизу Сузукі у систему 

музичної дошкільної освіти Китаю. У цей період стараннями Лі Дана і 

ряду педагогів-музикантів, котрі взяли участь у поширенні методики 

Сузукі та інших педагогічних систем в Китаї, була створена науково-

дослідна група в сфері музики і мистецтв під час проектування реформи 

загальної освіти, яка взяла участь у розробці навчального плану загального 

музичного виховання на всіх рівнях освіти і нового стандарту та програми 

навчання музики з урахуванням ідей про музичну освіту Шизу Сузукі. 

2001 року опублікований новий стандарт і програма навчання музики, 

розроблена Міністерством освіти Китайської Народної 

Республіки. Основні принципи цієї програми збігаються з принципами 

Сузукі-педагогіки.  Наприклад, назвемо урок музики, де його основними 

принципами є естетична оцінка, інтерес і мотивація, музика для всіх, 

розвиток особистості, підтримка спільного музикування і спонукання 

учнів до створення музики, взаємодія, популяризація національного 

фольклору, розвиток почуття полікультурності. Ці принципи також 

узгоджуються з ідеями концепції Сузукі і свідчать про безпосередню 

адаптацію його методики до системи китайського музичного виховання на 

всіх рівнях освіти. 

2002 року в шанхайському видавництві освіти вийшла книга Лі Дана, 

Сю Хайлінь і Інь Айцін «Музично-педагогічна методика Сузукі». У ній 

розкриваються особливості застосування методики Сузукі в китайському 

музичному вихованні, і підводиться підсумок багаторічного процесу її 

впровадження в освітню систему різних рівнів. Книга містить 71 музичний 
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приклад, адаптований до національної культури, і цілком побудована на 

китайському матеріалі. Видання книги підтверджує теоретичну зрілість 

впровадження методу Сузукі в китайський музично-виховний простір. 

Слід зазначити, що до кінця 2016 року, як стверджують статистичні 

дані, кількість дошкільних освітніх установ в Китаї досягла 239 800. У 

кожній такій освітній установі (дитячому садку) діти включені в систему 

музичної освіти. У зв’язку із розширенням можливостей стосовно 

охоплення музичною освітою більшої кількості дітей, ніж це було на 

початку 2000-х років, виникла необхідність розробки, апробації та 

впровадження великого масиву різного методичного матеріалу. Він був 

необхідний і для підвищення професійного рівня педагогів в дошкільних 

освітніх установах (відзначимо, що в китайських дитячих садках музичні 

заняття часом ведуться вихователем, а не педагогом-музикантом, що має 

спеціальну музичну професійну освіту), і для впровадження передового 

досвіду з музичної освіти дошкільнят. Тому починаючи з 2000-х років у 

Китаї стали з’являтися численні методичні матеріали, рекомендації, 

програми, навчальні посібники, які знайомили китайських педагогів з 

системами музичної освіти педагогів Китаю і зарубіжних країн [279; 288; 

291]. У зв’язку з цим були представлені перекладні матеріали, а також 

оригінальні статті та книги китайських авторів з педагогічної діяльності 

Шизу Сузукі. Концептуальні положення його системи, можливості 

запровадження їх окремих елементів у практику музичної освіти 

китайських дітей були вивчені багатьма китайськими дослідниками і 

педагогами-практиками. За час впровадження системи Шизу Сузукі у 

освітній простір Китаю дана система пережила і схвалення, і відкидання 

серед педагогів, вона вилучалася з педагогічного арсеналу і знову 

поверталася для повторного  впровадження в даний простір. Її визнання і 

повернення з метою зробити музичну освіту дітей в Китаї ефективною 

стало можливим завдяки копіткій праці китайських педагогів, дослідників, 
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науковців, які прагнули освоїти цю систему і пов’язати її основні 

положення з національними музичними традиціями китайського народу. 

«Європейська культура зробила колосальний вплив на національну 

музичну освіту Китаю. І китайський народ сам прагне «зануритися» в світ 

західного мистецтва ... При цьому європейська культура не поглинає 

китайську, а збагачує її, підкреслюючи її складність і багатогранність» 

[287; 307; 310]. Аналіз ідей Шизу Сузукі, педагогічні експерименти щодо її 

впровадження в практику музичного виховання дітей дають уже сьогодні 

плоди на ниві китайської освіти. Досвід впровадження ідей Шизу Сузукі в 

китайську систему музичного виховання починає нині цікавити 

зарубіжних дослідників, і це є показником високого рівня розвитку 

китайської системи музичного виховання. Чжан Іньхуей зазначає, що 

«система музичної освіти Китаю виходить на новий рівень, завойовуючи 

авторитет серед провідних педагогічних систем світу» [309]. 

Для того щоб більш детально ознайомитися із внеском деяких 

китайських педагогів, які впроваджують метод Сузукі у педагогічну 

практику музичної освіти Китаю, звернімося до короткого розгляду їх 

робіт і, відповідно, до їх педагогічного досвіду, що згодом дасть 

можливість розробки методики розвитку музичних здібностей дошкільнят 

на музичних заняттях в закладах дошкільної освіти. Слід зазначити, що 

багато з них активно впроваджували цю систему в педагогічну практику. 

Перш за все, звернімося до праць, ідей і педагогічного досвіду Ляо 

Найсюна і Лі Дана. 

У педагогічних працях Чжу Сяояна, Чжао Ци, Чжан Цяна, які 

одними з перших почали вивчати досвід музичного виховання Шизу 

Сузукі, звертається увага на необхідність розвитку творчої активності 

дітей та їх самореалізації в музичній діяльності [298; 315; 331]. Особливу 

увагу ці автори приділяли можливості ритмічного виховання дітей, а тому 

вони розглядали багато питань, у тому числі і питання виробничого 
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виготовлення музичних інструментів, які використовувалися в системі 

музичного виховання Шизу Сузукі. Відзначимо, що Чжао Ци навіть 

працював на фабриці музичних інструментів в Ханчжоу, де розробляв 

ударні Сузукі-інструменти для уроків музики в китайських школах і 

музичних занять в китайських дитячих садках. 

У книгах цих авторів описуються можливі прийоми впровадження 

системи Шизу Сузукі у китайську музичну педагогіку. Так, Чжан Мін в 

одній зі своїх книг описує безліч прикладів пристосування системи Шизу 

Сузукі до практики роботи китайських шкіл і дитячих садів. У книгах 

цього автора величезна увага приділяється ритмічному вихованню дітей, 

розвитку у них мелодійного слуху, а також рухової активності [297]. 

Цікавим для дослідників проблеми впровадження системи музичного 

виховання Шизу Сузукі у практику музичної роботи з дітьми дошкільного 

віку в Китаї є досвід викладача Шанхайської консерваторії, заступника 

начальника секретаріату професійного комітету Сузукі в Китайській 

асоціації музикантів, члена ISME, члена AOSA Чжан Руйфена [300]. У 

своїй практиці цей педагог спирається на ритмічні вправи, які необхідно 

виконувати за допомогою ударів, клацань тощо. Такі ритмічні вправи 

автори називають «звучащі жести», термін, як вказує Чжан Ліян, узятий з 

робіт Г. Кетмана [295]. Ці жести, як пише Чжан Ліян, є грою «... на 

поверхні свого тіла: хлопання, шльопання по стегнах, грудях, 

притупування ногами, клацання пальцями» [295]. Дана ідея, як зазначає 

Чжан Ліян, була запозичена Шизу Сузукі у «неєвропейських народів», 

відсутність інструментів у такому музикуванні може бути організовано в 

різних умовах, коли інструменти для нього повністю відсутні. Отже, 

чотири природних інструменти – притупування, шльопання, хлопання, 

клацання – є прикладом чотирьох різних тембрів [295]. 

У педагогічному досвіді Чень Жуна величезне значення має 

імпровізація, яка може виконуватися під акомпанемент струнних або 
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ударних інструментів. Діти разом з педагогом чи в спільній музичній 

діяльності придумують нові ритмічні малюнки, мелодійні лінії для своїх 

імпровізацій. 

Фан Сі, телеведучий CCTV дитячої телепрограми «Ци цяо бан», є 

пропагандистом ідей Шизу Сузукі на телебаченні Пекіна. Він застосовує в 

своїй методиці ритмічні вірші з використанням ударів та інших звуків тіла, 

а також рухів рук і ніг. Крім віршів, використовуються різні пісні, в тому 

числі і китайські народні. Серед інструментів Фан Сі використовує такі 

ударні, як бубон, тамбурин, трикутник, шейкер, калатала, коробочки, 

тріскачки, а також національні інструменти: дабу, баньґу. Фан Сі пропонує 

розділити інструменти для гри на чотири категорії. Це ударні інструменти, 

барабани, бубни, брязкальця. Педагог при цьому, вважає Фан Сі, повинен 

показувати вступ певної групи, а також ритмічний малюнок простим 

рухом рук. Наприклад, удар в долоні – бубни, удар тильною стороною про 

іншій – дерев’яні ударні, удар кулаком об долоньку –  металеві. Педагог 

також може управляти виконанням з допомогою демонстрації ритму 

паличками по намальованим на дошці графічним малюнкам. Кожен 

малюнок уособлює чотири категорії інструментів. Музикування 

відбувається або під класичну музику, або без супроводу. Причому 

застосовуються не просто удари, але й елементи динамічних нюансів: 

голосніше, тихіше, крещендо, дімінуендо. Динаміка застосовується і при 

ритмічних оплесках, наприклад: голосно – удар в долоні, тихо – удар по 

колінах. Крім класичної музики,  використовується і сучасна танцювальна, 

під яку в ритмічній імпровізації застосовуються різні рухи. Для цього 

дослідження цікавий досвід викладача Центральної консерваторії м. 

Пекіна  Хинь Хана, який на своїх заняттях теж застосовує такі ритмічні 

вправи, як, зокрема, гру по замальовуванню ритмічної схеми з пропуском 

однієї або декількох нот. Дитина в цей час повинна спочатку простукати 

рівний ритм з пропуском цієї закритої ноти, а потім на цей пропуск 
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придумати якийсь певний ритмічний малюнок. У підсумку виходять різні 

ритмічні фігури у вигляді чверті і двох восьмих, двох восьмих і чверті. 

На заняттях цього педагога широко використовуються різні ударні 

інструменти (бубни, коробочка, а також китайські народні інструменти: 

яогу, баньґу, бонги, танго), з мелодійних використовуються блокфлейта, 

штабшпілі: ксилофони, металофони. Учні повторюють за викладачем 

різноманітні ритмічні малюнки або диригують разом з ним без показу на 

інструменті. Серед цікавих вправ виділяться ті, які націлені на виховання 

звуковисотного слуху. Для цього викладач бере коробочку з металевою 

пластиною, видає, наприклад, ноту «мі» першої октави, а також другу 

коробочку, але видає ноту «до» другої октави. Викладач грає на них, а 

учень із закритими очима рухом руки вгору або вниз повинен показати, 

який звук, більш високий чи низький, звучить в той чи інший момент. Далі 

вправа може бути ускладненою шляхом додавання ще однієї коробочки, 

але вже з іншими звуками. Так, в учня виховується звуковисотний слух і 

поступово відбувається знайомство з основами звучання мажорного 

тризвуку. 

Також цікавим заняттям є спів, що сполучає рух. Учні сидять по 

колу, вони перекладають у темпі звучання пісні палички банцзи в певному 

ритмічному малюнку: на сильну або слабку частку, з різним пропуском 

тощо. Усі ці вправи включаються в заняття у вигляді певної музично-

ритмічної або мелодійної імпровізації. 

Ще одним цікавим досвідом включення елементів системи 

музичного виховання Шизу Сузукі в музичне виховання дітей у Китаї є 

досвід педагога Чжан Янджуна [286]. У своїй практиці він застосовує 

ритмічні вірші з ударами, кроками і стрибками, у вигляді різноманітних за 

характером рухів під музику. 

Цікавим завданням є передача по колу людям, які стоять, ритмічного 

малюнка ударами з прискоренням. Чжан Янджун – педагог, який багато 
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працює над формуванням співочих навичок дітей. Серед вправ може 

використовуватися: 

– повторення ноти, яку спочатку заспівав педагог, по колу кожною 

дитиною; 

– спів легких канонів. 

У педагогічній творчості Чжан Янджуна зустрічається і гра на 

музичних інструментах: штабшпілях і блокфлейті. Цей педагог з успіхом 

використовує картки з графічними зображеннями, коли задає ритм 

виконання, вказуючи на різні картки, а школярі на ударних інструментах 

його втілюють. 

Цікавим завданням є гра на інструментах під різну музику, яка 

розписується педагогом заздалегідь у вигляді певної партитури, в якій є 

малюнки, які уособлюють удар бубнів або звук пилки – «www», який 

виконується як шурхіт, наприклад, паперу, легке постукування 

позначається крапкою. Ці малюнки, демонстровані педагогом, є 

своєрідним акомпанементом для будь-якої класичної музики. 

Аналіз робіт китайських авторів [250; 262; 268; 271; 272; 274] 

дозволяє зробити висновок про те, що в дошкільній освіті дітей в Китаї 

відбуваються значні інноваційні зрушення. Так, Ван Ян зазначає, що в 

Китаї до 2020 року планується «ввести річне дошкільне виховання 

маленьких дітей, яке розпочинатиметься за один рік до початкової 

школи. Планується популяризувати виховання дошкільнят за два роки до 

школи, а районам, які мають сприятливі освітні умови, рекомендовано 

здійснювати попереднє трирічне виховання дітей» [250]. 

Китайські автори, що враховують у роботах з музичної освіти 

встановлення зв’язку між дошкільною і шкільною освітою, вважають за 

необхідне розробку програм на основі передових педагогічних ідей, у тому 

числі й ідей Шизу Сузукі. Для того щоб в музичній освіті підростаючого 

покоління був реалізований принцип наступності, слід створювати і 
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розробляти такі програми і методичні системи, які б цю наступність  

здійснювали. Відомо, що Шизу Сузукі розробляв свою систему музичного 

виховання для дітей різного віку, а саме від дошкільного до юнацького, 

при цьому в його системі чітко проявляється взаємозв’язок етапів, що 

дають дитині можливість включатися в повноцінний творчий процес 

музикування. У зв’язку з цим саме такі програми, які мають єдину 

методичну основу від дітей дошкільного віку до юнацтва, є 

перспективними в справі створення цілісної системи музичної освіти 

підростаючого покоління в Китаї. 

 

 

Висновки до розділу 1 

 

Проведений аналіз наукової літератури, переважно китайської, надав 

підстави зробити такі висновки: 

– китайська музична освіта дітей дошкільного віку, так само як і 

система музичного виховання Шизу Сузукі, орієнтована на включення в 

процес музичної творчості всіх дітей. Тому принцип загальності музичного 

виховання і освіти є вихідним і у системі музичного виховання  Шизу 

Сузукі, і в дошкільній освітній системі Китаю; 

– впровадження ідей системи музичного виховання Шизу Сузукі у 

освітній процес дошкільнят і школярів є перспективним з точки зору 

створення цілісної системи музичного розвитку підростаючого покоління в 

Китаї, що має спадкоємні зв’язки між її етапами; 

– впровадження ідей Шизу Сузукі у систему музичної освіти дітей в 

Китаї пройшло чотири основні етапи: 

а) ознайомлювальний, на якому було зроблено спробу прямого 

впровадження системи Шизу Сузукі у китайську освіту без урахування 

національних особливостей; 
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б) адаптаційний, на якому впровадження відбувалося шляхом 

навчання педагогів, перекладу даної системи на китайську мову; 

в) методичний, на якому була сформований комплекс методичного 

забезпечення для впровадження цієї системи в освітній простір дошкільної 

музичної освіти; 

г) впроваджувальний, на якому відбувається активне впровадження 

ідей Шизу Сузукі в систему музичної освіти в Китаї; 

– аналіз робіт китайських авторів по впровадженню ідей Шизу 

Сузукі в музичну освіту дітей в Китаї дозволив визначити найбільш 

затребувані способи для цього процесу: ритмічні і мелодійні 

імпровізації; суміщення співу і рухів; «спів по колу», «спів під 

акомпанемент ударних інструментів, що володіють звуковисотністю»; гру 

на музичних інструментах за певними схемами; імпровізацію на ритмічне 

відтворення пропущених нот у графічній схемі. 
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РОЗДІЛ 2 

ДОСВІД ФОРМУВАННЯ МУЗИЧНО-ТВОРЧИХ ЗДІБНОСТЕЙ 

ДІТЕЙ ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ В КНР ЗАСОБАМИ СУЗУКІ-

МЕТОДУ 

 

2.1. Форми, методи, засоби формування музично-творчих 

здібностей дітей дошкільного віку в КНР 

 

Музична культура Китаю є однією з найдавніших на землі. Перші 

спроби збору матеріалів народної музики були зроблені ще в епоху 

Західної Чжоу (XII-VIII ст. до н. е.). Із зібраних матеріалів після 

упорядкування була складена знаменита «Шицзін» – «Книга пісень», куди 

увійшли народні пісні різних районів країни. У подальші епохи проходила 

велика робота по збиранню матеріалів народної китайської музики. На 

сьогоднішній день усі зібрані і видані в збірках пісні діляться на: трудові 

пісні, протестні, любовні і сімейні, ігрові, жартівливі, ліричні. Вони з 

успіхом можуть бути використані як основа в навчанні дітей музичного 

мистецтва, з урахуванням відповідності ідей музичного виховання Шизу 

Сузукі. 

За останні роки проведена значна робота по збору та аналізу 

народної китайської музики. Найбільший науковий доробок у цій сфері  

належить таким китайським вченим, як Шан Веньцзяо [231], Цінь Дексян 

[228], Пен Хейін [222] та ін. Перелік авторів, які досліджують особливості 

китайської національної музичної культури, досить широкий. У роботах 

цих авторів розглядаються різні питання, висуваються часом протилежні 

положення і погляди. Проте у них панує єдність думок стосовно того, що 

китайський музичний народний фольклор – це багатюща музично-

поетична основа для навчання, музичного розвитку і виховання. 
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Специфічною особливістю системи музичного виховання Шизу 

Сузукі є включення дитини у світ музики за допомогою взаємодії різних 

видів музично-художньої діяльності, яка виявляється в фольклорній 

творчості різних народів. Дослідники фольклору в різних країнах, зокрема 

і в Китаї, відзначають, що в фольклорі у взаємозв’язку різних видів: співу, 

танцю, виконання на музичних інструментах, протягом багатьох століть 

простежується синкретичне начало. При цьому саме музика виступає 

підставою всіх художніх напрямів, які входять в єдину фольклорну дію. 

