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Світлана Гончарук  
 

ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ВИХОВАННЯ ВОКАЛЬНО-
ІНТОНАЦІЙНОЇ КУЛЬТУРИ ДІТЕЙ ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ  

У ПРОЦЕСІ РОБОТИ НАД МУЗИЧНИМ ОБРАЗОМ 
 
Перехід українського суспільства на новий етап – етап побудови не-

залежної держави – обумовив необхідність вирішення завдань, пов’язаних 
з розвитком духовної культури особистості, оскільки їй належить визначна 
роль у формуванні нової Людини – освіченої, вихованої, культурної, здат-
ної до самоосвіти, саморозвитку. Складовою частиною духовної культури 
особистості дитини дошкільного віку виступає музична культура, у струк-
турі якої значне місце належить вокально-інтонаційній культурі. Важливе 
міркування про роль історії будь-якої науки належить В.І. Вернадському: 
«Історія науки – писав він, – повинна критично складатися з кожним поко-
лінням учених і не тільки тому, що змінюються наші знання про минуле, 
відкриваються нові прийоми його відображення. Ні! Потрібно знову нау-
ково переробляти історію науки, знову заглиблюватись в минуле, бо завдя-
ки розвитку сучасного знання в минулому набуває значення одне і втрачає 
інше. Кожне покоління науковців знаходить в історії науки відображення 
наукових течій свого часу. Рухаючись уперед, наука не тільки створює но-
ве, але й переоцінює старе, те, що вже було пережито» [2]. Усе вище ви-
кладене у повній мірі стосується і музичної освіти дітей шкільного віку, 
історія якої вивчена далеко недостатньо, особливо стосовно змісту, форм 
та методів навчання і виховання. Проте, загальновідомо, що виховання ді-
тей засобами музики є невід’ємною складовою повноцінного розвитку 
особистості. 

Виховання вокально-інтонаційної культури дуже актуальне й значу-
ще, тому що дає змогу розвивати в дошкільників любов до співу, розумін-
ня поетичного тексту пісні, передачі його голосом, оскільки сприяє форму-
ванню кращих особистісних якостей і має велике значення на сучасному 
етапі освіти та виховання дітей. 

Практичне значення вокально-інтонаційної культури особистості ди-
тини обумовлюється тим, що в сучасних умовах перестав існувати масовий 
спів, знизилась зацікавленість до власного співу. Не знаходячи в співі по-
треби, люди вважають пісні або безглуздими, або надто складними. Забуті 
спільні сімейні співи, які були ознакою виховання духовної культури дітей 
в українській родині. У цьому контексті проблема виховання вокально-
інтонаційної культури – це проблема формування людини, її духу, гумані-
стичних цінностей, національних музично-художніх ідеалів. 

Актуальність цієї проблеми можна розглядати і з позицій вікової пе-
дагогіки, зокрема, з позиції педагогіки дошкільного віку. Дошкільний вік – 
перша сходинка послідовного прилучення до вокально-інтонаційної куль-
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тури при належно організованому процесі музичного виховання дітей. Са-
ме в дошкільному віці дитина бере з довкілля в багато разів більше для ро-
звитку свого розуму, почуттів, волі, характеру, ніж в подальші життєві 
періоди, тому дошкільний навчальний заклад стає для дітей першим щаб-
лем систематичного, цілеспрямованого виховання вокально-інтонаційної 
культури. 

