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МУЗИКА В ПЕДАГОГІЧНОМУ ДОСВІДІ  

В.О. СУХОМЛИНСЬКОГО 
 
Велику увагу в естетичному вихованні учнів В.О.Сухомлинський 

приділяє музиці. Музика в педагогічному досвіді В.О.Сухомлинського ви-
значений фактор формування особистості. Він підкреслював, що музика, 
мелодія, краса музичних звуків є важливим засобом морального, розумо-
вого й естетичного виховання людини, джерелом благородства серця й чи-
стоти душі. Музика відкриває людині красу навколишнього світу, високих 
морально-етичного відносин праці. Музика – це могутній засіб самовихо-
вання. Для В.О.Сухомлинського мова музики асоціюється з «мовою почут-
тів». На його думку, якщо у звуках дитина відчуває багатогранні відтінки 
людських емоцій, вона піднімається на таку сходинку культури, якої не 
можна досягнути ніяким іншим шляхом. Відчуття краси музичної мелодії 
відкриває перед дитиною особисту красу. 

Музика й співи у школі – це не тільки навчальний предмет, а й могу-
тній засіб виховання, який має надати емоційного й естетичного забарв-
лення всьому духовному життю людини. На уроці музики 
В.О.Сухомлинський радив більше часу відводити слухання музичних тво-
рів. Цікаво, що кількість використовуваних ним музичних творів порівня-
но невелика. Але В.О.Сухомлинський вважав, що навіть при обмеженій кі-
лькості матеріалу важливо дати повноцінне уявлення про те чи інше яви-
ще:» Нехай за місяць дитина почує одну нову мелодію, та ця мелодія стане 
для неї джерелом духовної насолоди на все життя. Я побоювався переси-
чення музикою, все новими й новими творами, які б розважали, не зали-
шаючи в серці ніякого сліду»[1,204]. 

Ознайомлення з музичними творами В.О.Сухомлинський радив роз-
починати після екскурсій дітей у природу, прослуховування музики , «яка 
є найважливішим джерелом емоційного забарвлення слова, ключем до ро-
зуміння і переживання краси природи»[1,200]. Ці настанови мають велику 
теоретичну і практичну цінність: 

Саме у досвіді В.О.Сухомлинського і знаходимо поради про засоби, 
рийоми і методи підготовки учнів до естетичного сприймання прекрасно-
го: «Недалеко від школи – прекрасний куточок. Вечірнє небо тут відбива-
ється у дзеркальній поверхні ставу, а з лугу долинає спів пташок; дзвінкою 
піснею коники зустрічають вечірню прохолоду. Тут ми кілька разів слуха-
ли музику природи перед тим, як розучити пісню українського композито-
ра Я.Степового «Зоре моя вечірняя». В цій пісні прекрасно передано 



сприймання краси вечірньої зорі. В її мелодії діти уловлювали музику, яка 
зачаровувала їх тихими літніми вечорами. Тут же, в цьому куточку, ми ро-
зучили пісню. Дітям хотілося співати»[1,201]. 

Багато уваги приділяв В.О.Сухомлинський творчості учнів у галузі 
музичного мистецтва. Він наголошував :»Створювати нові музичні твори 
можуть лише окремі люди, але розуміти мову музики, користуватися скар-
бами музики в духовному спілкуванні під силу всім»[2,385]. 

В.О.Сухомлинський наголошував, що гра – є необхідний вид роботи 
в процесі розвитку творчої діяльності учнів на уроках музики. Для прикла-
ду можна взяти такі ігри: 

«Відгадай мелодію». Вчитель або учень відстукує ритм знайомої ме-
лодії, а діти її називають. 

«Поламаний телефон». Перший учень поплескує ритмічний малю-
нок. Другий повторює його і задає свій малюнок третьому, третій – четвер-
тому і т.д. 

«Світлофор». У вчителя три кружечка: червоний, жовтий та зелений. 
Діти співають пісню, якщо вчитель показує червоний кружечок, – «співа-
ють мовчки» і ногами відтворюють «пульс»( долі), поплескують ритмічний 
малюнок. На зелений – співають разом з діями по жовтому і червоному 
кружечках. 

Творчість дитини виявляється в тому, як вона виражає в музиці свої 
почуття і переконання, як стає співавтором твору. Заслуга 
В.О.Сухомлинського полягає в тому, що він намагався кожного учня своєї 
школи прилучити до гри на музичному інструменті, до участі в хорі, де як-
раз проявляється музична творчість дітей. 

Аналіз теоретичної спадщини В.О.Сухомлинського дає підстави 
стверджувати, що його погляди на естетичне виховання не втратили своєї 
актуальності й нині. Проблема естетичного виховання засобами слова, 
природи, музики стала провідною для вчителів. Творче осмислення педа-
гогічного і теоретичного досвіду видатного українського педагога збагачує 
уявлення про різні сторони навчально-виховоного процесу, сприяє практи-
чному втіленню його ідей у практику сучасної школи. 
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