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Метою статті є розкриття шляхiв оптимiзацiї навчання на уроках 

музичного мистецтва, тому що розвиток творчої активностi на уроках 

музики був i залишається одним з актуальних завдань музичної освiти. 
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ОПТИМIЗАЦIЯ НАВЧАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ НА УРОКАХ МУЗИКИ 

 

Одним з найважливiших завдань сучасної школи є формування 

особистостi учня, розвиток його здiбностей, обдарувань, збагачення 

iнтелектуального потенцiалу, пiдвищення якостi знань учнiв, забезпечення їx 

всебiчного особистiсного розвитку. Учень сучасної школи мaє виховуватися 

не просто як носiй певної суми знань. Суспiльству потрiбна iнiцiативна 

особистiсть, яка уміє планувати майбутнi дії для досягнення мети, яка 

розумiє цiннiсть освiти i навчання, з розвинутим творчим мисленням i 

здiбностями до самостiйної пiзнавальної дiяльностi. 

Оскiльки саме в першi роки навчання у школярiв формується досвiд 

працi, вiдкриваються дверi у прекрасний світ музичного мистецтва, 

зароджуються умiння i навички самоорганiзацiї, складається ставлення до 

учiння, то зрозумiлим є той факт, що оптимізувати навчальний процес 

необхiдно вже в початкових класах. 

Аналiз наукових дослiджень доводить, що саме у початковiй школi, як 

засвiдчують дослiдження Ш. О. Амонашвiлi, Д. Б. Ельконiна, О. Я. Савченко, 

В. О. Сухомлинського, у дiтей закладається ставлення до процесу пiзнання, 

вони набувають здатностi до самостiйного оволодiння знаннями. Бiльшiсть 

науковцiв i практикiв (Л. П. Аристова, Л. І. Божович, О. Я. Савченко) 

дотримуються думки, що успiшне навчання можливе тiльки при домінуваннi 

позитивних емоцiй до процесу пiзнання. Саме цьому в значнiй мipi i 

сприяють уроки музичного мистецтва. Існує цiлий пласт дослiджень, 

присвячених вивченню шляхiв оптимізації навчального процесу, серед яких 

значне мiсце займає використання нових iнформацiйних технологiй, 

результатом чого є iнтеграцiя змiсту навчання з метою пiдвищення 

працездатностi молодших школярiв. Аналiз психолого-педагогiчних 

дослiджень oстaннix pоків засвiдчує, що в сучаснiй дидактицi вже надбана 



система способiв оптимізації навчального процесу для активiзацiї музично-

творчої дiяльностi. Але ця проблема недостатньо теоретично i практично 

опрацьована. 

Метою cтaттi є розкриття шляхiв оптимiзацiї навчання на уроках 

музичного мистецтва. 

На рубежi третього тисячолiття представники педагогiчної думки, 

заглядаючи далеко вперед, роблять ставку на мистецтво. Завдяки заняттям 

мистецтвом активiзується iнтелектуальна дiяльнiсть, пiдвищується загальна 

креативнiсть, знiмається перевантаження, розвивається уявлення. Ще 

Пiфагор, створюючи свою «школу мудростi», поклав у iї основу два 

мистецтва – музику i математику. Biн вважав, що гармонiя чисел подiбна 

гармонй звукiв i обидва цi заняття упорядковують хаотичнiсть мислення i 

доповнюють один одного. Саме музика повинна примножити розумовi сили 

учнiв i допомогти у подоланнi труднощiв навчання. Вона дaє поштовх для 

внутрiшнього хвилювання, яке викликає бажання передавати музику в рухах, 

мiмiцi, жестах, спiвi, створювати новi образи. Ось чому важливим завданням 

є пошук найбiльш ефективних, оптимальних форм i методiв розвитку 

творчих здiбностей дiтей. 

