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СПРИЙМАННЯ МУЗИЧНИХ ТВОРІВ  
ЯК ПЕДАГОГІЧНА ПРОБЛЕМА 

 

«Сприймання, – зазначав відомий американський 
психолог Дж. Бруно – це процес категоризації, у ході якого 
людина за допомогою характерних властивостей сприйнятого 
здійснює відбір і віднесення об’єкта, який сприймається, до 
певної категорії [2, 53]. 

Музичне сприймання – основний вид музичної діяльності, оскільки 
саме воно передує всім іншим. Навіть коли діти на уроках зайняті 
здебільшого хоровим співом, то перш ніж розучувати пісню, її треба 
сприйняти. 

Проблема сприймання музики – одна з найскладніших внаслідок 
суб’єктивності цього процесу і остаточно не розв’язана. В її опрацювання 
вагомий внесок зробили такі корифеї музичної педагогіки, як Б. Асаф’єв, 
Н. Гродзенська, В. Шацька, а також учені-методисти В. Бєлобородова, 
Л. Горюнова, О. Ростовський, О. Рудницька та інші. 

Як показали дослідження, у сприйманні молодших школярів 
найрозвиненіший емоційний компонент, відстають у розвитку музичний 
(гармонійний) слух і мислення. 

Розвиток сприймання музики – складне завдання, зокрема на 
початковому етапі навчання. Справа в тому, що молодші школярі, 
слухаючи музику, під впливом її моторики перестають сприймати твір. 
Вони можуть бути неуважними, потім знову слухати музику, не 
помічаючи, що якийсь час взагалі не чули її. 

Уже у 5–6-річному віці діти здатні прослухати і запам’ятати 
невеликий музичний твір, визначити його характер, настрій, найяскравіші 
засоби музичної виразності. За результатами досліджень Н. Вєтлугіної, 
Р. Зинич та інших учених з’ясовано, що в дітей молодшого шкільного віку, 
які розрізняють загальний настрій і характер твору, почуття, викликані 
музикою, дуже швидкоплинні. 

Сприймання музики 4–5-річними дошкільниками дещо стійкіше. В 
дітей 6–7 років почуття, викликані музикою, зберігаються ще довше. 
Проте довільна увага в них розвинена недостатньо, твори, призначені для 
слухання, мають бути невеликими та образними [1, 6]. 

Вплив музики на особистість складається з численних 
художніх вражень, які накладаються одне на одне, поступово 
збагачуючись і поглиблюючись. Перші казки й пісні, почуті в 
дитинстві, переглянуті фільми і прочитані книжки – увесь цей 
потік естетичних вражень, спрямований на сучасного 
школяра з дитинства, готує його до сприймання художніх 
цінностей, насолоди ними. Тому, аналізуючи вплив музичних 



творів на учнів, не можна розглядати їх як чистий аркуш 
паперу, оскільки навіть у дитячі роки їх сприймання насичене 
враженнями, переживаннями, думками, знаннями тощо. 

Було б помилкою вважати, що доступність музичних 
цінностей автоматично забезпечує високий рівень духовного 
світу й культури людини. Сьогодні виникає проблема 
музичних вражень не стільки в плані їх дефіциту, скільки в 
плані їх надміру. Тому повноцінне засвоєння культурної 
спадщини вимагає цілеспрямованого музичного виховання з 
дитячих років. Культурі почуттів дитину слід вчити так само 
наполегливо, як і навчати основ наук. 
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