Аналіз стану дослідженості проблеми виховання вокально-
інтонаційної культури молодших школярів свідчить про постійну увагу як 
вітчизняних, так і зарубіжних вчених різних галузей знань до загальних 
питань формування загальної культури особистості (В. Бутенко, І. Зязюн, 
І. Карпенко, Л. Коваль, Н. Миропольська, В. Разумний, Г. Шевченко та 
ін.); впливу музики на життєдіяльність людини (філософи – Аристотель, 
І. Кант, О. Лосєв, Ф. Ніцше, Платон та ін.; педагоги – Д. Кабалевський, 
О. Рудницька, В. Сухомлинський, К. Ушинський та ін.; психологи – 
Л. Виготський, В. Петрушин, Б. Теплов та ін.); значення музичної культу-
ри, музичного виховання дітей (О. Апраксіна, Н. Ветлугіна, М. Вовк, 
Н. Гродзенська, Л. Дмитрієва, А. Зиміна, Г. Падалка, Л. Хлєбнікова; 
К. Далькроз (Швейцарія), Ц. Колєв (Болгарія), К. Орф (Німеччина), 
М. Руссель-Пауль (Франція); А. Танасова-Букова, значення вокального ви-
ховання на розвиток особистості на методологічному, теоретичному і 
практичному рівнях (Л. Горюнова, М. Ділецький, З. Кодай (Угорщина), 
Ф. Лисек (Чехословаччина),М. Лисенко, К. Стеценко, Т. Овчинникова, 
Д. Огороднов О. Радинова, О. Ростовський, Є. Седлачкова, 

Окремі аспекти проблеми виховання вокально-інтонаційної культури 
особистості були предметом дисертаційних досліджень, присвячених осо-
бливостям розвитку музичних здібностей молодших школярів 
(Л. Дмитрієва, Н. Лабунець, І. Таран та ін.); формуванню творчих здібнос-
тей у процесі музично-ігрової діяльності (М. Алейніков, А. Борисова, 
Н. Ветлугіна, О. Хижна та ін.); вихованню емоційної культури засобами 
вокально-хорової музики (Л. Сбітнєва); впливу естетичного виховання на 
розвиток творчої активності молодших школярів (Н. Гурець, Д. Джола, 
О. Зак, А. Щербо). 

На сьогодні теоретичні проблеми виховання вокально-інтонаційної 
культури особистості у вокально-хоровій діяльності розглянуті як загальні 
властивості та здібності особистості у роботах Л. Абеляр, Є. Алмазова, 
Т. Овчинникової, Г. Перештейльнас, В. Попова, В. Соколова, Г. Струве та ін. 

На виховання вокально-інтонаційної культури дитини дошкільного 
віку впливає величезна кількість чинників – це і родина, і дошкільна уста-
нова, і навколишнє середовище. Усі ці фактори здатні впливати як на ро-
зумовий розвиток дитини, так і на почуття та музичні здібності. 

Одним з ефективних засобів виховання вокально-інтонаційної куль-
тури дітей дошкільного віку є музичний образ, який втілює в собі загаль-
нолюдські цінності, несе яскраво виражену естетичну спрямованість. В 
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зв’язку з цим метою нашої статті є вивчення проблеми вокально-
інтонаційної культури засобами музичного твору. 

Виховання вокально-інтонаційної культури дітей у процесі роботи 
над музичним образом сприяє більш повному використанню інтелектуаль-
ного, потребнісно-мотиваційного, емоційного, діяльнісного, творчого по-
тенціалу дітей. Найбільш ефективним засобом формування вокальної ку-
льтури дошкільників у цьому процесі, на нашу думку, виступають заняття 
співами, які за допомогою музичного образу сприяють вихованню вокаль-
но-інтонаційної культури. 

Аналіз наукової літератури, тривалі спостереження за навчальним 
процесом у групах дошкільного віку в дошкільних закладах свідчать про 
пошуки та поодинокі знахідки дослідників та педагогів, проте розробленої 
й обґрунтованої педагогічної системи виховання вокально-інтонаційної 
культури дошкільників у процесі роботи над музичним образом у повній 
мірі не розкрито. Історико-філософський аналіз проблеми свідчить про те, 
що на всіх етапах розвитку людського суспільства музика, музичне вихо-
вання, музична культура існували як складова частина духовного розвитку 
особистості. 

В античній філософії (Аристид, Аристоксен, Аристотель, Дамон 
Афінський, Піфагор, Платон) визначено значення музики в житті суспільс-
тва та її вплив на духовний розвиток людини за допомогою ритму, ладу, 
мелодії. В естетичних поглядах того часу звучала думка про те, що музика 
має велике виховне значення для розвитку духовності особистості і супро-
воджує людину протягом усього життя. 