Заняття по системі Шизу Сузукі включають спів, який є необхідним 

компонентом різних видів музичної діяльності, гру на музичних 

інструментах, рух, словесну творчість. Музика як специфічний вид 

тимчасового мистецтва нерозривно пов’язана з рухом. Розвиток музичного 

твору відбувається в процесі зіставлення тем, злиття основних мелодійних 

початків, в зміні ритму, метра, мелодійного руху  тощо, тому музика і рух 

–  генетично взаємопов’язані феномени. На даний генетичний зв’язок 

звертається увага і в процесі освоєння дітьми способів музикування Шизу 

Сузукі. Саме рух як головний елемент фольклорної творчості різних 

народів було покладено в основу його педагогічної системи. 

З іншого боку, рух – невід’ємний компонент розвитку особистості 

дитини, він є показником фізичного та психічного здоров’я. Рух як 

властивість музики і рух як основний показник розвитку дитини, рух як 

його активність і прагнення до пізнання, розвитку, пізнавання нового – 

збігаються. В русі відбувається процес розвитку дітей. Очевидно, саме рух 

у  музикуванні (рух тіла, шалі, підскоки, стрибки, біг, рух при виконанні 

музики на інструменті, рух дитини при словесній імпровізації  тощо) Шизу 

Сузукі зробив основою для даного процесу. 

Іншим необхідним компонентом музичного мистецтва є слово, що 

має музикальність звучання, інтонаційне забарвлення, змістове 

наповнення. Слово як необхідний елемент розвитку дитини відіграє певну 
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роль у її розумовому розвитку. Поєднання в музикуванні слова, руху і 

музики зберігає ті специфічні особливості музики, які осягаються дитиною 

органічно і в той же час розвивають її особистість в цілому. Китайський 

дослідник педагогічної творчості Шизу Сузукі, Тан Дандан [246] однак 

констатує, що саме слово як найактивніший педагогічний засіб музичного 

розвитку дитини використовується в практиці мало. Хоча сьогодні в 

українській педагогіці музичної дошкільної освіти на цей універсальний 

засіб розвитку дітей педагоги стали звертати пильну увагу. Так, наприклад, 

слід зазначити, що, спираючись на слово в процесі залучення дошкільнят 

до різних видів музичної діяльності, українські автори використовують так 

звану ритмодекламацію. Цінь Цзянмей в одній зі своїх робіт зазначає, що 

«ритмодекламацію можна визначити як музично-педагогічну модель, в 

якій текст не співається, а ритмічно декламується. При цьому поетична 

звукова тканина взаємодіє з візерунками музичних тривалостей і пауз, що 

підсилює емоційний ефект від прослуховування і є важливим розвиваючим 

фактором для дитини» [243]. Ця ритмодекламація нині активно 

використовується в музичній освіті китайських школярів. 

У системі Шизу Сузукі в педагогічних цілях, а саме з метою 

об’єднання співу, гри на музичних інструментах, руху, промовляння слів, 

вдало включається і театральна діяльність дітей, яка теж є природно 

властива дітям дошкільного віку. Гра, що вважається провідним видом 

діяльності дитини, дуже часто є не чим іншим, як певною 

театралізацією. Тому і такий вид художньої діяльності для дошкільнят 

доступний і улюблений. Слід зазначити, що ідеї про нову систему 

музичного виховання дітей народилися у Шизу Сузукі під впливом 

танцювального театру М. Вигман, музично-пластичної імпровізації  Жака 

Далькроза, театральних діячів античної Греції. 

Однією із специфічних особливостей системи Шизу Сузукі, як було 

вказано, є опора на фольклор. Саме в фольклорі всі зазначені вище види 
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художньої і музичної діяльності поєднуються органічно і 

несуперечливо. Тому в музичному вихованні дошкільнят Китаю багато 

авторів вбачають шлях у нерозривному зв’язку музики з мовленням і з 

рухом, що бере свій початок від синтезу мови, руху і музики в китайській 

музичній культурі (Гуань Дяньхуа, Ляо Найсюн). Однією з тенденцій 

музичної освіти китайських дошкільнят, що здійснюється в системі 

додаткової освіти, є поєднання занять музикою в гуртках, приватним 

чином, в дитячих музичних школах для дошкільнят з іншими видами 

художньої діяльності. Зараз у Китаї затребуване поєднання занять музикою 

(виконання на інструменті) із заняттям вокалом, танцями, малюванням і 

навіть каліграфією. 

Взаємодія мистецтв простежується в культурно-освітньому просторі 

Китаю. Як і в багатьох інших країнах, у китайському фольклорі яскраво 

проявляється тенденція взаємодії музики і театру, музики і слова, музики і 

руху. Так, у XIII-XVII століттях у китайському музичному виконавстві 

склалися такі види музикування, як «ци» (музично-поетична форма), «янь-

ге» (танці зі співом), «нанма» (танці з речитативом), «дагу» (пісні з 

речитативом під акомпанемент барабана або різних ударних інструментів) 

і т.д. [318; 321; 326; 327]. 

Опора на фольклор в педагогічній системі Шизу Сузукі 

простежується не тільки в поєднанні різних засобів у єдине ціле, але і в 

розумінні музики як певного виду мистецтва, що включає різноманітні 

звукові їх прояви в світі.  

Уже вказувалося, що багато китайських дослідників були стурбовані 

на перших етапах впровадження системи Шизу Сузукі тим, що, 

захоплюючись ритмічним вихованням, педагоги не приділяють належної 

уваги китайським культурним традиціям. Однак, вивчивши дану систему 

глибше, і дослідники, і педагоги прийшли до висновку, що залучення до 

цих народних китайських музичних традицій  –  проблема, вирішенню якої 
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не тільки не заважають, але і допомагають методичні установки системи 

музичного виховання Шизу Сузукі. Дану проблему китайські педагоги-

музиканти обговорюють на конференціях різного рівня (广东省番禺市. 

主题是: 以中华文化为母语, 充分发挥音乐教育在国民素质方面的积极作用, 

«Роль китайської мови в національній музичній освіті та вихованні в 

Китаї»), а також у наукових і методичних публікаціях [156; 162; 184; 189; 

193; 194; 197]. Серед найбільш відомих педагогів, що впроваджують 

систему Шизу Сузукі в китайську педагогіку, виділяються: Ляо Найсюн 

(Шанхай), Лі Дана (Пекін). 

Особливістю китайської музичної культури є високий рівень 

розвитку інструментального виконавства, який був досягнутий 

китайськими музикантами ще в стародавні часи. У китайському 

інструментальному виконавстві виявляється 4 групи інструментів: дзвінкі 

(дзвіночки), струнні, духові та ударні (барабани). Інструментальна музика 

була обов’язковим компонентом різних релігійних і світських ритуалів, 

для яких створювалися численні за складом музикантів оркестри. У 

народній музичній культурі інструментальне виконавство поєднувалося з 

танцями, поетичними речитативами, з обов’язковим включенням у якості 

ритмічної основи ударних інструментів (барабанів), що ще раз доводить 

тісний взаємозв’язок музики, слова, танцю і театралізації в національній 

китайській музичній культурі. 

Єдність слова, руху, танцю і музики органічно випливає із самого 

процесу музикування, в якому велике значення надається музичним 

інструментам і тим природним способам музикування, які включають 

«звучущі жести». Саме вони є початком введення дитини у процес 

ритмічного музикування. Аналіз програм музичного виховання дошкільнят 

у Китаї дозволяє виділити пріоритетні цілі або, як зазначає Лю Юфан, 

«узагальнені цілі» такого виховання, які відображають тенденції 

поліхудожнього напрямку в музичних заняттях дошкільнят. Так, Лю Юфан 
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акцентує увагу на тому, що однією з найважливіших цілей музичного 

виховання китайських дошкільнят, відображених у різних програмах, 

зокрема і в головній – Керівній програмі виховання дітей у дитячих садках 

– є «організація синтетичної художньої діяльності 

голосом,тілом,музичними інструментами, а також засобами 

образотворчого мистецтва, літератури, театру» [208, c. 74]. Всі ці цілі, що 

реалізуються в дошкільних освітніх установах Китаю, робить висновок 

автор, сприяють цілісному розвитку особистості дитини, який 

здійснюється за допомогою єдності музики, танцю, слова. На практиці 

реалізація ідей синкретизму в музичній освіті дошкільнят відбувається в 

процесі не тільки цілеспрямованих музичних занять педагогів з дітьми, але 

і в процесі самостійної діяльності дошкільнят. Так, у багатьох дитячих 

садках Китаю звертається пильна увага на створення розвиваючого 

середовища, яке формувалося на етапі активного впровадження в 

китайську дошкільну освіту ідей М. Монтессорі. Умовою такого 

розвиваючого середовища є обов’язковий простір для дітей, в якому вони 

могли б самостійно займатися музикою, театром, живописом, тому в 

багатьох дитячих садках,  є так звані театрально-музичні куточки (Цзун 

Ченцзюй). 

У системі музичного виховання Шизу Сузукі, як зазначає Ло 

Чуанкай, є інструменти, які мають цікаві звукові ефекти і які зручні для 

музикування, тому що не вимагають обов’язкового тривалого навчання грі 

на них. Ці інструменти відповідають природі людини і нібито доповнюють 

ті можливі способи музикування руками, головою, ногами, які часто 

мимоволі проявляються як у дітей, так і в дорослих [211]. Це можуть бути 

ударні, струнні та духові інструменти, які педагоги-музиканти часто 

називають «сузуківським набором» музичних інструментів. 

Наразі ряд педагогів-дослідників розробляє напрямки впровадження 

китайських народних інструментів у процес загальної музичної освіти 
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[214]. Так, Ма Да зазначає, що традиції інструментального виконавства 

популярні в китайській музичній культурі. Особливо актуальними у всі 

часи в Китаї були інструментальні оркестри та ансамблі. Учасники цих 

колективів грали на ударних, духових, народних китайських 

інструментах. Розглянувши найбільш популярні китайські народні 

інструменти, Ма Да робить висновок про те, що в таких оркестрах і 

ансамблях найбільш часто використовувалися у взаємному поєднанні такі 

інструменти: духові та ударні, струнні та духові, а також однорідні 

інструментальні колективи: ударні і струнні [214]. Таким чином, на 

підставі дослідження названого автора можна зробити висновок про те, що 

саме ці інструменти: духові, ударні і струнні, народні – були найбільш 

популярними у китайських виконавців протягом багатьох століть і 

залишаються такими ж у теперішній час. 

Що стосується методичних основ для введення народних китайських 

інструментів в систему додаткової музичної освіти студентської молоді 

(автор не включав в експериментальну роботу студентів, які навчаються 

музики), то Ма Да робить висновок про те, що доцільним є навчання на 

ударних народних китайських інструментах. Решта інструментів були 

використані автором як акомпануючі через труднощі навчання грі на них.  

 Аналіз інструментів методу Сузукі дозволив звернутися до подібних 

найпростіших народних інструментів, органічно близьких китайським 

інструментам, з якими були знайомі китайські діти. Усі музичні 

інструменти в «наборі» Сузукі діляться на чотири групи, що дозволяє 

знайти їм аналоги з чотирьох груп китайських інструментів[187]. 

До першої групи можна віднести інструменти без певної висоти 

звучання: брязкальця, кастаньєти, трикутник, дзвіночки, тріскачки з 

бубонцями, двотональний блок (інструменти набору для системи 

музичного виховання Шизу Сузукі) і національні китайські інструменти: 

ударні, що не мають певної висоти: китайські тарілочки, банцзи, муюй. 
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Охарактеризуємо ті китайські інструменти, які використовуються в 

системі музичного виховання Шизу Сузукі.  

Ударні без певної висоти звучання – китайські тарілочки – 

складаються з круглих металевих дисків, краї яких вібрують, а опукла 

середина залишається в спокої. Такі тарілочки діти за допомогою батьків 

можуть виготовити самі з підручного матеріалу. Також у китайській 

музичній культурі поширений інструмент банцзи, який являє собою дві 

палички з якісним звучанням дерева (бамбука, палісандра тощо.). Його 

добре використовувати в рухомих іграх. Цей інструмент також можуть 

виготовити і  самі діти спільно з батьками, маючи для цього бамбукову 

основу, з якої і вирізаються ці палички. 

Ще один ударний інструмент – муюй. Цей інструмент дослідники 

народних китайських інструментів відносять до так званих 

«коробочок». Інструмент нагадує дзвін, який порожнистий 

всередині. Позаяк форма цього інструменту схджа на казкових риб, його 

називають «дерев’яна риба».  Виконавець, який грає на цьому інструменті, 

вдаряє дерев’яною паличкою-калаталом по корпусу, тому його і відносять 

до розряду ударних. Діти із задоволенням грають на муюї, 

використовуючи його в своїх імпровізаціях на казкові сюжети. 

У цю ж групу входять ударні з певною висотою: набір інструментів 

для системи музичного виховання Шизу Сузукі (глокеншпіль, металофоні) 

і національний китайський інструмент юньло. Цей інструмент являє собою 

набір самозвучних гонгів, розташованих у певному порядку в рамі-стійці, 

яка має ніжки. У Китаї цей інструмент іноді називають юньао. Виконання 

на юньло відбувається за допомогою молоточка, зробленого з 

дерева. Кожен гонг має певну звуковисотність: вгорі d3; далі вниз зліва 

направо cis3, h2, a2;  e2, fis2, g2;  внизу d2, h1, a1. 

До другої групи інструментів належать: гітара, скрипка (інструменти 

з набору для системи музичного виховання Шизу Сузукі) і національні 
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китайські інструменти: чжен, пипа, ерху. Чжен – це інструмент, який у 

Китаї часто називають «гучжен», він являє собою струнний щипковий 

інструмент, який нагадує гуслі. Гра на цьому і наступних в описі 

китайських народних інструментах складна для дошкільнят, тому на них 

грає педагог, акомпануючи співу або ритмічному супроводу, що 

виконуються дітьми. 

Піпа – щипковий інструмент, який має чотири струни. Грають на 

інструменті плектром або спеціальним ковпачком, який надягають на 

палець, щоб уникнути пошкодження пальця. Наступний інструмент – 

ерху. Він є одним з найбільш популярних у Китаї, тому часто звучить по 

радіо і телебаченню. Відомо, що вчителі музики в Китаї зобов’язані 

володіти не тільки такими інструментами, як фортепіано, скрипка або 

флейта, а й будь-яким китайським народним інструментом. У зв’язку з цим 

саме піпа виступає одним із найпопулярніших народних інструментів у 

майбутніх вчителів, які, навчаючись у педагогічних університетах, 

найчастіше бажають освоювати саме його. 

До третьої групи інструментів належать духові: блок флейти 

(інструмент набору для системи музичного виховання Шизу Сузукі) і 

національні китайські інструменти: хулуси і ді, що є аналогом 

блокфлейти. Ді – це духовий інструмент, який виготовлений з бамбука. У 

стінках ді просвердлені кілька отворів. Спосіб гри на цьому інструменті 

такий же, як і на флейті. Виконання на цьому інструменті може бути 

складним для дітей, тому на ньому грає педагог. Але іноді, коли в процесі 

музикування потрібно виконувати тільки два звуки, на такому інструменті 

можуть грати й діти. 

Хулуси являє собою духовий інструмент, який складається з 

декількох трубок. Саме вони створюють бурдон – певний низький звук під 

час виконання будь-яких мелодійних оборотів. Інструмент виготовляється 

з бамбука, крім трьох труб, у ньому є центральна трубка, у якій зроблено 
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кілька отворів. Позаяк гра на хулуси важка для дошкільнят (за винятком 

деяких дітей, яких грі на цьому інструменті вчать вдома), на хулуси грає 

педагог для акомпанементу пісні, руху або ритмічному малюнку, який 

створюють діти. 

Відзначимо, що в групу ударних інструментів системи музичного 

виховання Шизу Сузукі входять також литаври, бонги, ручні барабани. У 

китайській музичній культурі одним із найпоширеніших музичних 

інструментів є барабан, що задає ритмічну і темпову основу пісні, танцю 

або театрального дійства. У китайських танцях іноді в якості 

акомпанементу танцю використовується тільки один барабан. Він має 

величезне значення і в системі музичного виховання Шизу Сузукі. Саме 

барабан, за визначенням цього педагога і музиканта, повинен виступати 

основою музикування. Цей інструмент задає ритм, який потім включає 

того, хто музикує, не тільки в музику, а й у танець і якесь театральне 

дійство. 

Виділення названих вище китайських народних музичних 

інструментів як певних аналогів «набору музичних інструментів Шизу 

Сузукі» обумовлене їх поширеністю в Китаї, можливістю придбання 

батьками для музичних занять з дітьми, а також тим, що деякі з них (в 

основному ударні без певної звуковисотності) можуть бути виготовлені 

батьками разом з дітьми. 

Підводячи підсумок змісту даного параграфа, слід ще раз відзначити, 

що в напрямках музичної освіти Китаю та системи музичного виховання 

Шизу Сузукі є подібні моменти, а саме: 

– у китайській музичній культурі і, відповідно, в педагогіці музичної 

освіти сильні традиції взаємозв’язку мистецтв і видів музичної та 

художньої діяльності. Ці ж тенденції виявляються і в змісті системи 

музичного виховання дітей, розробленої Шизу Сузукі. У ній діалектично 
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поєднуються музика і рух, музика і танець, музика і театральна дія, музика 

і слово; 

– особливістю системи музичного виховання Шизу Сузукі є 

своєрідний набір інструментів, що складається з чотирьох груп: ударних 

двох видів (з певною висотою тону і без певної висоти тону), струнних, 

духових.  Цим групам інструментів відповідають аналоги китайських 

народних інструментів, які поширені в китайській музичній культурі. 

Після аналізу загальних напрямків системи музичної освіти в Китаї і 

системи музичного виховання дошкільнят Шизу Сузукі, проведеного з 

метою виявлення методологічної основи методики, зміст якої буде 

висвітлено в наступному розділі дисертації, звернімося до розгляду тих 

способів оволодіння елементами музикування, які дадуть позитивний 

ефект в музичній освіті дошкільнят, зокрема у розвитку їх музичних 

здібностей. 