Кожний вчитель прагне отримати найбiльшi результати при мiнiмально 

необхiдних витратах часу та зусиль учнiв. Це є суттю оптимізації навчально-

виховного процесу. «Оптимiзацiя (вiд лат. optimum) процес знаходження чи 

вибору найкращого (оптимального) варіанту з безлiчi можливих, який 

дозволяє вирiшувати завдання щодо пiдготовки рiзнобiчно розвиненої 

особистостi, здiбної орiєнтуватися в цiнностях cвiтової та вiтчизняної 

культури, адаптуватися в нових соцiально-економiчних умовах, здiйснювати 

безперервну oсвіту, особистiсне самовдосконалення». Оптимальний – не 

означає найвищий. Оптимальний – це найкращий, найбiльш вигiдний шлях, 

досяжний у конкретних умовах. Оптимальний вapiaнт уроку в молодших 

класах передбачає оптимальне спiввiдношення мiж iнтелектом емоцiями 

учнiв, зростання ролi їх самостiйної пiзнавальної дiяльностi, в якiй 

здiйснюється не тiльки активний пошук, вiдбiр, але й оперування засобами, 

необхiдними для розв'язання завдань. Творчiсть – це той вид дiяльностi, який 

є важливою умовою, ефективним засобом розвитку особистостi. 

Урок музики – широке поле для творчостi учнiв, що передбачає 

вiдмову вiд стереотипних уявлень: у музичному сприйманнi – як надзвичайна 

спостережливiсть, умiння помiтити неповторне, незвичайне, простежити 

динамiку розвитку музичних образiв; в оцiнюваннi – у багатствi уявлень, 

незвичайностi асоцiацiй, прагненнi до самооцiнки; у процесi виконавської 

дiяльностi – як потреба у власнiй iнтерпретацiї твору; у творчiй дiяльностi 

учнiв – як створення ними музичних образiв на основi засвоєних знань. 

Сучасний урок музичного мистецтва передбачає звернення до рiзних видiв 

мистецтва, насичення його художньою iнформацiєю, що дозволяє учням 

усвiдомити, що свої почуття можна вiдобразити i словами, i звуками, i 

вiзуально. Тобто, щоб пробудити, активiзувати iнтepec до уроків музики, в 

наш час недостатньо традицiйного пiдходу, потрiбно шукати щось нове, 



якiсне, цiкаве. Вчитель завжди повинен бути у невтомному творчому пошуку 

нових пiдходiв у питаннi прищеплення бажання спiлкуватися з музикою. 

Вчитель ХХІ столiття - це «новий вчитель», вчитель-новатор, який у своїй 

роботi застосовує сучаснi технологiї або їx елементи, що сприяють розвитку 

творчого потенцiалу учнiв, розробляє та використовує на практицi 

нетрадицiйнi методики i пiдходи, сам удосконалюється. 

Вважаємо, що за iнновацiйною дiяльнiстю вчителя сучасний урок 

музики вiдрiзняє наступне: створення «ситуацiї успiху», використання 

мiжпредметних зв'язкiв, сюжетно-рольових iгop, оцiнка дiяльностi учнiв та 

узагальнення матерiалiв про їх досягнення, власний приклад з метою 

створення позитивного ставлення до музичного мистецтва. 

Одним з магiстральних шляхiв активiзацiї навчання i розвитку 

мотивацiйної сфери є нетрадицiйнi (бiнарнi, iнтeгpoвaнi) уроки музичного 

мистецтва, якi вiдкривають широкi можливостi гармонiйного поєднання 

музики з лiтературним читанням, образотворчим мистецтвом, що дозволяє 

учням творчо розкрити свiй внутрiшнiй світ, виявити все краще, що в них є. 

Нестандартнi уроки, впровадження яких мають за мету поглибити та 

поширити дiапазон знань, вдосконалити способи використання вивченого 

матерiалу, можуть бути рiзноманiтними за формою: урок-подорож, урок-

музична вiкторина (iз застосуванням знань з тем, наприклад, «Музичнi 

кольори», «Жанри музики» тощо), урок-конкурс, урок-казка, урок-концерт 

(«Чайковський – дітям»), сюжетно-рольовi уроки («Подорож у дивовижний 

світ українських музичних інструментів», «У країну Пiснi чарiвної», 

«Музична мандрiвка по екологiчнiй стежинi»), якi доцiльно проводити на 

контрольних уроках, пiсля вивчення окремих тем i цiлих роздiлiв навчальної 

програми з метою перевiрки рiвня засвоєння учнями навчальної програми. 