Важливу галузь мистецтва стародавньої Греції становила вокальна 
музика, а зародження елементарних основ вокально-інтонаційної культури 
виникало, на наш погляд, одночасно з розвитком самого музичного мисте-
цтва. Саме через спів людство впливало на формування душі людини, на її 
емоційно-чуттєву сферу, на світосприймання. 

Важливий внесок у розуміння вокально-інтонаційної культури зро-
били Фарабі та Іоан Златоуст. Їх теорія базується на двох основних ідеях: 
на катарсичній значимості музики, яка сприяла благочестивому образу 
життя та співі, який розумівся як підмога щодо «прямування душі до доб-
рих вчинків». 

Філософська думка епохи Відродження (М. Лютер, Дж. Царліно) на 
перше місце ставить ідеал гармонійно розвиненої особистості, коли 
з’являються нові ідеї в галузі музичного виховання – навчання дітей співу 
та грі на музичних інструментах [3]. 

Протягом своєї музичної та просвітницької діяльності у другій 
половині ХІХ ст. Євген Карлович Альбрехт (скрипаль, музично-
громадський діяч, інспектор музики) виробив оригінальну концепцію 
музичної освіти дітей. Її основою послужило вивчення європейської 
музичної педагогіки, аналіз практики викладання музики в російських 
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освітніх установах і власний досвід роботи. Музикант виклав її у статтях 
«О рациональном преподавании пения и музыки в школах» (1870), 
«Музыкальное образование в Европе и преподавание музыки в школах» 
(1872), «Музыкальное искусство в школах» (1875) та ін. 

Розглядаючи проблему сутності і функцій музики, Є. Альбрехт був 
не згоден зі ставленням до музичного мистецтва тільки як до засобу 
розваги, що побутувало в освітній практиці тих років. Не відкидаючи 
важливої ролі розважальної функції музики у справі приємної організації 
вільного часу учнів, він вказував, що мистецтво має незрівнянно більш 
глибоке значення для школи і суспільства. У Альбрехта був власний 
погляд на проблему залучення дітей до музичного мистецтва. Він вважав, 
що музична освіта має включати два обов’язкових компоненти – навчання 
хорового співу і гри на музичному інструменті. Музикант-просвітник 
пропонував по-іншому будувати співацьке навчання – ввести в кожному 
навчальному закладі обов’язкові заняття хорового співу, які проводились 
би окремо в кожній групі впродовж усіх років шкільного навчання. Він 
стверджував, що організація навчального-виховного процесу, за якої 
«кожна група дітей складає самостійний хор», дозволить систематично і 
послідовно вирішувати завдання музичної освіти дітей. Заняття співами, за 
переконанням Альбрехта, мають включати два взаємопов’язаних між 
собою види діяльності: розучування хорових творів та ознайомлення дітей 
з елементарними відомостями по теорії музики. Останньому він надавав 
особливого значення, оскільки вважав, що кожна освітня установа повинна 
навчати дітей співати по нотах. 

На думку Євгена Карловича, при доборі співацького репертуару і 
проведення хорових занять слід особливу увагу приділити дотриманню 
дидактичного принципу доступності. «У вищій мірі не педагогічно і 
шкідливо, – писав він, – примушувати дітей співати те, що їм не під силу» 
[1]. Адже важкі твори, які не відповідають вікові дитини, учні розучують 
механічно і співають несвідомо. Досвідчений музикант ратував за те, щоб 
до процесу навчання частіше включалися пісні, що відображають життя та 
інтереси дітей, такі, що підходять і за мотивом, і за змістом до їх віку. 

Фундаментом музичної освіти, особливо на її початковому етапі має 
бути, на думку Є. Альбрехта, народна пісенна творчість. Слід знайомити 
дітей з різними жанрами народних пісень, у тому числі зразками місцевого 
фольклору. 