Способи оволодіння дітьми елементами музикування 

на музичних заняттях у закладах дошкільної освіти в Китаї 

У попередньому підрозділі було зазначено, що інструменти, які 

використовуються в системі музичного виховання Шизу Сузукі, 

найчастіше застосовуються в якості акомпануючих співу, руху, 

проговорюванню слів. Нескладними для акомпанементу є ударні 

інструменти і «звучащі жести» або рухи під музику, які дитина виробляє 

руками, пальчиками, головою і тощо. 

Лі Юхан, характеризуючи у своїй книзі про Шизу Сузукі його 

педагогічну систему, зазначає, що сам Шизу Сузукі вважав, що в системі 

музичного виховання слід починати саме з ритмічного втілення тих чи 

інших співанок, примовок, лічилок і т.д. «На початку був ритм. Ритму не 

можна навчити. Його можна звільнити, «розв’язати» в людині. Це не 

розумова абстракція, це жива сила організму і всього біологічного 

життя. «Розв’язання ритму» починалося з ударів рук, клацань пальцями, 
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притоптування ногами. Все це прикрашалося брязкальцями і тріскачками, 

що належать до найдавніших інструментів людства» [196]. Таким чином, 

ритмічне виховання Шизу Сузукі нерозривно пов’язував з певним видом 

руху дитини. Цю педагогічну ідею згодом, спираючись на 

експериментальний матеріал, обґрунтував Б. Теплов, який відзначав у 

своїх роботах про музичні здібності той факт, що ритмічне виховання 

повинно здійснюватися з опорою на слухо-рухову діяльність [102]. 

Відчуття ритму, будучи першоосновою педагогічної системи 

музичного виховання дітей методом Сузукі, вимагає цілеспрямованого і 

послідовного розвитку, тому що думки про те, що ритм – це перший 

музичний засіб, який вже доступний дитині з народження, є не зовсім 

правильними. З одного боку, зазначає Чень Шицзін, це почуття виникає у 

дітей дуже рано, про що говорять численні дослідження онтогенезу даної 

музичної здібності. Але, з іншого боку, діти, демонструючи вміння 

рухатися в певному темпі, відзначаючи сильні і слабкі сторони метра в 

русі, зовсім не могли відтворити просту ритмічну структуру, яку їм 

пропонував педагог [227]. Отже, ритм дійсно виступає основою музичної 

системи Шизу Сузукі, оскільки він доступний і зрозумілий дітям, але 

почуття ритму в музично-ритмічній діяльності дитини потрібно розвивати 

шляхом включення ритмічних структур, ритмічної імпровізації, що 

дозволяє їй активно розвиватися. 

Ритмічне начало чітко простежується в музичній культурі Китаю: 

виконання речитативів під акомпанемент барабанів, ударних інструментів 

у пісенно-танцювальних композиціях і в танцях, де тільки одним 

барабаном або якимось ще ударним народним китайським інструментом 

здійснюється акомпанемент, зустрічається повсюдно на китайських святах, 

у процесі музичних вистав. Особливості національної китайської культури 

дозволяють проєктувати і зміст музичної освіти дітей як у школі, так і в 

дошкільному навчальному закладі. Все це дає підстави зробити висновок 
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про те, що для засвоєння національної китайської культури, крім розвитку 

емоційної чутливості на музику,тембрового почуття, сприйняття 

тощо, кожній дитини необхідно забезпечити розвиток почуття ритму. Саме 

ритм як основа китайської народної музики є тим засобом художньої 

виразності, який використовується як у народних піснях і танцях, так і в 

сучасних класичних творах. Тому необхідність введення елементів 

музично-ритмічної діяльності, розвитку почуття ритму – завдання, яке 

формулюється в багатьох китайських програмах з музичного виховання 

дітей. 

Таким чином, у системі музичного виховання Шизу Сузукі розвиток 

почуття ритму є одним з основних завдань. Це ж саме стосується й змісту 

музичної освіти дітей у Китаї.  

Не менш важливим завданням у музичній освіті дошкільнят є 

розвиток мелодійного слуху. Багато музикознавців, композиторів, діячів 

культури неодноразово підкреслювали, що основою музичного мистецтва 

або «душею музики» є мелодія. Саме тому в багатьох системах музичної 

освіти (угорській системі З. Кодая, японській системі Шизу Сузукі) ця 

задача формулюється як одна з основних. 

Проблема виховання мелодійного слуху не залишилася поза увагою і 

в китайській системі музичної освіти дітей та юнацтва. Це завдання 

формулюється в численних навчальних посібниках китайських авторів, 

присвячених проблемам дошкільної та шкільної музичної освіти [224; 225; 

226; 233; 234; 235]. Розвиток музичного слуху – завдання, яке ставиться і в 

системі музичного виховання Шизу Сузукі. Його вирішення здійснюється 

шляхом включення в процес музикування звуковисотних музичних 

інструментів, що дають можливість дитині сформувати відчуття тоніки, 

четвертого і п’ятого ступеню звукоряду. Використання ж бурдона і 

остинато, що виконуються на скрипці (педагог) або блокфлейті (дитина), 

сприяє можливості відчуття терцових, секундових інтервалів, які 
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зустрічаються в народних співанках і дитячих піснях. Секунда, терція, 

кварта і квінта є мелодійною основою фольклорних творів різних 

народів. Ці ж інтервали складають основу акомпанементу дітьми музичних 

творів, включених у зміст системи Шизу Сузукі. 

Говорячи про формування мелодійності слуху у дітей у процесі 

музичних занять в дошкільному навчальному закладі, багато китайських 

авторів  [237; 239; 329; 333] звертають увагу на звуковисотний слух, 

розвиток якого призводить до відчуття дитиною високих і низьких звуків, 

вироблення вміння розрізняти звуки по висоті при їх порівнянні в процесі 

освоєння тієї чи іншої мелодійної структури загалом. Тому мелодійність 

слуху слід визначити її і як певну здатність впізнавання і відтворення тієї 

чи іншої мелодії. Авторами робіт з дослідження музичних здібностей дітей 

[19; 30; 44 та ін.] вказується, що різновидами музичного слуху є: 

гармонійний,тембровий, динамічний тощо. О. Мкртічан, посилаючись на 

Б. Теплова, пише, що «оскільки звуковисотний рух – основний «носій 

сенсу» в музиці, він відіграє провідну роль у музичному сприйнятті, без 

нього[46] неможливе ніяке осмислене сприйняття музики, тим більше 

ніяка музична дія» [46].  Автор також стверджує, що «звуковисотний слух 

у його прояві стосовно одноголосної мелодії називають мелодійним». 

Фан Юаньчжу в роботі, присвяченій музичному розвитку дитини, 

зазначає: «Загальновідомо, що в музикознавчій літературі звуковисотному 

і ритмічному слуху надається велике значення для музичного розвитку 

суб’єкта» [149, с. 86]. Таким чином, саме розвиненість почуття ритму і 

сформованість музичного слуху визначаються українськими вченими як 

головні показники музичного розвитку дітей дошкільного віку. 

У роботах китайських авторів, що стосуються музичного розвитку 

дітей дошкільного віку [150; 151; 169; 171; 180; 230; 231], особливу увагу 

приділяють саме розвитку мелодійного слуху, коли дитина визначає 

співвідношення різних звуків по висоті і їх взаємозв’язок у певній 
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мелодійній лінії, яку потім вона відтворює в співі, у грі на музичних 

інструментах. 

Аналіз робіт китайських авторів, які розглядали музичні здібності 

дитини і способи їх розвитку [283; 283; 284; 290; 292], показує, що саме ці 

дві музичні здібності китайські автори також вважають основними, які 

необхідно розвивати на ранніх вікових етапах онтогенезу дитини. 

Отже, результатом включення дитини в процес музикування є 

розвинені музичні здібності, про що свідчать роботи українських та 

китайських дослідників і педагогів – послідовників системи музичного 

виховання Шизу Сузукі. Способом включення дітей у даний процес, на 

думку Шизу Сузукі, є імпровізація. Вільна імпровізація, зазначає Фан 

Юаньчжу, «була і залишається вихідною точкою сузуківського «уроку». І 

хоча найпростіші ритми, мелодії, бурдон іостинато – загальнодоступний 

елементарний матеріал, виявилося все-таки, що навіть при наявності 

ідеально відповідних завданню інструментів необхідна гра фантазії ... » 

[293, с. 36]. 

У контексті нашого дослідження Чжао Бінг відзначав: «Коли йдеться 

про фундамент музикальності, мається на увазі музично-ритмічне почуття 

і музичний слух, що дозволяють пережити-зрозуміти музику. І, 

підкреслюю, здатність вільно в ній орієнтуватися і вільно нею «володіти»: 

прочитати з листа, транспонувати, зіграти в інший фактурі, доскласти 

відсутнє (скажімо акомпанемент) ... але якщо дитина перескакує ступені 

розвитку, тобто не музикує, а тільки «інтерпретує», не пізнає на досвіді, як 

створюється музика, як вона формується, як «чинить опір» її матеріал, 

іншими словами, якщо в навчанні хоч у деякій мірі не намагаються 

зблизити «композиторську» і «виконавську» складову, не вдасться 

закласти у широкому загалі дітей фундамент музикальності» [313, с. 94]. 

Тому педагоги і соратники Шизу Сузукі і він сам основним способом 

введення дитини в світ музики вважають імпровізацію. Імпровізація як 
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спосіб музикування відрізняється варіативністю, внесенням у виконання 

кожен раз чогось нового: нових елементів, освоєних дитиною раніше або 

внесених спонтанно. Вона є обов’язковим елементом будь-якого 

фольклорного дійства. Оскільки ж система музичного виховання Шизу 

Сузукі базується саме на архаїчних музичних формах, на фольклорному 

матеріалі, то саме імпровізація виступає основним способом музикування 

в даній системі. 

У фольклорі імпровізація є наслідком того, що музичний матеріал 

відтворюється без запису. Кожен виконавець додавав у те, що виконував, 

якісь власні мелодійні звучання, ритмічні зміни. У дитячій музичній 

творчості дитина, імпровізуючи на музичному інструменті, під час співу, 

руху під музику, сприймає її як певну гру зі звуком. Музична імпровізація, 

на думку У. У. Гошовського, є природною потребою дітей, які сприймають 

імпровізацію як своєрідну гру зі звуком, словом або рухом. 

Дослідник дитячої творчості Хоу Денфенг звертає увагу на цю 

потребу дитини в творчості, потребу, яка реалізовується в певній 

словесній, музичній та образотворчій імпровізації. Так, автор зазначає: 

«Дитяча музична культура близька не музичній культурі дорослих, а усній 

традиційній, наприклад культурі африканських аборигенів, у яких музика 

органічно включена в буденне життя. Дитина не сприймає музику як 

окремий феномен. Вона не співає спеціально для когось (крім ситуації, 

коли її це змушують робити дорослі) або з особливої нагоди, часто вона 

навіть не знає, що співає. Її пісня виникає як порив почуттів, коли вона 

дереться по дереву, перестрибує калюжі після дощу, малює щось на аркуші 

паперу або стіні будинку. Вона зароджується як загальний фон у 

природному спонтанному русі, а не на заняттях, де слід мовчки слухати 

дорослого» [164, c. 29]. Отже, через «звукобарвисту гру» дитина шляхом 

творчих дослідів переходить на найпростіші музичні імпровізації, що 

виконуються за допомогою звучащих жестів, ударних, струнних та 
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духових інструментів. Включення дитини дошкільного віку в музичну 

імпровізацію є складним педагогічним процесом. У ньому необхідно 

враховувати особливості освоєння елементів музикування, сприйняття 

музики, емоційного відгуку на її зміст і форму. У зв’язку з цим з’являється 

можливість виявлення найкращих способів включення дитини в процес 

музикування. 

Педагоги і психологи, розглядаючи проблеми творчості, розвитку 

творчої активності, виділяють кілька рівнів їх прояву. Так, науковці 

аналізуючи структуру і елементи творчості, вказують, що активність у 

творчості проявляється на кількох рівнях. На першому рівні той чи інший 

стимул до творчості спонукає певного суб’єкта творчості до 

діяльності. Але цей рівень повинен включати ті необхідні вміння та 

навички, які вже увійшли в досвід цього суб’єкта. На другому рівні суб’єкт 

проявляє ініціативу щодо створення того чи іншого продукту. Третій 

рівень характеризується включенням суб’єкта в процес творчості [330; 

332]. 

На ефективні методи розвитку пізнавальної активності вказує Чжоу 

Іфей. Зокрема він виділяє такі їх види: 

– репродуктивний, в основу якого закладено таку психологічну 

властивість дитини, як наслідування; 

– виконавський або дослідницький метод, який базується на вміннях 

дитини самостійно знаходити якісь способи вирішення проблеми; 

– творчий, в основі якого лежить вміння дитини знаходити шляхи 

вирішення проблеми повністю самостійно оригінальними способами [324]. 

Говорячи про способи розвитку музичних здібностей, відзначимо, 

що вони є «блоками», «комплексами», «наборами» певних методів. У 

педагогіці існує маса їх класифікацій, що відносяться до навчання й 

виховання підростаючого покоління. Серед цих методів, особливо, тих, що 

використовуються в процесі освіти дошкільнят, величезна увага 
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приділяється репродуктивному методу або комплексу репродуктивних 

методів. Діти дошкільного віку засвоюють елементи культури найчастіше 

«по наслідуванню», тому задача педагога – надати можливість дитині 

побачити, усвідомити,запам’ятати, а потім відтворити ту чи іншу дію. 

Діти дошкільного віку в процесі різноманітних видів музичної 

діяльності освоюють її елементи спочатку репродуктивним способом («по 

наслідуванню»), а потім творчим, включаючи нові елементи такої 

діяльності в процесі музикування. Аналіз практики музичної освіти 

дошкільників к Китаї показав, що часто педагоги використовують «дії за 

зразком» як основний спосіб музичної діяльності. Зрозуміло, що 

наслідування в дошкільному віці є одним з основних способів формування 

основ різних видів музичної діяльності, але найбільш успішним способом 

такого формування, на думку багатьох дослідників [305; 314; 319; 320], 

все-таки є самостійна творча активність дитини. 

У роботах китайських авторів вказуються різні способи освоєння 

дітьми тих чи інших видів музичної діяльності. Так, Чжан Сяньшен у 

своєму дослідженні до таких методів відносить репродуктивний і активно-

репродуктивний методи. Автор пише: «Репродуктивний метод навчання в 

музично-теоретичних класах (сольфеджіо, гармонія, аналіз музичних 

творів) може ініціювати (при певному сприянні з боку педагога) творчі 

пошуки учня в суміжних видах діяльності, наприклад на заняттях в 

музично-виконавських класах. Так, активно-репродуктивний метод, що 

використовується в ході теоретичного, музикознавчого осмислення 

матеріалу, може трансформуватися в репродуктивно-творчий у процесі 

виконавської роботи учня (піаніста, скрипаля, баяніста та іншого) над 

аналогічним музичним матеріалом» [303, c. 115]. У своєму дослідженні 

автор доводить, що показ, ілюстрація, інструкція, що вимагають виконання 

дитиною дії за зразком, є початковими підставами для розвитку її 

творчості. Тому Чжан Сяньшен зазначає: «Репродуктивний метод, як і 
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кожен універсальний загальнодидактичний метод навчання, постає на 

практиці у вигляді системи інтелектуальних і практичних операцій, 

виконаних учнями, – від початкового вихідного сприйняття музичного 

матеріалу, спостереження за діями педагога, повторення пройденого як 

основи вправ в тому чи іншому виді діяльності тощо до засвоєння 

узагальнених способів дії, а також здатності екстраполювати свої знання, 

вміння та навички на більш широке коло музичних явищ» [303]. 

Чжан Ліпін, характеризуючи психологію дитячої творчості, визначає 

методи музичного розвитку дітей, у тому числі і такі, як репродуктивний і 

творчий. «Освоюючи музичну абетку колективу у вигляді пісень-формул, 

дитина навчиться займати своє місце в ньому і опанує правилами 

соціальних ігор», – пише автор [294], включаючи засвоєне в процесі своєї 

творчості. 

Ху Бінг у роботах, присвячених музичній творчості, визначає, що 

діяльність музиканта-виконавця може бути репродуктивною, до неї можна 

віднести «повторення пройденого матеріалу (наприклад, основ 

композиції); механічне відтворення нотного тексту; автоматизовану робота 

над інструктивно-тренувальним матеріалом тощо» [277], і може бути 

продуктивною, власне, творчою, до якої можна віднести «створення 

музичних творів: оригінальних творів, обробок і т.д.; створення вправ для 

вирішення техніко-виконавських завдань; створення вправ для вирішення 

художньо-образних задач; інструментування ...» [277]. Таким чином, автор 

вказує на два взаємодоповнюючих види виконавської діяльності 

музиканта. 

Ву Чжендун говорить не тільки про види виконавської діяльності 

музиканта, а й про способи навчання такої діяльності. Автор зазначає, що 

«у музичній діяльності, як і в більшості інших, існує два рівня навченості, 

один з яких визначається спільними діями учня і педагога, інший 

характеризується в основному самостійними пізнавальними і преосвітніми 
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діями першого з них. Іншими словами, здатність до навчання може 

виявляти себе на репродуктивному (включаючи активно-репродуктивний) 

і творчо-орієнтованому рівнях» [269]. Виділення автором способу 

навчання базується на ступені самостійності навчання учня 

музики. Репродуктивний рівень навченості, вважає автор, може бути 

диференційований на пасивно- і активно-репродуктивний. Пасивно-

репродуктивний рівень навченості визначається Ву Чжендуном, виходячи 

з обсягу надання допомоги дорослого дитині, коли останній цілком 

підкоряється тій інструкції, яка йому пропонується. Активно-

репродуктивний рівень навченості характеризується наступним 

чином. Дитина сприймає поставлену перед нею задачу у вигляді певного 

орієнтиру або тільки якусь інструкцію. Далі вирішує цю задачу, вносячи 

вже освоєні нею елементи самостійно. Творчий рівень навченості  

характеризується самостійним вибором способу вирішення цього завдання, 

включенням нових елементів або варіювання освоєних уже 

елементів. Творчий рівень навченості відрізняється більшим ступенем 

самостійності у виконанні завдань учнем, коли дорослий тільки ставить 

завдання і повідомляє його зміст учню. 