Пiдвищенню ефективностi навчального процесу на уроках музичного 

мистецтва сприяє доцiльне використання широкого арсеналу методiв 

iнтерактивного навчання, за допомогою яких вчитель може не тiльки швидко 

i якiсно перевiрити знання дiтей («Вiрю не вiрю», «Музичне домiно», 

«Ланцюжок», «М'яч з термiнами», «Знавцi мистецтва», «Виправ помилку»), 

але й цiкаво розпочати нову тему («Таємницi країни Музики»); 

використовуючи гру, пiдвести пiдсумок уроку («Музичне змагання»). 

Надзвичайно ефективним засобом оптимiзацiї oсвітньогo процесу на 

уроках музики є використання нових педагогiчних технологiй, з допомогою 

яких можна досягти якiсних результатiв. Але i в сучасному технологiчному 

суспiльствi учитель початкових класiв все ж повинен слiдувати iдеї 

В. О. Сухомлинського: «Дiти повиннi жити у світі краси, гри, казки, музики, 

малюнка, фантазiї, творчостi». 

Для того, щоб предмет «Музика» вiдповiдав сучасному рiвню, був 

цiкавим та привабливим, для пiдвищення ефективностi засвоєння навчальної 

програми та культурного рiвня учнiв, для реалiзацiї: творчого потенцiалу та 

виховання естетичного смаку учнiв, необхiдно з раннього шкiльного віку 

застосовувати в навчальному процесi сучаснi iнформацiйно-комунiкативнi 

технологiї, якi дозволяють по-новому використовувати на уроках музики 



текстову, звукову, графiчну, вiдеоiнформацiю, тобто збагачують методичнi 

можливостi уроку музики. 

Залучання учнiв до сумної роботи з вчителем щодо створення низки 

мультимедiйних пpoeктів (серед них «Cвiт, наповнений музикою», «Палiтра 

музичних образiв «Великої зоологiчної фантазiї» та iн.), якi розробляються в 

рамках навчального предмету «Музика» i в рамках програми зi слухання в 

ЗОШ, сприяють пiдвищенню пiзнавальної активностi, розвитку умінь 

орiєнтуватися в iнформацiйному пpocтopi i самостiйно конструювати свої 

знання на уроках музики (наприклад, вивчення творчостi українського 

композитора В. Косенка, дослiдження iстоpiї створення циклу «Карнавал 

тварин К. Сен-Санса). На самостiйну роботу учнiв доцiльно спрямовувати 

вивчення, наприклад, принципiв побудови «Дитячого альбому» 

П. Чайковського, характерних особливостей музичних образiв дитячої опери 

М. Лисенка «Коза Дереза», життєвого та творчого шляху Д. Кабалевського з 

послiдуючим показом комп'ютерної презентацiї, порiвняння музики минулих 

епох та сучасностi, проведення тематичних вечорiв («В iм'я прекрасного», 

«Українськi музичнi інструменти» з виступом творчих груп). 

Оптимальним засобом узагальнення знань учнiв є широке 

впровадження комп'ютерного тестування за допомогою унiверсальних тестів, 

розв'язання головоломок, кросвордiв, вiкторин, iгop контролюючого 

характеру («Перевiр себе», «Ocтpiв музичних знань». 

Отже, розвиток творчої активностi на уроках музики був i залишається 

одним з актуальних завдань музичної освiти. Саме на сходинках творчої 

активностi стверджуються шляхи досягнення мети, якi не подiбнi до 

загальновизнаних. Шлях до мети завжди можна зробити швидшим i легшим. 

Потрiбно лише на кожному вiдрiзку усувати все, що уповiльнює рух i 

вводити те, що його прискорює. У цьому сенс щоденної практичної 

дiяльностi з оптимiзацiї. 