У історико-педагогічних дослідженнях виділяються два основних пі-
дходи для розробки теоретико-методологічних основ виховання вокально-
інтонаційної культури як складової частини музичної культури: 

а) використання музики як засобу виховання особистості дитини; 
б) врахування природних здібностей дитини, які складають основу 

виховання вокально-інтонаційної культури. 
Успіх навчання залежить від індивідуальних здібностей 
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(Я. Коменський, Дж. Локк, Й. Песталоцці, Ж. Руссо). Основу вокально-
інтонаційної культури складає виховна роль музики в житті людства 
(Ж. Далькроз, П. Демуцький, М. Кашкін, К. Квітка, О. Кошиць, 
М. Лисенко, О. Нікольський, Я. Степовий, К. Стеценко, Б. Яворський та 
ін.). Провідні вчені (М. Ділецький, В. Сухомлинський, К. Ушинський та 
ін.) визначили принципово нові загально-естетичні погляди на музичне 
мистецтво, стверджуючи його зв’язок зі світом почуттів людини, який пе-
редається через спів. Саме спів створює найбільш сприятливі умови для 
виховання загальної музичної культури (Н. Ветлугіна, Д. Кабалевський, 
З. Кодай, К. Ушинський та ін.). Педагоги-музикознавці акцентують увагу 
на важливості хорового співу як активного засобу музичного та морально-
естетичного виховання, вважаючи, що участь у вокально-хоровій діяльнос-
ті значним чином розвиває як вокально-інтонаційні здібності, так і гуманні 
почуття дітей (Е. Абдуллін, О. Апраксіна, В. Верховинець, Г. Струве та 
ін.). Педагогічна діяльність видатних українських композиторів 
(М. Березовський, Д. Бортнянський, А. Ведель, М. Леонтович, М. Лисенко, 
С. Людкевич, Я. Степовий, К. Стеценко та ін.) внесла свій доробок у роз-
виток національної музичної культури, забезпечивши нові підходи до 
впровадження в практику музичного виховання хорову музику, яка має ве-
ликі потенціальні можливості впливу на духовний світ людини, на його ін-
телектуальну, емоційну, творчу сфери. У різні історичні епохи вокально-
хорова музика цілеспрямовано використовувалася для формування певно-
го типу світогляду, морально-естетичного виховання, відношення до на-
вколишнього світу та життя людей. 

Аналіз психологічної літератури дозволяє стверджувати, що музичне 
мистецтво діє на внутрішню сутність людей (О. Леонтьєв, Б. Теплов, 
А. Смирнов, В. Петрушин та ін.). Б. Теплов визначав музику як засіб спіл-
кування між людьми, підкреслював, що музичність притаманна усім лю-
дям, що не існує здібностей, які б не розвивалися в процесі діяльності. 

Протягом усього свого життя постійно звертався до аналізу музичної 
педагогіки для різних вікових груп засновник та редактор «Русской 
музыкальной газеты», музичний критик, історіограф Микола Федорович 
Фіндейзен. В основі роздумів та ідей М.Ф. Фіндейзена в галузі музичної 
педагогіки лежало переконання, що всі діти без фізіологічних відхилень 
чують звуки і їх можна навчати розуміння і відчуття музики. Це привело 
його до думки про необхідність розвитку у вихованців естетичного слуху. 
Відомий музичний критик не визнавав абстрактного навчання, вважаючи, 
що через зайве теоретизування на уроках в учнів падає інтерес до істинно 
художньої музики і понижується в цілому рівень культури сучасного йому 
суспільства. За його словами, лекції, що супроводжуються звучанням 
музики, «…даючи музичні знання, готують до більш осмисленого 
сприйняття художніх творів і тим самим розвивають і очищають художній 
смак суспільства [8, 9]. 
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Визначення сутності вокально-інтонаційної культури показало, що 
вона виступає якісною характеристикою духовності особистості. В основі 
виховання вокально-інтонаційної культури лежить вокальне інтонування, 
яке залежить не тільки від роботи голосових складок, але й координації 
всього співацького апарату в процесі фонації. Отже, чим краще організо-
вано співацький апарат, тим чистіше дитина інтонує, а значить чує. Гарний 
слух є основою творчої роботи виконавця при передачі музичного образу 
як головної умови виховання вокально-інтонаційної культури. Сучасна ме-
тодика виховання розглядає інтонування в двох аспектах: з одного боку, це 
спосіб осмислення музики, з другого – один із засобів виховання слуху. 