Отже, виявлені схожі позиції між ідеями музичного виховання Шизу 

Сузукі і китайськими національними культурними традиціями, які 

відбиваються в системі музичної освіти дітей, а також подібні позиції в 

навчанні дітей музики, які розкрито в роботах українських авторів, 

дозволили виділити і кращі способи оволодіння дітьми видами музичної 

діяльності, що випливають із головної музичної діяльності дітей –   

музикування. Аналіз робіт різних авторів, що стосуються способів 

освоєння дітьми музичною діяльністю, а також зіставлення способів 

музикування, декларованих Шизу Сузукі і його послідовниками з тими, які 

активно використовуються в музичному вихованні дітей, дозволили в 

якості основних виділити такі способи, як: 
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–  репродуктивний; 

–  активно-репродуктивний; 

–  творчий. 

Репродуктивний спосіб дозволяє розвивати музичні здібності: 

ритмічне почуття і мелодійний слух на початкових етапах, коли викладач 

використовує повторення його дій дітьми та відтворення їх дитиною у 

визначених ним послідовностях. Засвоєння цих структур допомагає дитині 

й надалі домагатися змін прямо в процесі музикування, тому в подальшому 

такий спосіб, як репродуктивний, поступово повинен заміщуватися 

активно-репродуктивним, коли дитина до засвоєних структур додає нові 

елементи або компонує засвоєні елементи в іншій послідовності. При 

такому способі засвоєння елементів музикування дитина в процесі спільної 

діяльності з дорослим і однолітками створює новий художній продукт. Це 

може бути співанка, лічилка, жарт, рухова композиція, які виконуються під 

власний акомпанемент або під акомпанемент дорослого. Це може бути 

також імпровізація (рухова, словесна) під ритмічний акомпанемент, 

виконуваний іншими дітьми групи. 

Таким чином, репродуктивний спосіб музикування, а також активно-

репродуктивний, коли засвоєні раніше прийоми і способи дій 

трансформуються, ускладнюються у зв’язку з необхідністю  вирішення 

нових, більш складних завдань, є перехідними до творчого способу 

навчання. Дитина, отримуючи завдання від дорослого, знаходить у процесі 

музикування самостійне рішення виконання цього завдання. Все це 

вимагає розвиненості абстрактного мислення, сформованості вміння 

відволікатися від стереотипів, знаходити несподівані рішення щодо 

втілення художнього образу в музичних імпровізаціях. 

Аналіз педагогічної творчості Шизу Сузукі, про який говорилося 

вище, дозволив визначити, що з самого початку створення даної системи 

цей педагог визнав домінуючим у процесі виховання дітей процес 
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продуктивний над процесом репродуктивним. Саме продуктивний процес, 

коли способом музикування для дитини виступає гра, самовираження і 

задоволення, є вихідною ідеєю концепції Шизу Сузукі. «Креативність 

елементарної музики ... обумовлена її початковою простотою: немає 

необхідності в заучуванні текстів, точному відтворенні їх. Доцільність є 

тільки в творчому продукуванні» [276], – зазначає Сюй Юаньюн. «При 

визначенні способів освоєння дітьми дошкільного віку  процесу 

музикування ми відмовилися від поняття «пасивно-репродуктивний», тому 

що, як вважають психологи, педагоги в області музичної освіти, пасивне 

виконання музичних завдань дошкільнятами в практиці дошкільної освіти 

зустрічається рідко. Крім того, пасивний спосіб як інертне, незацікавлене 

ставлення дитини до процесу здійснення музичної діяльності є, на наш 

погляд, взагалі неприйнятне для системи музичної освіти. 

Таким чином, для цього дослідження відповідно до ідей Шизу Сузукі 

було обрано такі способи: 

–   репродуктивний – точне повторення дій педагога; 

– активно-репродуктивний – введення дитиною будь-яких нових 

елементів у процес музикування; 

– творчий – процес музикування, в якому дитина представляє 

створені ним комбінації засвоєних елементів. 

Визначення «творчий» було взято для подальшого дослідження, 

ґрунтуючись на позиції Шизу Сузукі і його послідовників, що 

характеризується не відсутністю допомоги дорослого і самостійністю 

виконання дитиною елементів музикування, а обсягом його творчості, 

коли вирішення певного завдання починалося із засвоєння якоїсь 

інструкції, наприклад тематики імпровізації або ритмічної схеми. Але дані 

інструкції і схеми були лише певним стимулом для створення дитиною в 

процесі імпровізації певного музично-мистецького продукту. Для цього він 

міг варіювати зміст завдання, змінювати якісь схеми, прибирати 
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непотрібні, на його погляд, елементи, додавати рухові пластичні рішення, 

словесні ритми тощо. 

Розвиток імпровізації як способу музикування пройшов довгий 

шлях, який передбачав музикування спочатку за певними канонами, потім 

за новими елементами, які додавалися до даних канонічних засад і, 

нарешті, створення в процесі безпосереднього виконання нового 

мистецького продукту [301; 302]. Дані етапи розвитку імпровізації в 

цілому збігаються з етапами засвоєння імпровізаційних умінь у процесі 

музикування дітьми, а саме: спочатку точне відтворення 

продемонстрованого (репродуктивні способи засвоєння), потім додавання 

нових елементів до вже засвоєних (активно-репродуктивний спосіб 

засвоєння) і створення художнього продукту (творчий спосіб засвоєння). 

Креативність дитячого музикування, що виявляється в імпровізації, 

відсутність в системі музичної освіти чітко завчених, багаторазово 

повторюваних формул, вправ, які необхідні для концертних виступів, 

дозволяє розвиватися дитині не тільки музично, а й цілісно, тому 

що музична діяльність дітей, на думку Ю. Руденко, не є підготовчим 

етапом для подальшого розвитку, а дієвим засобом розвитку їх особистості 

в цілому [79]. 

Розглянуті специфічні особливості системи музичного виховання 

Шизу Сузукі, виявлення позицій, подібних до цієї системи і відображених 

у роботах китайських дослідників та педагогів, дозволяють говорити про 

можливість її активного впровадження в процес музичного виховання 

дітей дошкільного віку. Слід зазначити і той факт, що в 2012 році 

Міністерство освіти Китайської Народної Республіки визначило в числі 

пріоритетних напрямків у сфері освіти розвиток дошкільної освіти і 

органічно включеного до нього компонента – музичного. Таке виділення 

дошкільної освіти було викликано недостатньою кількістю установ такого 

типу, відсутністю затверджених державою освітніх програм, а також 
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обмеженістю методичного забезпечення для успішної діяльності таких 

закладів. 

Серед головних завдань програми дошкільної музичної освіти 

виділяється завдання, пов’язане з мистецтвом. Його зміст включає такі 

аспекти: 

– формування морально-естетичних почуттів дітей; 

– формування зацікавленості дітей в участі у творчій діяльності та 

вміння висловлювати свої почуття і переживання в музичній діяльності; 

– формування здатності самостійно вибирати бажаний вид музичної 

діяльності тощо. 

Система Шизу Сузукі повністю відповідає поставленим 

Міністерством освіти завданням, що дозволяє активно впроваджувати її в 

заклади дошкільної музичної освіти Китайської Народної Республіки. 

Підводячи підсумки вищезазначеного, можна зробити наступні 

висновки: 

– одним з головних завдань в освоєнні дитиною елементів процесу 

музикування є розвиток почуття ритму, який в системі Шизу Сузукі 

здійснюється з опорою на звуко-рухову діяльність; 

– у китайській музичній культурі ритм є одним з головних засобів 

художньої виразності, внаслідок чого саме музично-ритмічне виховання 

дітей є однією з головни хзадач і музичної освіти дошкільнят; 

– розвиток мелодійного слуху у дітей – ще одне завдання, вирішення 

якого йде паралельно із завданням розвитку почуття ритму. Мелодійний 

слух, що є по суті звуковисотним слухом, формується в процесі 

музикування дитини на музичних іструментах із залученням руху і 

ритмічних імпровізацій; 

– музичні педагоги: Шизу Сузукі і його послідовники, українські й 

китайські музичні педагоги вважають, що музично-ритмічне відчуття і 
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музичний слух в єдності розвиваються в процесі музикування і сприяють 

розвитку музичних здібностей дитини; 

– у системі музичного виховання Шизу Сузукі імпровізація є 

вихідною точкою будь-яких музичних занять, вона ж виступає й 

необхідним елементом музичного фольклору, зокрема і музичного 

фольклору Китаю; 

– освоєння імпровізаційних вмінь у процесі музикування може 

відбуватися різними способами: репродуктивним (точне відтворення 

дитиною дій педагога), активно-репродуктивним (відтворення і зміна 

засвоєних елементів) і творчим (самостійне створення дитиною 

художнього продукту на основі засвоєних елементів); 

– впровадження системи музичного виховання Шизу Сузукі у 

педагогічну практику в зв’язку з поставленими державою завданнями 

розвитку освіти дітей у Китаї, а також з інноваційними освітніми 

тенденціями, наявними в світовому освітньому просторі, видається 

ефективним і таким, що відповідає вимогам до процесу сучасної освіти 

дітей у Китаї. 

 

Діагностика розвитку музичних здібностей дошкільнят 

Дослідно-пошукова робота із впровадження ідей Шизу Сузукі в 

музичну освіту дошкільних освітніх установ Китайської Народної 

Республіки проводилася на базі двох установ у місті Тенчжоу: державної 

бюджетної дошкільної освітньої установи «Тенчжоу Сяо Лінг Тонг 

дитячий сад» і державної бюджетної дошкільної освітньої установи 

«Тенчжоу Центральний дитячий сад на вулиці Цзінхе». У ній взяли участь 

4 групи дітей старшого дошкільного віку названих дитячих садків, з яких 

після вивчення особових справ дітей, їх інтересів, визначення рівнів 

розвитку музичних здібностей, про які повідомляли педагоги двох дитячих 

садків, були сформовані дві експериментальні групи. У них було задіяно 
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49 осіб, у першому закладі – «Тенчжоу Сяо Лінг Тонг дитячий сад» – 24 

людини, у другому – «Тенчжоу Центральний дитячий сад на вулиці 

Цзінхе» – 25 осіб. У цих же дитячих садах були визначені і дві контрольні 

групи, в яких задіяли 48 осіб. У першому закладі («Тенчжоу Сяо Лінг Тонг 

дитячий сад») 25 осіб, у другому («Тенчжоу Центральний дитячий сад на 

вулиці Цзінхе») 23 людини. 

Таким чином, всього до дослідно-пошукової роботи було залучено 

97 старших дошкільників. Списки дітей двох дошкільних освітніх установ 

надані в додатку 2. 

Крім дітей дошкільного віку, в дослідно-пошуковій роботі брали 

участь і педагоги двох названих дитячих садків. Всього їх було 48 

чоловік. Цим педагогам запропонували розроблену автором дослідження 

анкету. В анкетуванні брали участь майже всі педагоги, які працюють у 

даних дитячих садах в різних групах, а не тільки в одній – старшій. Але, 

оскільки кожен педагог разом з вихованцями переходить від молодших у 

старші групи, нам було необхідно дізнатися думку саме всіх педагогів, а не 

тільки тих, хто працював з дітьми старшого дошкільного віку і бере участь 

у дослідно-пошуковій роботі. Склад педагогів, які брали участь в 

анкетуванні, див. у додатку 3. 

Отже, з метою виявлення готовності вихователів дошкільних 

освітніх установ до використання методики музичної освіти дітей 

старшого дошкільного віку із залученням ідей Шизу Сузукі перед 

проведенням дослідно-пошукової роботи у вересні 2015 року було 

проведено анкетування, на питання якого дали відповіді 48 

педагогів. Велика кількість педагогів, які брали участь в анкетуванні в 

рамках дослідно-пошукової роботи (на її заключному етапі), була 

обумовлена великою кількістю вихованців, наявних у названих дитячих 

садах. 
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В анкеті були сформульовані питання щодо думки педагогів про 

найкращий вік початку навчання дитини музики (дані питання були задані 

для того, щоб з’ясувати думки педагогів про віковий склад дошкільнят, з 

якими слід активно займатися музикою, що давало можливість 

співвіднести думки педагогів з думкою соратників Шизу Сузукі і його 

самого стосовно віку, з якого можна починати включення дитини в процес 

музикування), про бажані інструменти для навчання дошкільнят (дане 

питання було сформульоване для того, щоб з’ясувати думки педагогів про 

необхідність навчання дітей грі не тільки на відомих і затребуваних, але й 

на народних китайських музичних інструментах), про найкращі форми 

освоєння дитиною гри на музичному інструменті (дане питання було 

сформульовано для того, щоб з’ясувати у педагогів кращі, на їхню думку, 

форми музикування з дошкільнятами), про можливість і певну 

систематичність включення фольклорних музичних творів у процес 

музичної освіти (це питання формулювалося для того, щоб з’ясувати, 

наскільки систематично і часто педагоги включають у музичні заняття 

китайську народну музику), про можливості введення в процес музичної 

освіти передових педагогічних ідей, зокрема ідей Шизу Сузукі (це питання 

було задане для того, щоб з’ясувати, чи готові педагоги до введення таких 

ідей та чи знають вони щось про названу систему). 

Результати анкетування були наступними. Найбільш оптимальним 

віком для навчання грі на музичних інструментах (відповідь на перше 

питання) 67% педагогів вважало 7-8 років. Дані відповіді говорять про те, 

що в молодшому дошкільному віці педагоги воліють тільки співати з 

дітьми пісні і включати в спів деякі елементи руху. Ця проблема не нова 

для китайської дошкільної освіти. Дошкільна музична освіта будується 

таким чином, що педагоги самі розробляють програми, а позаяк багато з 

них не мають ґрунтовної музичної освіти, вони вважають за краще тільки 

спів під фонограму або під акомпанемент якогось інструменту, найчастіше 



128 

 

фортепіано чи скрипки. Також слід зазначити, що, крім співу, педагоги 

включають у процес музичної освіти дошкільнят і музично-ритмічні рухи. 

У відповідях на друге питання педагогами названі такі інструменти, гри на 

яких краще всього навчати дітей: 30% – фортепіано, 20% – струнні, 15% – 

духові інструменти. Про китайські народні інструменти ніхто з педагогів у 

відповідях на питання анкети не згадав. 

Оскільки процес музикування за системою Шизу Сузукі відбувається 

в колективних формах, то необхідно було знати, використовують вони 

колективні форми навчання музики чи ні. У відповідях педагогів на третє 

питання виявилося, що 45% з числа опитуваних вважало за доцільне 

індивідуальне навчання грі на тому чи іншому інструменті, що цілком 

закономірно, позаяк ними для навчання були обрані фортепіано, струнні й 

духові інструменти, що вимагають певного зусилля кожного, хто 

навчається техніці гри на таких інструментах. Однак ансамблеве навчання 

все-таки обрали 30%, решта педагогів вважали доречним поєднувати ту й 

іншу форму. 

Аналіз відповідей на четверте питання показав, що тільки 50% 

респондентів використовують систематично або епізодично фольклорні 

музичні твори, що в умовах необхідності освоєння національної музичної 

культури є недостатнім. 

В організації музичних занять тільки 4% педагогів спираються, як 

вони самі вказали, на ідеї Шизу Сузукі, але при цьому основним способом 

впровадження музично-педагогічних ідей автора в систему музичної 

освіти дошкільнят педагоги вважають запозичення музичних творів з 

«Шульверка». Однак у чому ж переваги цієї системи і які основні ідеї 

проголошуються педагогами-соратниками Шизу Сузукі і ним самим, вони 

не знають. 

Результати опитування показали, що для впровадження в практику 

ідей Шизу Сузукі слід перш за все ознайомити педагогів з даною системою 
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і можливостями її використання з опорою на китайську музичну 

культуру. З цією метою для педагогів двох дошкільних освітніх установ, в 

яких проводилася дослідно-пошукова робота, автором дисертаційного 

дослідження були проведені освітні семінари, на яких вихователі 

ознайомилися з ідеями Шизу Сузукі, з можливостями їх поєднання з 

музичними і культурними традиціями Китаю. Крім того, педагоги 

ознайомилися з основними положеннями програми з музики для дітей 

старшого дошкільного віку «Дитина в світі музики», розробленої автором 

дисертаційного дослідження. 

Перед проведенням дослідно-пошукової роботи був складений її 

план, який включав наступні завдання: 

– визначення діагностичного інструментарію для виявлення рівнів 

розвитку музичних здібностей старших дошкільнят в експериментальній і 

контрольній групах (критерії, показники, методи діагностування, бальні 

оцінки, музичний матеріал, зміст діагностичних завдань); 

– проведення діагностики на констатуючому етапі дослідно-

пошукової роботи; 

– розробка і впровадження поетапної методики, що містить завдання 

кожного етапу, комплекс вправ, способи включення дітей у процес 

музикування, які використовуються на кожному етапі, а також набір 

китайських народних інструментів, адекватних інструментам системи 

музичного виховання Шизу Сузукі, основні методи, музичний і 

літературний матеріал; 

– коригування діагностичного інструментарію для визначення рівнів 

розвитку музичних здібностей старших дошкільнят на підсумковому етапі 

дослідно-пошукової роботи після впровадження методики; 

– проведення підсумкового етапу дослідно-пошукової роботи; 

– аналіз отриманих результатів, порівняння результатів 

констатуючого і підсумкового етапів. 
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Вирішення перших двох завдань здійснювалося в процесі підготовки 

діагностичного матеріалу і проведення діагностичної процедури з 

виявлення рівнів розвитку музичних здібностей. Констатуючий етап 

дослідно-пошукової роботи із залученням двох груп учасників – 

експериментальної і контрольної – проходив у вересні-жовтні 2015 року на 

базі зазначених на початку підрозділу дошкільних освітніх 

установ. Протягом двох місяців автор дисертаційного дослідження 

особисто проводив діагностику дітей, що брали  участь у дослідно-

пошуковій роботі. 

У теоретичному розділі цього дослідження називалися завдання, які 

використовували педагоги і вчені для розвитку музичних здібностей 

дітей. На основі аналізу робіт таких авторів, а також авторів-послідовників 

ідей Шизу Сузукі були виділені два основні види музичних здібностей, які 

вимагають розвитку вже на ранніх вікових етапах онтогенезу дитини. Це 

відчуття ритму і мелодійний слух. 

Відчуття ритму може проявлятися у дитини в темповій відповідності 

тієї чи іншої форми музикування певному музичному твору, під який дана 

форма здійснюється (рух під музику, гра на музичному інструменті, 

спів). Відчуття ритму також може проявлятися, а значить і бути 

діагностованим у дитини на основі її уміння визначати сильну і слабку 

частину в музичному творі. 

Що стосується мелодійного слуху, то він, як уже вказувалося 

дослідниками, може бути диференційований на звуковисотний слух і на 

горизонтальне сприйняття цієї звуковисотності як цілісної мелодійної 

лінії. У зв’язку з цим виділено такі критерії виміру музичних здібностей 

дітей старшого дошкільного віку: 

– розвиненість ритмічного відчуття; 

– розвиненість мелодійного слуху. 

Відповідно, показниками за першим критерієм стали: 
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– вміння промовляти в певному темпі і ритмі віршований текст; 

– вміння рухатися в темпі, відчуваючи сильну частку 

музичноготвору і позначати її «звучащими жестами». 

За другим критерієм: 

– вміння рухами рук демонструвати висоту звуків у співанці; 

– вміння поєднувати вокальне виконання пісні з виразними рухами, 

що відповідають її характеру. 

Показники цих критеріїв, виражені у вміннях, були виведені не 

випадково. Це пояснюється тим, що дані вміння, а саме чистота 

інтонування у співі, вміння зробити простий ритмічний акомпанемент 

(показати, наприклад, мірність руху музики на ударних інструментах), а 

також уміння в русі відображати музичний твір (музично-ритмічні рухи), 

формувалися в процесі музичної освіти в дошкільних освітніх установах на 

четвертому, п’ятому і шостому році життя дітей. Тому критерії були 

позначені як розвиненість почуття ритму і сформованість вміння 

відображати звуковисотні співвідношення, сприймати і відтворювати 

мелодію, поєднуючи з рухами, що відповідають її характеру. 

У процесі визначення показників за встановленими критеріями були 

враховані і ті положення методу Сузукі, які збігаються з культурними та 

музичними традиціями Китаю, а саме: 

– про взаємозв’язок видів художньої діяльності (руху, гри на 

інструментах, словесної творчості, театралізації) в процесі музикування; 

– про можливості слова в розвитку музичних здібностей дітей; 

– про специфіку музичного мистецтва, що включає всі феномени, які 

звучать, зокрема й звуки, які вважаються шумом. 

Включення таких показників у кожен з виділених двох критеріїв 

дозволяє «немузичними засобами» визначити музичні здібності 

дитини. Крім того, дані «немузичні» (художні) засоби бажані для дітей 

дошкільного віку, які із задоволенням готові займатися танцями, 
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театральними постановками, малюванням, співами тощо, тобто такими 

видами художньої діяльності, які в сучасній педагогічній науці завдяки 

розробкам Б. П. Юсова та його наукової школи називаються 

поліхудожніми. 

Отже, виходячи з основних ідей системи музичної освіти дітей Шизу 

Сузукі, відповідно до яких процес музикування розглядається як органічне 

поєднання співу, руху, промовляння, гри на музичних інструментах, 

танцювальних елементів, а головною особливістю музикування є 

імпровізація, і були обрані дані показники. 

Вимірювання виділених критеріїв і показників здійснювалося за 

допомогою творчих завдань, які пропонувалися для виконання 

дошкільнятам обох груп (експериментальної та дослідно-пошукової), що 

беруть участь у дослідно-пошуковій роботі. Музичним матеріалом 

служили такі музичні твори: для вимірювання показників першого 

критерію – народна дитяча пісня «Шукаємо друзів», народна китайська 

пісня «Пісня радості»; для вимірювання показників другого критерію – 

народна дитяча пісня «Витягуємо редиску», північно-східна народна пісня 

«Колискова». 

Виконання завдань оцінювалося за трибальною системою.  

Перше творче завдання (перший показник першого критерію). 

Мета: з’ясувати сформованість вміння вимовляти в темпі і ритмі 

слова народної пісні. 

Музичний матеріал: китайська народна дитяча пісня «Шукаємо 

друзів».  

Інструкція дитині: послухай слова дитячої пісні, потім послухай, як її 

виконає педагог. Постарайся вимовити слова так само.  

Проголошення слів супроводжувалося акомпанементом педагога на 

ударному інструменті (позначалися лише сильні частки). 
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 Виконання завдання оцінювалося трьома балами, якщо дитина, 

промовляючи слова, точно відбивала сильну частку і ритмічний малюнок 

пісні. Завдання оцінювалося двома балами, якщо дитина точно відбивала 

сильну частку, але в ритмічному малюнку пісні робила помилки 

(вимовляла слова, промовляючи їх тільки восьмими частками, не 

зазначаючи чверть у кінці фрази). Завдання оцінювалося одним балом, 

якщо дитина не встигала або намагалася швидше, ніж позначав сильну 

частку педагог, промовляти слова. Відповідно, промовляння слів пісні 

здійснювалося дитиною або восьмими, або чвертями. 

Друге творче завдання (другий показник першого критерію). 

Мета: виявити сформованість вміння рухатися в певному темпі, 

відчуваючи сильну частку музичного твору і відзначаючи її «звучащими 

жестами». 

Музичний матеріал: китайська народна пісня «Пісня радості». 

Інструкція: послухай музику, педагог буде ще раз виконувати цю 

музику, а ти починай рухатися так, як тобі зручно. Постарайся найсильніші 

і головні, на твою думку, ноти відзначати рухом, які можеш зробити. 

Оцінка: виконання завдання оцінювалося трьома балами, якщо 

дитина рухалася в темпі музичного твору, сильні частки відзначала 

ударами, притупуванням, стрибками. Виконання завдання оцінювалося 

двома балами, якщо дитина точно відображала темп музики в русі, але 

сильну частку відзначати або спізнювалася, або намагалася відобразити 

раніше, ніж це було необхідно. Виконання завдання оцінювалося одним 

балом, якщо дитина рухалася в темпі, але не змогла відобразити сильну 

частку рухами. 

Третє творче завдання (перший показник другого критерію). 

Мета: сформованість вміння відображати рухами висоту звуків у 

співанці. 

Музичний матеріал: китайська народна пісня «Витягуємо редиску». 
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Інструкція: педагог виконує пісню. Якщо ти її знаєш, підспівуй і 

відразу показуй руками високі, низькі і середні звуки. 

Оцінка: завдання оцінювалося трьома балами, якщо дитина точно і 

відразу в процесі звучання пісні показувала високі і низькі ноти, а також 

намагалася показувати ноти, які звучать в середньому регістрі. Завдання 

оцінювалося двома балами, якщо дитина показувала тільки високі і низькі 

ноти. Завдання оцінювалося одним балом, якщо дитина показувала або 

тільки високі, або низькі ноти мелодії пісні. 

Четверте творче завдання (другий показник другого критерію). 

Мета: визначити сформованість вміння проспівати народну дитячу 

пісню, поєднуючи спів з виразними рухами, відповідними її характеру. 

Музичний матеріал: північно-східна народна китайська пісня 

«Колискова». 

Інструкція: разом з педагогом співай цю знайому тобі пісню, 

постарайся порухатися так, як тобі підказує музика. 

Оцінка: завдання оцінювалося трьома балами, якщо дитина вдало 

поєднувала спів з рухами, які відповідали характеру колискової 

пісні. Виконання завдання оцінювалося двома балами, якщо дитина 

співала пісню, але, знайшовши тільки один відповідний характеру пісні 

рух, його весь час використовувала. Виконання завдання оцінювалося 

одним балом, якщо дитина тільки співала пісню або тільки зосереджувала 

увагу на русі, який відповідав її характеру. 

Таким чином, виконання зазначених завдань дозволило виявити 

зміст високого, низького і середнього рівня розвиненості музичних 

здібностей дітей. Високий рівень розвитку почуття ритму і мелодійного 

слуху проявлявся тоді, коли дитина промовляв слова дитячої пісні в темпі, 

відповідному її змісту, точно відзначала сильну частку «звучащими 

жестами», відтворювала ритмічний малюнок ударами, рухалася в темпі 

звучання музичного твору, сильні частки в русі відзначала жестами, в 
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процесі звучання пісні показувала високі і низькі ноти, а також ноти, які 

звучать в середньому регістрі поєднувала вокальне виконання пісні з 

різними рухами, які відповідали характеру пісні. 

Середній рівень проявлявся тоді, коли дитина промовляла слова пісні 

в темпі, але при відображенні сильної частки запізнювалася або поспішала,  

при відтворенні ритмічного малюнка робила помилки, відбивала темп 

музики в русі, але сильну частку відзначати або спізнювалася, або 

намагалася відобразити раніше, ніж це було необхідно, показувала високі і 

низькі звуки в пісні, а звуки, що знаходилися в середньому регістрі, не 

відзначала жестом, при виконанні пісні голосом знаходила тільки один 

відповідний її характеру рух, який весь час повторювала. 

Низький рівень виконання завдання проявлявся тоді, коли дитина не 

витримувала єдиний темп при вимові слів пісні, збивалася, показувала 

сильну частку швидше, ніж слід, неточно повторювала її ритмічний 

малюнок, показувала або тільки високі, або тільки низькі ноти в мелодії 

пісні, не могла поєднати вокальне виконання пісні з рухом. 

Беручи до уваги той факт, що музичні здібності, які формуються в 

процесі музикування, не можна диференціювати в зв’язку з тим, що даний 

процес є цілісним, при визначенні рівнів розвитку музичних здібностей 

були враховані всі показники трьох критеріїв, позаяк необхідне поєднання 

і музично-ритмічного почуття, і мелодійного слуху. Якщо будь-який один 

показник у двох критеріях був нижчим за результатом, ніж всі інші, то і 

загальний рівень розвитку вважався нижчим. 

Результати, отримані в ході констатуючого етапу дослідно-

пошукової роботи, відображені в таблиці 2.1. 

Результати, отримані в ході пошукової роботи, відображені в таблиці 

2.1. 

Таблиця 2.1. 
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Результати констатуючого етапу дослідно-пошукової роботи з 

діагностики розвитку музичних здібностей старших дошкільнят 

(контрольна та експериментальна групи) 

Критерії Показники Рівні 

Констатуючий етап, % 

Експеримен

тальна 

група 

(49 чол.) 

Контрольна 

група 

(48 чол.) 

Розвинен

ість 

ритмічно

го 

почуття 

Вміння проговорювати у 

визначеному темпі вірші та 

відображати їх ритмічну 

основу  

Низький 57 (28) 49 (23) 

Середній 24 (12) 31 (15) 

Високий 19 (9) 20 (10) 

Вміння рухатись в темпі, 

відчуваючи сильну частину, 

відмічаючи її «звучащим 

жестом» 

Низький 35 (17) 32 (15) 

Середній 37 (18) 33 (16) 

Високий 28 (14) 35 (17) 

Розвинен

ість 

мелодійн

ого слуху 

Вміння відображати в русі 

висоту звуків в музичному 

творі 

Низький 59 (29) 48 (23) 

Середній 24 (12) 31 (15) 

Високий 17 (8) 21 (10) 

Вміння поєднувати вокальне 

виконання пісні з виразними 

рухами, що відповідають її 

характеру 

Низький 43 (21) 44 (21) 

Середній 38 (19) 40 (19) 

Високий 19 (9) 16 (8) 

 

 

У таблиці наведено дані по виконанню всіх чотирьох завдань в 

контрольній та експериментальній групі у відсотках, але в дужках кожного 

стовпця вказано кількість дітей, які виконали завдання на всіх трьох рівнях 

по кожному показнику і, відповідно, критерієм. 

Для більш повного і наочного представлення результатів, отриманих 

в ході діагностування на констатуючому етапі старших дошкільнят на 

предмет розвиненості їх музичних здібностей, наведемо приклад декількох 

діаграм, що відображають ці результати за контрольною та 

експериментальною групами. 

 

У таблиці наведено дані по виконанню всіх чотирьох завдань в 

контрольній та експериментальній групі у відсотках, але в дужках кожного 
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стовпика вказано кількість дітей, які виконали завдання на всіх трьох 

рівнях по кожному показнику і, відповідно, критерію. 

Для більш повного і наочного представлення результатів, отриманих  

під час діагностування на констатуючому етапі старших дошкільнят на 

предмет розвиненості їх музичних здібностей, наведемо приклад декількох 

діаграм, що відображають ці результати за контрольною та 

експериментальною групами. 
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Представлені в таблиці і на діаграмах результати говорять про те, 

що: 

– найкращим рівнем виконання завдання (найкращі результати були 

отримані і в контрольній, і в експериментальній групі) характеризується 

той, у якому діагностується другий показник першого критерію. Це 

пояснюється тим, що музично-ритмічні рухи, що виконуються під 

маршову музику, мають чітко виражену сильну і відносно сильну частку, 

часто включаються в музичні заняття дошкільнят у дитячих садках 

Китаю. Рух під музику використовується не тільки під час музичних 

занять, але й різних святкових заходів. Слід зазначити, що дошкільнята 

робили вдалі спроби відбити сильну частку не тільки більш важким 

кроком, спеціально виділяючи сильну частку, але і руками, відзначаючи 

цю сильну частку ударами; 

– ще одним вдало виконаним завданням було те, що відносилося до 

другого показника другого критерію. Багато дітей, в силу своєї емоційної 
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чуйності до музики, знаходили відповідні їй рухи, при цьому поєднуючи 

спів і рух. 

Такий досить непоганий результат пояснюється тим, що в 

китайських дитячих садках першим видом музичної діяльності по 

значущості вважається спів пісень, а вміння рухатися під музику, як було 

сказано, у дітей формуються систематично як на музичних заняттях, так і 

на різних святкових заходах; 

– найменш вдалими результатами супроводжувалося виконання 

завдань, що відображають вміння дітей показувати в процесі співу висоту 

звуків мелодії пісні, що, очевидно, пов’язано з нечастим включенням 

завдань такого типу в процес музичних занять у дитячому садку, а також і 

тим, що дошкільнята, намагаючись швидко орієнтуватися в русі мелодії і 

побоюючись зробити помилку, часто збивалися і навіть 

зупинялися. Очевидно, при музикуванні, коли дитина прагнула 

самовиразитися, а не створити оцінюваний педагогом художній продукт, 

результати були б вищими; 

– завдання на промовляння слів пісні під ритмічний акомпанемент 

викликало у дітей певне здивування, тому що вони звикли «тягнути» 

голосні звуки слів пісні, тобто їх «співати», але не декламувати. 

Проте по реакції дітей було видно, що до такого виду творчості вони 

поставилися позитивно. Деякі дошкільнята навіть робили спробу 

використовувати слова відомих їм пісеньок для самостійного промовляння 

таких слів після діагностування. В зв’язку з тим, що все-таки завдання на 

вимову слів пісні в ритмі і в певному темпі були виконані старшими 

дошкільнятами не досить вдало, відзначимо, що думка про нечасте 

залучення такого засобу виразності в музичному вихованні дітей, як слово, 

може бути в повній мірі віднесена і до системи китайської дошкільної 

музичної освіти. 
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Аналіз відповідей на питання анкети, яку заповнювали педагоги двох 

дошкільних освітніх установ – «Тенчжоу Сяо Лінг Тонг дитячий сад» і   

«Тенчжоу Центральний дитячий сад на вулиці Цзінхе», у яких проводилася 

дослідно-пошукова робота, а також отримані в під час діагностування 

результати за рівнями розвиненості музичних здібностей старших 

дошкільників у двох групах – контрольної і експериментальної – 

підтвердили необхідність введення методики музичної освіти, яка успішно 

б поєднувала особливості китайської національної музичної культури і 

педагогічні ідеї системи музичної освіти дітей Шизу Сузукі. 

 

 

 

 

2.2. Імплементація досвіду формування музично-творчих 

здібностей дітей дошкільного віку в КНР засобами Сузукі-методу 

 

Як і в Україні, дошкільна освіта в Китаї представлена дитячими 

освітніми установами. Основною метою дитячих освітніх установ є 

комплексна підготовка дітей до розвитку творчих здібностей і до 

початкової школи. В даний час дошкільна освіта є початковою сходинкою 

системи освіти в Китаї. 

Як відомо, більшість сімей в Китаї могли виховувати лише по одній 

дитині (з 2016 року всім сім’ям у Китаї дозволяють мати двох дітей). Це 

стало причиною особливо сильної любові до неї батьків. Дітей постійно 

балують і намагаються дати їм все найкраще, починаючи з іграшок і 

закінчуючи освітою. Саме тому дитячі садки стали своєрідним щепленням 

від егоїзму, де маленьких дітей вже з перших років вчать бути строгими по 

відношенню до себе, бути частиною колективу і контролювати власні 

бажання. Всі будь-які індивідуальні риси дітей не вважаються вродженими 
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і тому не заохочуються. І саме тому батьки раді, що малюки можуть 

виховуватися в дитячому колективі. Багато знань, які діти отримують у  

дитячих садках, можна застосовувати на практиці. Так, наприклад, дітей 

навчають розбиратися в природі і природних явищах. Є дитячі садки, де 

для кожної групи розбитий свій город. Дітей вчать доглядати за 

рослинами, готувати страви з вирощеного своїми руками. 

Уряд Китаю всіляко заохочує розвиток дошкільних 

організацій. Китайський дитячий садок – це ігри, навчання дітей 

соціальних навичок, сувора дисципліна плюс здорове харчування. 

Форми дошкільної освіти в Китаї 

Основною формою дошкільної освіти в Китаї є дитячі садки. У них 

відповідно до віку функціонують такі групи: молодша, середня, старша. 

Групи в дитячих садках Китаю досить великі, оскільки включають близько 

30 осіб. Навчання в кожній групі ділиться на два семестри, кожен з яких 

триває 4-5 місяців, а між семестрами передбачені канікули протягом 2-х 

місяців. 

Дитячі садки в Китаї, як і в Україні, поділяються на державні та 

приватні. Перші мають багатий управлінський і педагогічний досвід, плата 

за навчання в них низька. Там дітей наполегливо привчають до праці і 

готують до початкової школи. Плата за перебування в приватних садках 

порівняно висока. Тут більша увага приділяється культурному розвитку 

дітей. У даний час постійно зростає число приватних дитячих садів. Це 

відбувається завдяки заохоченню державою громадських організацій, 

підприємств різного типу і окремих осіб до їх створення 

Існують і дитячі ясла, у яких виховуються діти від 1,5 року до 3-х 

років. 

Програма дошкільної освіти в Китаї 
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Програма виховно-освітньої роботи дошкільної освіти в Китаї 

складається із питань здоров’я, мови, соціальних навичок, наукових 

інтересів і мистецтва. 

Майже все навчання тут побудовано на грі, необхідні знання 

подають у легкій для дитячого сприйняття формі. Всім малятам дають 

можливість проявити свої здібності, максимально розкрити свої таланти. 