Аналіз О. Д. Чурікової-Кушнір дозволив стверджувати про існування 
специфічних та загальних компонентів виховання вокально-інтонаційної 
культури. До специфічних компонентів відносяться інтонація, інтонуван-
ня, музичний слух, вокальне інтонування; до загальних – інтелектуальний, 
потребнісно-мотиваційний. Вокально-інтонаційна культура на понятійно-
му рівні – це органічна та суттєва частина музичної культури особистості, 
яка представляє собою сукупність музичних здібностей, які ми умовно на-
звали специфічними компонентами, та проявів цих здібностей у вокально-
хоровій діяльності на підставі загальних компонентів. 

Дослідженням О. Д. Чурікової-Кушнір доведено, що основним засо-
бом виховання вокально-інтонаційної культури є музичний образ, який за-
безпечує ефективність процесу виховання вокально-інтонаційної культури 
дітей дошкільного віку [10]. 

Специфіка процесу виховання вокально-інтонаційної культури мо-
лодших школярів обумовлена особливостями дошкільного віку, який хара-
ктеризується як найсприятливіший період, який є визначним етапом у фо-
рмуванні особистості дитини. Від того, який «фундамент» буде закладено 
у цьому віці, залежить весь подальший розвиток дитини. Це стосується як 
загальнолюдських цінностей, так і виховання у неї вокально-інтонаційної 
культури, зокрема готовності до співацької діяльності, художньо-творчої 
активності та формування ціннісних орієнтацій. Основу подальшого нашо-
го наукового пошуку становлять ефективні інноваційні засоби організації 
умов для виховання вокально-інтонаційної культури дітей дошкільного ві-
ку в вітчизняних дошкільних закладах. 

 
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 

1. Адищев В. И. Музыкально-педагогическая концепция Е. К. Альбрехта 
/ В. И. Адищев // Музыка и время. – 2003. – № 12. – 45 с. 

2. Вернадский В. И. Очерки и речи / В. И. Вернадский. – М., 1922. – Ч. ІІ. 
– Вып. 2. – 120 с.  

3. Музыкальная энциклопедия (под. ред. Ю. В. Келдыша). – М., 1973. – 
57 с.  

4. Науменко С. І. Психологія музикальості та її формування у молодших 



 
Психолого-педагогічні проблеми сільської школи. Випуск 36, 2011 

 210 

школярів : навч. посібник / С. І. Науменко. – К. : НДПІ, 1993. – 180 c. 
5. Ростовський О. Я. Педагогіка музичного сприймання : навч. посібник / 

О. Я. Ростовський. – К. : ІЗМН, 1997. – 256 с. 
6. Теорія і методика мистецької освіти : збірник наукових праць / ред. 

колегія О. П. Щолокова та інші). – К. : НПУ, 2000. – 181 с. 
7. Теплов Б. М. Избранные труды : в 2-х т. / Б. М. Теплов. – М. : 

Педагогика, 1985. – Т. 1. – 328 с. 
8. Финдейзен Н. О введении в программу учебного плана Народной 

школы курса Всеобщей истории музыки. «Докладная записка и 
программа одногодичного курса – 18 сент. 1918 г. / Н. Финдейзен // 
ГПБ. – Ф. 816. – оп. 1. – Ед. хр. 258. 

9. Финдейзен Н. Положение музыкального образования в средней школе 
и желательные изменения в его современной постановке / 
Н. Финдейзен // РМГ. – 1900. – № 12.  

10. Чурікова-Кушнір О. Д. Музичний образ як засіб виховання вокально-
інтонаційної культури молодших школярів / О. Д. Чурікова-Кушнір 
// Гуманізація навчально-виховного процесу : збірник наукових праць. 
– Вип. ХІІІ / За заг. ред. В. Сипченка). – Слов’янськ : Видавничий 
центр СДПІ, 2001. – С. 169–173 с. 

 