Крім отримання практичних навичок, дітей також вчать знаходити 

рішення в повсякденних конфліктних ситуаціях. Це розвиває самостійність 

і незалежність. Водночас діти знають, що можна звернутися до вихователя 

за допомогою, якщо не вдається впоратися з якоюсь проблемою самим. 

Почуття дружби і взаємодопомоги виховується впродовж всього часу 

навчання. Наприклад, якщо дитина ходить на додаткові курси для 

дитячого розвитку, то знання, які там отримує, вона приносить у свою 

групу, ділиться з іншими дітьми. 

Діяльність більшості китайських дитячих садочків спрямована на 

догляд за дітьми протягом повного робочого дня. Малюки забезпечуються 

триразовим харчуванням, комфортними умовами перебування. Основна 

маса вихователів має освіту вчителів початкової школи. Тому в китайських 

дошкільних установах якість виховання знаходиться на високому 

рівні. Діти не тільки грають і відпочивають, але й розвиваються 

інтелектуально, вчаться співати, танцювати, малювати, виконувати 

нескладну роботу. 

Навчальний день у китайських дитячих садках розписаний 

практично по хвилинах, позаяк вільний час у Китаї прирівнюється до 

неробства. Пильна увага приділяється питанням особистої гігієни та 

акуратності. Вихователі суворо стежать, щоб діти мили руки перед їжею, а 

після сніданку і обіду в деяких садах діти самі прибирають зі столів. Їх 

також активно привчають до праці. 
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У кожній групі дитячого садка працює два вихователі і один 

помічник. Вихователі проводить спеціальну підготовку дітей, а помічник 

вихователя допомагає в цій підготовці. Дитячі садки працюють за чітко 

визначеним режимом дня. 

Зазвичай о 7.40 після урочистої церемонії підняття прапора 

вихователі прямо на майданчику під веселу маршову музику проводять з 

дітьми ранкову гімнастику. Потім діти йдуть снідати. З 8.30 до 10.00 

проходять заняття. Найулюбленішим  всіх дітей є заняття художньою 

творчістю. При цьому особливий наголос робиться на виготовленні 

виробів із підручних матеріалів. Музикою і танцями займаються прямо в 

групі, а спортом – на майданчиках. У дитячому садку не допускаються 

бійки, погана поведінка, відмова підкорятися вимогам старшого. Щотижня 

поведінка і знання дитини оцінюються за 100-бальною шкалою. Таблиця із 

результатами оцінювання вивішується на стенді для всіх батьків. Після 

обіду настає час сну  (з 12.00 до 14.30). Робочий день у дитячому садку 

закінчується о 17 годині. 

На час знаходження в дитячому садку діти отримують форму і рюкзачок в 

єдиному для всіх малюків стилі. Єдина форма прищеплює почуття 

приналежності до колективу. Таким чином, освіта в китайських дитячих 

садах – це не тільки корисні заняття, ігри і гарне харчування, це ще й 

надмірно сувора дисципліна, повага до старших, прагнення кожного з 

батьків зробити свою дитину найкращою, розумною і освіченою 

практично будь-якою ціною. 

Принципи дошкільної освіти в Китаї 

Наразі у дошкільній освіті дедалі більше звертають увагу на 

розвиваюче середовище, яке забезпечує творчу діяльність кожної дитини і 

дозволяє їй проявити особисту активність і якомога повніше реалізувати 

себе.  Створення розвиваючого середовища в китайських дитячих садках 

здійснюється на основі принципу всебічності. 
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Директивна програма з дошкільної освіти вказує, що в дошкільних 

освітніх установах повинно бути створено середовище «здорового життя і 

багатющої діяльності дітей», яка задовольнить їх потреби у всебічному 

розвитку. Під середовищем дитячого садка мається на увазі сукупність 

матеріальних і нематеріальних умов для фізичного і психічного розвитку 

дітей [236]. 

Вимоги, що пред’являються до педагогів дошкільної освіти 

Китаю 

Вихователі відіграють дуже важливу роль у виконанні завдань 

дошкільної освіти. Від них вимагають серйозність,незворушність і спокій, 

оскільки, як вважає більшість  тільки так вони зможуть забезпечити умови,  

в яких дітям буде зрозуміло, що робити потрібно, що робити не можна і що 

від них вимагається. У всіх вихователів обов’язково є середня або вища 

педагогічна освіта. Уряд відкриває велику кількість навчальних закладів 

для підготовки дошкільних працівників. Для підвищення кваліфікації 

вихователів організовують короткострокові або довгострокові спеціальні 

курси. 

Особливості дошкільної освіти Китаю 

Головна особливість дошкільної освіти в Китаї полягає в тому, що до 

виховання дітей підходять вкрай відповідально. Вихователі прекрасно 

усвідомлюють відмінності між дітьми. У дитячих садках не допускають 

погану поведінку дітей (бійки, непослух, розбещеність тощо). Вважається, 

що колектив тільки в тому випадку може бути монолітним і дружним, коли 

в ньому присутні порядок і правила. Для того щоб попередити можливі 

конфлікти дітей, вихователі намагаються завантажити їх максимально, не 

втрачаючи жодної вільної хвилини. 

Китайські батьки прагнуть до того, щоб їхні діти в усьому були 

кращими. Любов до дітей у них безмежна. Але через зайнятість на роботі 
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батькам найчастіше ніколи сидіти з дітьми, тому  виховують малюків 

бабусі і дідусі. 

Водночас у сфері дошкільної освіти Китаї існують і деякі проблеми. 

Зокрема мова йде про неоднаковий рівень розвитку дошкільної освіти  у 

містах і в сільській місцевості. У містах матеріальні умови і якість освіти 

набагато вищі, ніж у селах. 

Система дошкільної освіти в Україні 

Дошкільна освіта – це перша ланка в системі освіти України. Ця ідея 

була закріплена ще в 1918 році у Положенні про єдину трудову школу. 

Українські дошкільні освітні установи в своїй діяльності керуються 

Типовим положенням про дошкільну освітню установу, яке регулює 

діяльність державних і муніципальних освітніх установ. Там створені 

сприятливі умови для повноцінного розвитку дітей, яким забезпечена 

можливість проявити свої здібності. 

Система дошкільної освіти з часом змінюється, оновлюється, 

вдосконалюється. Вона виконувала і виконує найважливішу соціальну 

вимогу суспільства, діє як один із головних чинників його 

розвитку. Дошкільне виховання в дитячому саду сприяє формуванню в 

дитини свого уявлення про навколишній світ і дає їй можливість зрозуміти 

своє місце в ньому, допомагає дитині оцінювати свої таланти і можливості, 

порівнюючи себе з ровесниками. Тобто у неї формується відповідне 

саморозуміння. 

Форми організації  дошкільної освіти в Україні 

Головною задачею дошкільної освіти в Україні є забезпечення 

виховання дитини у віці від 2-х до 7-ми років. Установою для виховання 

дітей, як правило, може бути державний або приватний дитячий садок, 

центр раннього розвитку, центр дошкільної освіти тощо. Окремими 

завданнями дошкільної освіти виступають охорона життя і здоров’я дітей, 

забезпечення інтелектуального, фізичного і морального розвитку дитини, 
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навчання дитини базовим основам культури і стандартним правилами 

поведінки в суспільстві і взаємодія з сім’єю для забезпечення всебічного 

розвитку дитини. 

Дитячий сад – це перший соціальний інститут, де діти вчаться жити в 

суспільстві. Саме в дитячих садках відбуваються перші самостійні 

контакти дитини з навколишнім світом і з людьми, які її оточують, тут її 

вчать спілкуватися і взаємодіяти з іншими дітьми. Спілкування з 

однолітками сприяє тому, що дитина швидше здобуває нові знання та 

засвоює нові вміння, адже ефект наслідування в ранньому віці дуже 

сильний, дитяче сприйняття може залишитися в пам’яті на все 

життя. Метою успішної адаптації в дитячому садку або в центрі 

дошкільного виховання є допомога дитині в будь-якій складній 

ситуації. Адаптація здійснюється за допомогою вихователів. Освіта у цих 

дитячих навчальних закладах обов’язково включає в себе творчі 

заняття. Дітям повинні показувати узагальнені способи отримання 

зображення: малювання, клаптева робота, художня ліпка. В ході занять 

дітей мають ознайомлювати з такими видами образотворчого мистецтва, 

як живопис, архітектура, скульптура, графіка тощо. 

Програма дошкільної освіти в Україні 

У дошкільний заклад освіти в Україні приймаються діти віком від 2-

х до 7 років на підставі медичного висновку. Освітні програми дошкільної 

освіти в Україні спрямовані на різнобічний розвиток дітей дошкільного 

віку з урахуванням їх індивідуальних і вікових особливостей, зокрема на 

досягнення дітьми дошкільного віку рівня розвитку, необхідного і 

достатнього для успішного освоєння ними освітніх програм початкової 

загальної освіти, на основі індивідуального підходу до дітей дошкільного 

віку та специфічних для них видів діяльності (В. В. Давидов, 1996 р., с. 45). 

Програму дошкільної освіти кожна установа розробляє самостійно у 

відповідності з вимогами та Типовому положенні про дошкільний освітній 
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заклад. При розробці програми заклад має дотримуватися державних 

стандартів дошкільного виховання. Зазначена програма дошкільної освіти 

розглядається в якості нормативно-управлінського документа дошкільного 

навчального закладу, є одним з головних регулюючих актів, служить 

підставою для проведення виховного процесу, обґрунтуванням обраних 

методик і технологій дошкільної освіти. На основі даної програми та 

Статуту здійснюється отримання ліцензії, акредитації, проведення 

атестації, а також вирішуються питання стосовно запровадження 

додаткових платних освітніх послуг. 

Принципи дошкільної освіти в Україні 

Система дошкільної освіти в Україні здійснюється на засадах 

державної політики в галузі освіти, має законну основу, реалізовує потребу 

суспільства у вихованні та розвитку дітей з раннього віку. Дошкільний 

навчальний заклад, виконуючи різні функції своєї діяльності, відповідає за 

якість своєї роботи, за відповідність результатів діяльності державному 

освітньому стандарту. Дошкільна освіта в Україні не є обов’язковою. Сім’я 

може виховувати і навчати свою дитину самостійно. 

Вимоги, що пред’являються до педагогів дошкільної освіти в Україні 

В Україні на педагогічну роботу в дошкільних освітніх установах 

приймають осіб, які мають необхідну професійну і педагогічну 

кваліфікацію, підтверджену документами про освіту. Закон України «Про 

дошкільну освіту» не допускає до педагогічної діяльності осіб, яким вона 

заборонена вироком суду або за медичними показаннями, а також осіб, що 

мають непогашену судимість за певні злочини. 

Всі педагоги дошкільних освітніх установ в Україні повинні 

періодично проходити атестацію. Випускники навчальних закладів, які 

працюють педагогами дошкільних освітніх установ, проходять атестацію 

через три роки роботи. 

Особливості дошкільної освіти в Україні 
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Вже не секрет, що в сучасній дошкільній освіті України існує цілий 

ряд серйозних проблем. Головна з них полягає в нестачі місць у державних 

і муніципальних дитячих садах. Іноді черга розтягується на роки. Ситуація 

наразі дещо поліпшується завдяки зусиллям Кабінету Міністрів України, 

збільшенню кількості центрів дошкільної освіти і приватних дитячих 

садків, але вирішити дану проблему повністю ще не вдається.  

Іншою проблемою дошкільної освіти України є нестача 

кваліфікованих кадрів. Всі знають, який низький рівень зарплати у 

співробітників дитячих освітніх установ. Це і є причиною небажання 

молодих перспективних фахівців йти працювати в дитячі садки. Тому на 

роботу часто беруть людей з непрофільною або недостатньою освітою, які 

внаслідок цього мають низьку кваліфікацію.  

Нині в Україні немає єдиної думки щодо дошкільної освіти. Деякі 

фахівці вважають, що дитячі садки не потрібні. Вони стверджують, що 

дітей дошкільного віку можуть самостійно виховувати батьки. Саме вони 

мають право вирішувати, як і де потрібно готувати їх дитину до 

майбутньої шкільної освіти. Проте існують й інші думки. Багато вчених, 

педагогів і самих батьків вважає, що дітей потрібно з раннього віку вчити 

спілкуватися з різними людьми з метою їх пристосування до 

навколишнього середовища. 

 

2.3. Порівняльний аналіз досвіду формування музично-творчих 

здібностей дітей дошкільного віку в КНР засобами Сузукі-методу 

 

Методична підготовка вчителів музичного мистецтва в Китаї 

засобами Сузукі-методу 

У 1939 році Міністерством освіти було опубліковано документ «Про 

вступ в силу основних пунктів щодо класифікації обов’язкових і 

факультативних дисциплін у педагогічних вищих навчальних закладах». 
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На підставі цього документа дисципліні було дано офіційну назву 

«Навчальна установка з проведення уроків музики і методикою 

викладання». У 1952 році Міністерство освіти затвердило Навчальний 

план музичного факультету для педагогічних вузів, згідно з яким методика 

викладання музики була включена до числа спеціалізованих обов’язкових 

дисциплін. На неї було виділено 74 академічні години. Таким чином, 

методика викладання музики в китайських педагогічних вузах була 

офіційно затверджена як обов’язкова.  Поступово у зв’язку з накопиченням 

викладацької практики, а також виданням серії навчальних матеріалів 

з’явилися різні напрямки в її змісті [144]. 

У 2004 році Міністерство освіти КНР затвердило Керівну навчальну 

програму спеціальних дисциплін для бакалаврату музично-педагогічного 

спрямування. У ній визначено: мету, модель навчання, структуру, розподіл 

годин і форму проведення педагогічної практики [159; 160]. 

Мета навчання студентів полягала у всебічному розвитку моральної 

культури, оволодінні теорією, базовими знаннями і практичними 

навичками музичної освіти, розвитку їх креативного мислення. Програма 

навчання передбачала також набуття студентами певних дослідницьких 

навичок, необхідних висококваліфікованому працівнику в сфері музичної 

освіти. 

Модель навчання включала: 

– тверде засвоєння марксизму, ідей Мао Цзедуна, основних позицій 

теорії Ден Сяопіна і важливих ідей концепції «потрійного представництва» 

Цзян Цземіня: любові до своєї професії, високої моральності та почуття 

соціальної відповідальності; 

– системне освоєння основ теорії музики, базових історичних знань і 

навичок, необхідних для шкільної музичної освіти; отримання високої 

загальнокультурної підготовки, розвиток здібностей і практичних навичок 
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викладання, проведення позакласних заходів в області мистецтв, активної 

участі в розвитку культурних традицій навчального закладу; 

– знайомство з національною політикою в сфері освіти, концепцією 

освіти, основною метою якого має стати всебічний розвиток особистості; 

– набуття навичок виразного мовлення; оволодіння однією 

іноземною мовою і здатністю до читання спеціальної літератури, зокрема 

публікацій іноземною мовою; володіння комп’ютером з метою збору, 

аналізу і обробки спеціальної інформації; 

– формування необхідних для педагогічної діяльності і контакту з 

колегами психологічних якостей, міцного здоров’я і оптимістичної 

життєвої позиції. 

Документ також містив структуру навчання і розподіл академічних 

годин. 

Спеціальні дисципліни поділялися на обов’язкові, факультативні і 

регіональні (на доповнення до обов’язкових дисциплін кожен виш може 

створювати факультативи відповідно до фактичної потреби або 

усвідомленої доцільності). 

Обов’язкові дисципліни (близько 1000-1200 академічних годин) 

включають: теорію музики і сольфеджіо, гармонію, вокал, фортепіано, 

зокрема концертмейстерство, музичні інструменти (один вид китайського 

національного інструменту і один зарубіжного), хоровий спів і 

диригування, історію китайської музики і аналіз найбільш значних її 

творів, історію зарубіжної музики і також аналіз найбільш значних творів, 

народну музику Китаю, народну музику зарубіжних країн, музичну 

педагогіку і методику викладання музики в загальноосвітніх школах. 

Факультативні дисципліни (всього близько 810 академічних годин). 

Їх приблизний список представлений у таблиці 12. 

Таблиця 12 

Спеціальні Музична освіта і Музична педагогіка, 
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факультативні 

дисципліни 

 

технології музичної 

освіти 

 

історія китайської 

і зарубіжної музичної 

освіти, 

порівняльний аналіз 

китайської і зарубіжної 

музичної освіти, 

психологія 

музичної освіти, 

складання 

навчальних матеріалів, 

комп’ютерна (цифрова) 

музика і т. д. 

 

 

Великий список факультативних дисциплін класифікується за двома 

напрямками: спеціальні та інші дисципліни естетичного циклу. Крім того, 

кожен напрямок поділяється на підгрупи. Спеціальні дисципліни 

включають три підгрупи, які пов’язані з музичною педагогікою, музичною 

наукою і виконавством; інші дисципліни естетичного циклу поділяються 

на дві підгрупи, які стосуються або історії мистецтва, або історії інших 

сфер гуманітарних знань. 

У сукупності тут представлений дуже широкий комплекс, що 

свідчить про креативний підхід укладачів. З одного боку, він спрямований 

на більш повне розуміння естетичної (музичної) культури, з іншого – в 

ньому явно простежується прагнення до детального осмислення 

національного духовного багатства. 
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Укладачам у якійсь мірі можна висунути претензії щодо неточності 

формулювань рекомендованих дисциплін або надмірної їх 

узагальненості. Але у всіх випадках ці дисципліни збуджують думку і 

спонукають до прийняття нестандартних рішень. 

Регіональні дисципліни (близько 180 академічних годин) у 

відповідності з вимогами регіональної і національної музичної освіти 

включають в себе історію етнічної музики, історію регіональної музики, 

музичні інструменти національних меншин, складання збірок народної 

музики, методику викладання етнічної музики, музично-педагогічну 

практику на мовах етнічних меншин тощо. [Официальный сайт 

Министерства просвещения КНР: Учебная программа специальных 

дисциплин для бакалаврата музыкально-педагогического направления]. 

Що стосується навчального матеріалу, то після опублікування 

Керівної навчальної програми спеціальних дисциплін для бакалаврату 

музично-педагогічного спрямування в якості обов’язкового була визначено 

«Музичну педагогіку і методику викладання в загальноосвітніх 

школах». Головним навчальним посібником стала наукова робота під тією 

ж назвою, написана професором факультету музики Північно-східного 

педагогічного університету Інь Айцін [178]. Сьогодні до неї звертаються 

45,2% вищих навчальних закладів Китаю.  

Інший навчальний посібник – «Музична освіта і методика 

викладання» – також досить часто використовують у китайських вишах 

(32,3%). Його автором є професор Інституту музичних досліджень 

Китайської консерваторії  Се Цзясин [213]. 

Користуються популярністю «Практика і теорія музичної освіти» під 

редакцією професора Китайської консерваторії Лю Пей [123], «Теорія 

викладання музики» під редакцією професора факультету музики 

Гуансійського інституту мистецтв Чень Юйдань [219], «Нове видання 

теорії музичної освіти» під редакцією професора факультету музики 
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Хунаньського педагогічного університету У Юеюе [215] та ін. Нерідко 

викладачі в навчальному процесі використовують матеріал кількох 

навчальних посібників. 

У якості найбільш популярного розглянемо посібник «Музична 

педагогіка і методика викладання в загальноосвітніх школах» професора 

Інь Айціна. 

Мета дисципліни визначається в ньому як «формування у студентів 

уявлення про музичну освіту школярів, розвиток необхідних професійних 

навичок для проведення педагогічної практики на уроках музики і під час 

позакласних музичних заходів» [229]. 

Навчальна програма включає в себе теорію музичної педагогіки, 

історію розвитку загальної музичної освіти, аналіз навчальних посібників з 

музики, оволодіння методами викладання музики в школі, оцінювання 

якості уроків музики і підготовку позакласних музичних заходів. 

Розділ «Теорія музичної педагогіки» містить основні принципи 

музичної освіти, відображає зміст музичної навчальної програми тощо. 

Розділ «Історія, реформи і розвиток музичної освіти» націлений на 

формування уявлень про історію, теорію, тенденції розвитку музичної 

педагогіки в світі [229]. 

Розділ «Аналіз навчальних посібників з музики» передбачає 

інтерпретацію і шляхи реалізації цієї програми для загальноосвітніх шкіл: 

принципи відбору літератури, визначення і розробки освітніх концепцій, 

навчальні матеріали. 

Розділ «Оволодіння методами викладання» містить вікову 

психологію і особливості естетичного сприйняття музики школярами 

різних вікових груп, дослідження провідних сучасних музичних освітніх 

систем і методів навчання, підготовку планів уроків та інші складові 

викладацької діяльності [229]. 
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Розділ «Оцінка якості уроків музики» включає методи виявлення 

ефективності педагогічного процесу. 

Розділ «Підготовка до позакласних музичних заходів» містить 

рекомендації з планування, організації позакласних шкільних занять, хорів 

і інших музичних об’єднань, а також музичних заходів [229]. 

Дисципліни, що стосуються музичної педагогіки, є ключовими в 

підготовці фахівців, формуванні у них уявлень про музичну освіту, 

оволодінні методикою музичного навчання і освіти. У минулому більшість 

університетів відкидало базові дисципліни, що спровокувало низький 

рівень підготовки випускників музично-педагогічного 

спрямування. Сьогодні, незважаючи на те, що Міністерство освіти 

розробило нормативний документ – Керівну програму, серед обов’язкових 

дисциплін, що мають відношення до музичної педагогіки, в навчальному 

плані багатьох вузів присутні тільки музична педагогіка і методика 

викладання в загальноосвітніх школах. Решта входять до складу 

факультативних. При цьому існують відмінності в кількості 

факультативних дисциплін, їх змісті, якості викладання. У зв’язку з цим і 

рівень музично-педагогічної підготовки фахівців у країні відрізняється 

[218]. Наведемо приклади таких відмінностей на основі аналізу діяльності 

кращих китайських педагогічних університетів. 

Столичний педагогічний університет.  

Мета навчання за напрямом «Музична педагогіка» визначається як 

підготовка кваліфікованих вчителів музики молодших і середніх 

загальноосвітніх шкіл. Дисципліни з музичної педагогіки на музичному 

факультеті були схвалені Міністерством освіти і муніципальним урядом 

Пекіну в листопаді 2006 року в якості ексклюзивного державного і 

адміністративного значення. Навчальна програма «Музична педагогіка» 

має чітку профільну спрямованість і носить практичний характер. 
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До дисциплін профільного напряму належить п’ять обов’язкових, а 

саме: музична педагогіка, психологія музичної освіти, історія музичної 

освіти, методи дослідження в музичній освіті, технології сучасної музичної 

освіти. 

Програма навчання охоплює всі аспекти підготовки шкільного 

вчителя музики. Як зазначив у своєму інтерв’ю викладач Московського 

педагогічного університету Чжен Лі, необхідність введення в навчальну 

програму факультативної дисципліни «Зарубіжна музична педагогіка» 

продиктована багаторічною викладацької практикою. Музичні освітні 

системи Орфа, Кодая і Жак-Далькроза дають можливість студентам 

осмислити світові тенденції розвитку масового музичного виховання і 

долучитися до інноваційних технологій. 

У програму навчання майбутніх викладачів як обов’язкова увійшла і 

педагогічна практика. Її базою є середня загальноосвітня школа № 8 у 

Пекіні, експериментальна початкова загальноосвітня школа округу 

Хайдянь, середня загальноосвітня школа Юйин та інші [2 51]. 

На жаль, наразі подібні приклади в китайській системі підготовки 

вчителів музики загальноосвітніх шкіл поодинокі. Норму ж демонструє 

ситуація в Сяменьському і Хенаньському університетах. 

У першому мета навчання за напрямом «Музична педагогіка» 

полягає у підготовці висококваліфікованих фахівців в області музичного 

мистецтва, здатних здійснити модернізацію у сфері музично-естетичного 

виховання та освіти школярів. 

Відсоток спеціальних дисциплін за напрямом підготовки 

надзвичайно низький, а програма підготовки розрахована всього на один 

навчальний рік. 

Мета навчання в Хенаньському педагогічному університеті також 

передбачає оволодіння теорією, базовими знаннями і навичками 

викладання музики, виховання висококваліфікованих професіоналів в 
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галузі викладання музики, які володіють сучасними освітніми 

концепціями, високою культурою, креативністю, практичними навичками, 

дотримуються професійної етики. Але навчальний план свідчить про 

зворотне.  

Підсумовуючи вищезазначене, зазначимо, що питання серйозної 

методичної підготовки майбутніх педагогів-музикантів загальноосвітніх 

шкіл в Китаї було поставлено понад 80 років тому Міністерством освіти у 

відповідному документі ( «Про вступ в силу ... »). 

Він відрізняється чіткою структурою. У ньому також ясно і 

переконливо прописано мету викладання і навчання, визначено широкий 

блок необхідних дисциплін, що відповідає світовим класифікаційними 

стандартами: обов’язкових, факультативних, регіональних. Безумовно, ряд 

формулювань вимагають уточнення та приведення у відповідність із 

сучасними вимогами. Проте в цьому документі відображена глибина 

поглядів на роль методичної підготовки. 

На його основі в КНР було видано ряд навчальних посібників (Інь 

Айцін, Лю Пей, Се Цзясин й інші автори). Вони свідчать про вдумливий 

підхід до навчання, тому й знайшли відгуки серед представників 

педагогічної спільноти. 

Однак теоретичні досягнення повноцінно втілені тільки в ряді 

центральних вишів, зокрема в столичному педагогічному університеті 

Чжен Лі. У багатьох інших ВНЗ картина видається не такою райдужною. 

Наразі навчальна програма більшості педагогічних університетів в 

Китаї залишається недостатньо досконалою. У них міститься лише одна 

обов’язкова дисципліна – «Музична педагогіка» (зазвичай вона 

називається «Музична педагогіка і методика викладання в загальноосвітніх 

школах»). Факультативні дисципліни є в кожному виші відповідно до 

місцевих умов і стану системи освіти в регіоні. 
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Негативним є те, що не існує єдиних стандартів з підготовки 

викладачів, забезпечення навчальними матеріалами, кількістю навчальних 

місць в аудиторіях тощо. Немає й єдиної форми перевірки рівня 

відповідності професійної діяльності. В результаті теоретична підготовка 

педагогів-музикантів загальноосвітньої школи переважно продовжує 

знаходитись на низькому рівні. 

Китай – величезна країна з найбільшою кількістю населення. 

Організація загальної музичної освіти видається в ній особливо 

складною. Для цього необхідні зусилля і органів влади, і всього 

культурного співтовариства. 

Фортепіано є найбільш прийнятним інструментом для викладання 

музики в загальноосвітніх школах. Вчителі активно використовують його і 

як акомпануючий, і як сольний інструмент для демонстрації музичних 

творів або будь-яких елементів музики. Тому клас фортепіано – це 

надзвичайно важлива навчальна дисципліна в системі освіти музично-

педагогічного спрямування [175; 176]. 

Для того щоб стати вчителем музики в загальноосвітній школі, 

студент повинен не тільки досягти певного рівня технічної майстерності, а 

й опанувати майстерністю інтерпретації змісту музичного твору. Тільки 

так можна вирішити головну задачу музичного виховання – формування у 

школярів художнього сприйняття. 

У 2006 році Міністерство освіти КНР рекомендувало Керівну 

навчальну програму дисципліни «Фортепіано» для бакалаврату музично-

педагогічного спрямування у вищих навчальних закладах. Дана програма 

стала головним документом для розробки вузівських програм. 

[Официальный сайт Министерства просвещения КНР: Учебная программа 

дисциплины «Фортепиано» для бакалаврата музыкально-педагогического 

направления]. 

Дисципліна «Фортепіано» розрахована на 4 академічні роки.  
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ЇЇ мета: розвиток у студентів навичок роботи на уроках музики в 

загальноосвітніх школах. 

Завдання дисципліни: 

1) ознайомлення з історією фортепіано і короткою історією 

фортепіанного мистецтва; 

2) оволодіння фортепіанним виконавством, його технічною і 

художньою складовою (передбачається репертуар середнього рівня 

складності, достатній для навчання в загальноосвітній школі.) При цьому 

на перший план ставиться розвиток навичок акомпанементу; 

3) оволодіння умінням співати під свій акомпанемент, навичками 

імпровізаційного акомпанементу до пісень; 

4) розвиток аналітичного підходу до музичного матеріалу, що 

дозволяє розкривати стилістичні особливості і зміст творів, які 

виконуються; 

5) оволодіння основами методики викладання гри на фортепіано, 

формування здатності до навчання базового фортепіано (в Китаї дуже мало 

спеціальних музичних шкіл, тому багато дітей навчаються фортепіано 

приватним чином або в гуртках). Оволодіння методикою проведення 

позаурочних музичних заходів в загальноосвітній школі з використанням 

фортепіанного виконавства. 

Зміст дисципліни включає: 

1) вивчення будови фортепіано, історії розвитку виконавства на 

інструменті; 

2) вивчення стилів фортепіанної музики; 

3) знання технічних основ фортепіанної гри (положення тіла і 

організація ігрового апарату, основних прийомів звуковидобування, 

базових методів і вправ з розвитку техніки); 

4) формування здатності естетичного сприйняття (переконлива 

образно-стильова інтерпретація). [Официальный сайт Министерства 
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просвещения КНР: Учебная программа дисциплины «Фортепиано» для 

бакалаврата музыкально-педагогического направления]. 

Водночас методика викладання, її рівень визначаються кожним 

навчальним закладом відповідно до дійсного стану справ. Наразі у вишах 

музично-педагогічного спрямування задіяні такі форми ведення занять: 

індивідуальна, дрібногрупова, групова. 

Індивідуальні заняття проводяться тільки для піаністів один раз на 

тиждень. Зміст навчальної програми визначається викладачем, виходячи з 

рівня підготовки студента. 

Дрібногрупові заняття призначені для студентів, які освоюють вокал 

або інші, крім фортепіано, інструменти. Група формується зі студентів 

приблизно одного рівня підготовки, а зміст навчальної програми 

визначається відповідно до неї. 

Групові заняття проводяться з великою кількістю студентів, які не 

знають основ фортепіанної гри. Викладач проводить їх в аудиторії з 

цифровими фортепіано, кількість яких приблизно відповідає кількості 

студентів (в середньому 20 інструментів на 20 студентів). Тому кожен 

студент має можливість грати на індивідуальному фортепіано. 

Через відмінності в підготовці учнів і традицій кожного університету 

методи викладання і зміст навчальних програм відрізняються [213]. 

У якості навчального посібника найчастіше використовується 

збірник «Основний курс з фортепіано». Він складений під керівництвом і 

за редакцією Міністерства освіти Китаю. Цим навчальним посібником для 

викладання фортепіано в якості дисципліни у вищих навчальних закладах 

були впроваджені в життя ідеї популяризації фортепіано. Він складається з 

чотирьох різних за ступенем складності томів, виданий у 1983 році, а у 

2003  році  опубліковано виправлене видання. У цьому збірнику міститься 

близько 300 різних за жанром творів народів різних історичних епох, країн 

і регіонів. 
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Як приклад можна розглянути перший том цього видання. В ньому 

представлено 121 твір, з них 35 китайських і 86 зарубіжних. Серед жанрів 

зустрічаються етюди, поліфонічні композиції, сонати, невеликі п’єси, 

фортепіанні дуети тощо. За ступенем складності два перших томи 

призначені для проведення занять як і малій групі, так і в більшій.  Твори, 

які містяться в третьому і четвертому томах, являють собою переважно 

композиції для піаністів, які навчаються на першому та другому курсах. 

Серед інших навчальних матеріалів для піаністів також 

рекомендуються такі популярні класичні твори, як «Маленькі прелюдії і 

фуги», «Добре темперований клавір» (том I, II) І. С. Баха, етюди ор. 299, 

740 К. Черні, сонати В. А. Моцарта, сонати Л. Бетховена (№ 1 op. 2, № 2 

op. 2, № 3 op. 2, № 8 op.13, № 14 op. 27, № 17 op. 31), сонати Ф. Шуберта 

(D840, D845, D571), музичні моменти, прелюдії С. В. Рахманінова, 

етюди, мазурки, ноктюрни, вальси Ф. Шопена. 

Нижче наводиться приклад занять з фортепіано в педагогічному 

університеті провінції Хенань, на яких був присутній здобувач. 

На кафедрі фортепіано в даному університеті працює 11 спеціалістів: 

професор Ван Сяокунь, п’ять доцентів – Ян Фан, Чжан Інхуа, Го Ліна, Сяо 

Ін, Чжу Цзинхуа, п’ять викладачів – Се Шічан, Лі Мен, Шан Сюеюй, Сюе 

Біюнь, Го Сяоянь. 

На факультеті музики немає єдиних вимог щодо фортепіано ні до 

абітурієнтів, а також на перевідних і випускних іспитах. Вибір творів 

варіюється викладачем в залежності від рівня підготовки учня. Ця різниця 

позначається на рівні підготовки фахівців. 

Основні цілі навчання бакалаврів диференційовані за роками: для 

піаністів I і II курсів головним є розвиток техніки і підвищення можливості 

контролю сили пальців. У контексті розвитку музикальності і музичної 

культури необхідно вміти розрізняти на слух характер музики 

композиторів різних стильових епох і різних країн. Репертуар студентів I і 

https://translate.google.com/translate?hl=uk&prev=_t&sl=ru&tl=uk&u=http://nlib.org.ua/ru/pdf/piano/7551
https://translate.google.com/translate?hl=uk&prev=_t&sl=ru&tl=uk&u=http://nlib.org.ua/ru/pdf/piano/7551
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II курсів становлять етюди для вдосконалення швидкості пальців і 

невеликі технічно нескладні п’єси. 

Що стосується піаністів III і IV курсів, то їх репертуар включає 

значно більше художніх творів, а навчання передбачає вирішення таких 

художніх завдань: яким чином краще підкреслити темброві фарби 

фортепіано, гармонію і колорит музичного твору; як зрозуміти почуття 

композиторів і висловити сенс їхніх творів тощо. Викладачі дають 

студентам концертні етюди, рівень складності п’єс також підвищується. 

Для студентів з відносно високим рівнем підготовки: 

а) перший і другий курси – прелюдії і фуги з «Добре темперованого 

клавіру» (том I) І. С. Баха, сонати В. А. Моцарта, Й. Гайдна, сонати для 

фортепіано, сонати, варіації, мініатюри Ф. Шуберта, твори зі збірника 

«Основний курс з фортепіано» (томи III, IV), вальси, мазурки Ф. Шопена, 

п’єси А. Хачатуряна; 

б) третій і четвертий курси – прелюдії і фуги з «Добре темперованого 

клавіру»(том II) Й. С. Баха, сонати Л. Бетховена, етюди, ноктюрни, сонати             

Ф. Шопена, етюди Ф. Ліста, п’єси К. Дебюссі, сонати, п’єси М. Равеля, 

прелюдії, етюди-картини С. В. Рахманінова. 

Для студентів з порівняно низьким рівнем підготовки: 

а) перший і другий курси – «Маленькі прелюдії і фуги» Й. С. Баха, 

етюди ор. 299 К. Черні, сонати Й. Гайдна, В. А. Моцарта, вальси Ф. 

Шопена, твори з китайського збірника «Основний курс з фортепіано» (том 

III); 

б) третій і четвертий курси – прелюдії і фуги з «Добре темперованого 

клавіру» (том I) Й. С. Баха, етюди М. Мошковського, сонати Л. Бетховена, 

ноктюрн, мазурки Ф. Шопена, п’єси Ф. Мендельсона, твори з китайських 

підручників (том IV). 

Конспект заняття № 1 

https://translate.google.com/translate?hl=uk&prev=_t&sl=ru&tl=uk&u=http://nlib.org.ua/ru/pdf/piano/3859
https://translate.google.com/translate?hl=uk&prev=_t&sl=ru&tl=uk&u=http://nlib.org.ua/ru/pdf/piano/7551
https://translate.google.com/translate?hl=uk&prev=_t&sl=ru&tl=uk&u=http://nlib.org.ua/ru/pdf/piano/3859
https://translate.google.com/translate?hl=uk&prev=_t&sl=ru&tl=uk&u=http://chopinmusic.narod.ru/notes2.html
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Студент – піаніст четвертого курсу. Викладач – Янг Фан, доцент, 

випускник університету провінції Хенань. 

Заняття з фортепіано – один раз на тиждень. 

Зміст заняття: 1) Ф. Ліст. Концертний етюд Des-dur. 2) М. 

Равель. «Гра води». 

Перша проблема у виконанні етюду Ліста: звучання акомпанементу 

занадто гучне, він виконується таким форсованим звуком, що мелодія не 

прослуховується. Друга проблема: нечітке взяття педалі при зміні гармонії, 

тому мелодійна лінія не виявлена. Третя проблема: в окремих заключних 

розділах недостатньо витримані паузи, у зв’язку з чим наступна побудова 

починається поспішно. В результаті студент не може розкрити зміст твору. 

Янг Фан зазначає: «Мелодію і партію супроводу потрібно 

відпрацьовувати окремо, вибудовувати мелодійну лінію. Потім 

відточувати партію акомпанементу, після цього на тихій звучності, в 

повільному темпі відпрацьовувати обидві партії разом, прагнучи до того, 

щоб мелодія була чіткою і ясною, гармонійно поєднуючись з партією 

супроводу». Крім цього, Янг Фан позначає в нотах студента моменти 

взяття і зняття педалі. 

Проблема виконання композиції «Гра води» також пов’язана зі 

ступенем завершеності мелодійної лінії. По-перше, багато в чому її 

елементи треба проводити лівою рукою, а вони недостатньо виразні. По-

друге, гучна звучність часто форсована. Дуже важко грати на інструменті 

цілу партію. По-третє, партія лівої руки часом виконується досить важко, 

внаслідок чого зникає рельєфність мелодії. І остання проблема – 

неправильна зміна педалей. 

Янг Фан зазначає, що імпресіоністський стиль музики виключає 

чітке інтонування кожного звуку (на відміну від творів класиків).  

Найважливіше полягає у створенні колористичних ефектів. При цьому 

дуже важлива педалізація, що надає гармонії особливі фарби в мелодії, 

https://translate.google.com/translate?hl=uk&prev=_t&sl=ru&tl=uk&u=http://nlib.org.ua/ru/pdf/piano/7551
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забезпечує пріоритетний малюнок цілого, а не окремі інтонації. Дуже 

важлива динамічна палітра фактури. 

Конспект заняття № 2 

Студент – піаніст першого курсу. Викладач – Янг Фан. 

Зміст уроку: 1) І. С. Бах. Прелюдія і фуга з «Маленьких прелюдій і 

фуг», 2) Ф. Шопен. Вальс As-dur, ор. 34, № 1. 

Гра прелюдії і фуги відрізняється непереконливістю фразування. 

Виникають невиправдані акценти або «провали» в звучанні. Все це 

виключає цілісність музичної фрази. Слабо виражена ритмічна пульсація, 

немає звукового балансу між партіями обох рук. 

Янг Фан вказав на необхідність працювати в повільному темпі. При 

цьому добре контролювати туше. Звертати увагу на перенесення ваги руки, 

тим самим вирівнюючи звучання. Вивчати кожну партію окремо, щоб слух 

вловлював самостійність голосів поліфонічної тканини. Також потрібно 

звернути більшу увагу на інтонування кожного голосу, управління всім 

ігровим апаратом відповідно до почутого. 

Виконання вальсу Шопена не відповідає стилю та способу 

твору. Студент погано інтонує тридольний ритм, погано педалізує. В 

багатьох місцях непереконливе фразування, тому мелодійна лінія 

«рветься». 

Янг Фан наголошує на необхідності координації між взяттям педалі і 

рухами рук: на першу частку натиснути на педаль, на третю – дещо 

послабити тиск. Виконання мелодії повинно бути більш 

вокалізованим. Корисно під час гри окремо правою рукою «наспівувати» 

мелодію і нібито дихати. Янг Фан підкреслює в нотах виконавські ремарки 

і рекомендує більше звертати увагу на музичний розвиток. 

У документі Міністерства освіти КНР Керівна навчальна програма 

спеціальних дисциплін для бакалаврату музичного педагогічного 

напрямку, крім обов’язкового предмета «Фортепіано», є лише предмет 

https://translate.google.com/translate?hl=uk&prev=_t&sl=ru&tl=uk&u=http://nlib.org.ua/ru/pdf/piano/3859
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«Фортепіанний імпровізаційний акомпанемент». При цьому немає 

дисциплін з історії фортепіанного мистецтва, прослуховування творів для 

фортепіано, методики викладання гри на фортепіано. Через відсутність цих 

історико-теоретичних курсів розуміння студентами музики у багато в чому 

залежить тільки від майстерності викладачів. Самі студенти в більшості 

випадків приділяють увагу лише техніці виконання, ігноруючи зміст 

творів. Багатьом випускникам надалі дуже важко пристосуватися до 

педагогічної діяльності в загальноосвітніх школах, позаяк вони не знають, 

що сказати про сенс музики [218, с. 162]. 

Аналіз проведених занять дозволяє дійти висновку, що головна увага 

приділяється технічній стороні відтворення музичного тексту. Практично 

не зачіпаються причинно-наслідкові зв’язки між образно-змістовою 

стороною музики і її технічним втіленням. 

Також не можна не відзначити явно завищений рівень 

програм. Зокрема неприпустимо студенту, який освоює з великими 

труднощами п’єсу з «Маленьких прелюдій і фуг» Баха, пропонувати 

навчитися виконувати вальс Шопена. 

Не враховується також той факт, що дисципліна «Фортепіано» 

музично-педагогічного напрямку націлена на підготовку не майбутніх 

віртуозів-піаністів, а педагогів. Студенти повинні не тільки опанувати 

техніку гри на інструменті, а й оволодіти знаннями та основними 

навичками в галузі викладання музики і музичної освіти. 

Дисципліна «Фортепіано» музично-педагогічного напрямку не може 

обмежуватися лише розвитком навичок гри на фортепіано. Необхідне 

глибоке знання музичної культури і вміння передати її зміст школярам 

[254; 264; 267; 273]. 

Порівняльний аналіз теорії та практики дошкільного освіти показав, 

що в Україні та в Китаї склалися досить стійкі традиційні системи 

музичного виховання дітей дошкільного віку 
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Становлення української системи музичного виховання пов’язане з 

іменами Б. Теплова, Н.  Ветлугіна, І. Дзержинської, О. Радинової та інших. 

У цій системі чітко та повно визначено цільовий, змістовий, 

методичний та результативний компоненти. 

Так, завдання музичного виховання в дитячому садку завжди були 

підпорядковані загальній меті цілісного та гармонійного розвитку 

особистості і будувалися з урахуванням своєрідності музичного мистецтва 

та вікових особливостей дошкільнят. 

До таких завдань належать: 

− виховання любові та інтересу до музики; 

− збагачення музичних вражень у процесі знайомства з творами 

різних жанрів та стилів; 

− розвиток емоційної чутливості, сенсорних та музичних здібностей; 

− розвиток умінь слухати музику, розвиток співацького голосу, 

виразності рухів, умінь гри на дитячих музичних інструментах; 

− сприяння виникненню та первісному прояву музичного смаку на 

основі отриманих вражень від музики та уявлень про неї, формування 

первісного оцінного ставлення до музичних творів; 

− розвиток творчої активності у всіх видах музичної діяльності: 

передача характерних образів в іграх та хороводах, сторення танців, 

імпровізація пісень та співанок. 

Система музичного виховання в дитячому садку орієнтована на 

розвиток у дитини різних видів музичної діяльності: слухання музики, 

виконавства (співу, танцю, гри на дитячих музичних інструментах), 

творчості, музично-освітньої діяльності. 

В Україні сформувалися методики навчання дітей різних видів 

музичної діяльності. Розроблено форми організації музичної діяльності 

дітей: заняття (фронтальні, за підгрупами, індивідуальні); вечори дозвілля, 

святкові ранки, самостійна музична діяльність, використання музики у 
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повсякденному житті дитячого саду. Визначено, що роботу з музичного 

виховання дітей здійснює музичний керівник у співпраці з вихователями 

дитячого садка. 

Все це свідчить про систему дошкільного музичного виховання, що 

склалася в Україні. 

Проблемами методики музичного виховання в Китаї займалися 

вчені, музиканти та педагоги, зокрема Сяо Іомей, Фен Зіке, Хуан Зі, Дай 

Дінчен, Лю Пей, Сю Чжо’я та інші. 

У Китаї дитячі садки працюють за єдиною програмою − Керівною 

програмою виховання дітей у дитячому садку. В даний час завдання 

дошкільного виховання в Китаї орієнтовані на всебічний розвиток дітей у 

моральному, розумовому, фізичному, естетичному аспектах та на 

підготовку до школи. 

Узагальненими цілями музичного виховання у дитячому садку 

Китаю є: 

1) розвиток у процесі музичної практичної діяльності у дитини 

естетичного, емоційного ставлення до музики та танцю, а також до 

навколишнього середовища; 

2) організація синтетичної художньої діяльності голосом, тілом, 

музичними інструментами, а також засобами образотворчого мистецтва, 

літератури, театру тощо. Вивчення та виконання музичних творів і танців, 

збагачення музичної та художньої мови. Одночасний розвиток у процесі 

виконавства мислення, уяви, творчих умінь та почуття естетичного 

задоволення; 

3) стимулювання дитини до участі в загальній музичній діяльності, 

житті дитячого колективу, що дозволяє розвивати здатність до комунікації, 

узгодження, співробітництва у музичних видах діяльності, відчуття 

емоційно-чуттєвого настрою в процесі колективної музичної діяльності. 
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Зміст роботи включає слухання музики, спів, музично-ритмічні рухи, 

гру на дитячих музичних інструментах. 

Розроблено форми організації музичної діяльності дітей: фронтальні 

заняття, святкові ранки, самостійна музична діяльність, використання 

музики у повсякденному житті дитячого садка. Роботу з музичного 

виховання здійснює не спеціальний педагог, а два вихователі групи 

дитячого садка. 

 

 

Висновки до розділу 2 

 

Таким чином, можна констатувати, що у дошкільних закладах 

України та Китаю склалися традиційні системи музичного виховання дітей 

дошкільного віку Ці системи характеризуються певною ідеологією, 

цільовою орієнтацією, змістом, способами та формами організації процесу 

музичного виховання. За допомогою порівняльного аналізу теорії та 

методики музичного виховання у дошкільних закладах України та Китаю 

ми встановили, що в історичному розвитку систем музичного виховання у 

дошкільних закладах цих країн існує багато спільного. Підведемо 

короткий підсумок щодо спільних рис систем музичного виховання 

дошкільнят у досліджуваних країнах. 

1. Музичне виховання у дошкільній освітній установі як 

педагогічний процес цілісного розвитку дітей дошкільного віку. 

Системоутворююча мета музичного виховання – всебічний та гармонійний 

розвиток дитини. Ця естетична ідея, що простежується у працях 

українських та китайських педагогів, живе вже не одне століття. Педагогам 

та вихователям необхідно у всій повноті усвідомити цінність музичного 

виховання та його вплив на цілісний і гармонійний розвиток дітей 
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дошкільного віку, оскільки музичне виховання – це виховання музиканта, 

насамперед виховання людини (В. Сухомлинський). 

2. Музичне виховання у дошкільній освітній установі та естетичне 

виховання. Естетичне виховання є ядром музичного виховання у 

дошкільному освітньому закладі, всі цілі музичного виховання 

досягаються насамперед у вигляді процесу естетичного впливу. Музичне 

виховання через процес естетичного впливу створює досконалу 

особистість людини, тому процес музичного виховання є процес 

естетичного впливу. 

3. Музичне виховання як гармонійний розвиток дитини. 

Музика є виразом  людських емоцій, почуттів та думок. Кожна 

людина має музичний потенціал, інстинкт, тому музичне виховання 

повинно бути спрямоване на кожну людину. Завдання музичного 

виховання орієнтовані на всіх дітей, які, можливо, і не стануть 

музикантами. Це виховання любителів музики, розвиток у всіх дітей 

музичних здібностей, що створюють фундамент для глибокого музичного 

розвитку.  

4. Музичне виховання як розвиток творчих здібностей дитини. 

Художня освіта відіграє особливу роль у розвитку творчих здібностей 

людини. Одна з цілей художньої освіти – розвиток уяви та творчих 

здібностей у процесі сприйняття творів мистецтва. У творчій діяльності 

велике значення має дія, активне навчання, під час якого розвивається уява 

та творчі здібності, хоча результат цієї діяльності може бути незначним в 

контексті високого мистецтва. Однак він цінний, бо це пошук, 

переживання та набуття досвіду практичної продуктивної діяльності.  

У дослідженні виділено й особливі риси системи музичного 

виховання у дошкільних закладах Китаю. По-перше, національні 

особливості кожного народу відображаються у культурі. Китай – 

багатонаціональна країна з найдавнішою культурою, яка характеризується 
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культурною єдністю, своєрідністю та унікальністю, зокрема й музичною. 

Концепцію естетичного та музичного виховання визначають музичні ідеї 

стародавнього філософа Конфуція, естетичні ідеї представників нового 

культурного руху (Кан Ювей, Лян Цічао), які спрямовані на вдосконалення 

особистості, наснагу, збагачення душі, самовдосконалення, виховання 

чеснот, нормативної поведінки. Сучасні концепції музичного виховання у 

дошкільних освітніх закладах Китаю також орієнтуються на цю лінію, 

виховують особистість з активним ставленням до життя, здатну сприймати 

та любити красу навколишнього світу. З 90-х років ХХ ст. пріоритет 

естетичного виховання у музиці допомагає розвивати у дітей бажання і 

здатність до естетичного сприйняття навколишнього світу (навколишній 

світ включає природу, матеріальну сферу; естетичне сприйняття – 

взаємодопоміжне, гармонійне ставлення; здатність – вміння сприймати, 

мати практичні навички; бажання – тенденція до активного ставлення). По-

друге, становлення методики музичного виховання у дошкільних закладах 

Китаю здійснювалося під впливом зарубіжних теорій музичного виховання 

у школі та дитячому саду. Теорія та методика музичного виховання Китаю 

запозичила закордонний досвід. По-третє, сучасна теорія та методика 

музичного виховання дітей дошкільного віку у Китаї вимагає подальшого 

розвитку. Порівняльний аналіз результатів дослідно-експериментальної 

роботи, проведеної в дошкільних закладах України та Китаю, показав, що 

у системі музичного виховання у дошкільних закладах цих країн існують і 

спільні, і відмінні риси. Виявлено досить суттєві відмінності у процесах 

організації музичного виховання в дитячих садках України та Китаю. Вони 

стосуються кваліфікації педагогів, форм і технологій музичного 

виховання, особливостей середовища.  
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ВИСНОВКИ 

Узагальнення результатів порівняльно-педагогічного пошуку, 

аналізу джерельної бази надав підстави зробити такі висновки.  

1. Аналіз стану наукового осмислення порушеної проблеми в 

китайській науковій літературі засвідчив відсутність цілісного 

дослідження щодо формування музично-творчих здібностей дітей 

дошкільного віку в кнр засобами Сузукі-методу.  

У дисертації визначено, що «музично-творчі здібності» є сукупністю 

здібностей, умінь і навичок, які визначають високий рівень творчого 

розвитку особистості та мотивують її до саморозвитку і самореалізації; 

«музично-творчі здібності дітей дошкільного віку» – стійкі індивідуально-

психологічні властивості, спрямовані на успішне опанування 

дошкільником різними видами музичної діяльності на основі виявлення та 

розвитку їхніх музичних задатків; «Сузукі-метод» – метод, спрямований на 

набуття в ранньому віці дитиною якостей, знань, вмінь і навичок, які не 

лише створюють освітню платформу для навчання і виховання дитини, а 

також наділі сприяють розвитку її соціальної, інтелектуальної та 

академічної обдарованості. 

2. Особливостями формування музично-творчих здібностей дітей 

дошкільного віку в освітньому процесі є: розвинена творча уява, скерована 

на створення нових образів; здатність до моделювання нових оригінальних 

об’єктів та ситуацій;  підвищена сенситивність до нового, здатність 

надавати новим знанням емоційного забарвлення, виявляти естетичні 

почуття у процесі пізнання; відмінна пам’ять, що є запорукою ефективного 

творчого мислення. 

Доведено, що для формування музично-творчих здібностей дітей 

дошкільного віку в освітньому процесі слід використовувати засоби 

Сузукі-методу, який ґрунтується на трьох «китах»: ранній розвиток, все 

дитина виконує разом з мамою, тільки успіх. Упровадження методу 
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«Сузукі» у вищезазначеному  комплексі сприяє тому, що діти вчаться з 

величезним ентузіазмом, оскільки відчувають щиру підтримку батьків і 

любов. Зазначимо, що цей метод характерний саме для навчання дітей гри 

на скрипці. Основоположником даного методу є японський учений Сузукі, 

який переконаний, що всі діти є талановитими та мають бути щасливими. 

Сузукі довів, що людський талант та здібності не є вродженими, а 

набутими, тому що кожна дитина має потенціал. А вже в залежності від 

того, як розвивати та формувати музично-творчі здібності, можна 

отримати певний результат. 

Специфікою цього методу є те, що перші уроки за Сузукі-методом не 

лише мають проходити в присутності батьків, а й за їх безпосередньої 

участі. Метод Сузукі базується на принципі «тільки успіх», який означає 

тільки позитивну оцінку виконаного дитиною завдання.  

3. У процесі дослідження виокремлено принципи формування 

музично-творчих здібностей дітей дошкільного віку в КНР засобами 

Сузукі-методу: емоційної насиченості освітнього процесу; забезпечення 

психологічної комфортності дошкільників шляхом створення святкової 

атмосфери у процесі проведення занять; добровільності участі дітей у 

музично-ігровій діяльності; різновікового комплектування груп. 

Слід зазначити, що у дисертації систематизовано форми (самостійна 

музична діяльність, використання музики у повсякденному житті, музичні 

заняття, музичні розваги, музично-театралізовані свята, додаткові – 

заняття за інтересами дітей, гуртки (студії)) та методи (наочні, словесні і 

практичні) музичного виховання й навчання; застосування на кожному 

етапі розвитку дитини різновидів музичної діяльності; створення музично-

ігрового середовища, що відповідає інтересам і потребам дітей різного 

віку; моделювання в музично-ігровій формі реальних життєвих ситуацій, 

взаємин дошкільників та дорослих; систематичне спонукання дітей до 
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пошуково-творчої музичної діяльності й самовираження в ній, формування 

музично-творчих здібностей дітей дошкільного віку в КНР. 

4. Застосовуючи метод компаративного аналізу, обґрунтовано 

напрями імплементації досвіду формування музично-творчих здібностей 

дітей дошкільного віку в КНР засобами Сузукі-методу з метою 

вдосконалення підготовки зазначених фахівців у закладах вищої освіти 

України. 

Подальшого розвитку набули наукові положення про зміст, форми та 

методи формування музично-творчих здібностей дітей дошкільного віку в 

КНР.  
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