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ПЕРЕДМОВА
Конкретно-чуттєве образне мислення дитини є основою для формування
всіх інших видів мислення. Розвивати розумові здібності особистості
неможливо без формування її образного мислення. Саме в образі відбувається
своєрідний «сплав інтелекту й афекту» (Л. Виготський) Утворення образів і
оперування ними є однією з основних фундаментальних особливостей
інтелекту людини. Без цього людина не спроможна планувати свої дії,
передбачати їх результати та, при необхідності, вносити в них зміни.
(С. Рубінштейн).
Соціальна та педагогічна значущість проблеми формування художньообразного мислення зумовлюють актуальність теми: «Вокальна імпровізація як
спосіб стимулювання художньо-образного мислення першокласників на уроках
мистецтва НУШ».
Проблема

формування

художньо-образного

мислення

на

уроках

музичного мистецтва широко розглянута в літературі, зокрема, їй присвячені
праці Н.О. Батюк, М.С. Демчишин, Д.Б. Кабалевського.
В методичному посібнику представлені імпровізації та фонопедичні
вправи для уроків мистецтва НУШ.
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ЗАВДАННЯ
МУЗИЧНОГО НАВЧАННЯ І РОЗВИТКУ ПЕРШОКЛАСНИКІВ НУШ

Здатність людини мислити в образах створила таке унікальне явище, яке
називають мистецтвом. Опанування учнями мистецтва у початковій школі
ґрунтується

на

засадах

діяльнісного,

ігрового

формуванню

ключових

компетентнісного,

та

особистісно-зорієнтованого,

інтегративного

підходів.

Мистецтво

сприяє

компетентностей,

зокрема:

у

усного

процесі

висловлювання своїх вражень від мистецтва, спостереження, дослідження,
формування уміння визначати власні художні інтереси, співпраці з іншими,
використання мистецтва для отримання задоволення, проявів творчої
ініціативи та намагання її реалізувати, зокрема через втілення у практичній
художньо-творчій діяльності. Так як усі види мистецтва беруть свій початок із
невичерпного джерела - реального життя, то і взаємозв’язок між видами
мистецтва означає не лише знаходження внутрішніх зв’язків між ними, а й між
ними і життям.
Тому метою навчання мистецтва у школі є всебічний художньоестетичний розвиток особистості дитини, освоєння нею культурних цінностей у
процесі пізнання мистецтва, формування ключових мистецьких, предметних та
міжпредметних

компетентностей,

необхідних

для

художньо-творчого

самовираження в особистому та суспільному житті. Реалізація поставленої
мети здійснюється за змістовими лініями. Так змістова лінія «художньо-творча
діяльність» націлює на розвиток креативності та мистецьких здібностей учнів
через практичне освоєння основ художньої мови різних видів мистецтва та
способів художньо-творчого самовираження. Ця змістова лінія реалізується
через формування в учнів умінь застосовувати різні виражальні засоби
творення художніх образів та естетичного перетворення довкілля.
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Реалізація змістової лінії «Комунікація через мистецтво» націлена на
соціалізацію учнів через мистецтво усвідомлення свого «Я»,що передбачає
формування в учнів умінь презентувати себе, свої досягнення, критично їх
оцінювати.
Так перед учителем поставлено ряд вимог, пов’язаних із вмінням
створити певний художній образ, здатний викликати естетичні почуття,
розвивати творчі здібності молодших школярів, їх мислення, уяву, підтримувати
та виховувати в них прагнення до самостійності, вміння аналізувати,
аргументувати. Під впливом мистецтва впливати на емоційну сферу, формувати
чутливість, доброзичливість, високі духовні якості, навчити сприймати життя
через слух, звуковими образами.
Створення художніх образів вимагає максимальної активізації художньообразного мислення. Саме художньо-образне мислення має непересічне
значення

для

повноцінного,

цілісного

сприйняття

світу,

формування

переконань, поглядів та системи цінностей особистості. Тому формування
художньо-образного мислення дітей є важливим чинником і потребує
глибокого вивчення. А нові вимоги до

уроків музичного мистецтва

передбачають не тільки розвиток здібностей, а також таких психічних процесів,
як відчуття, сприймання, пам'ять, мислення, уява.

ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ФОРМУВАННЯ ХУДОЖНЬО-ОБРАЗНОГО МИСЛЕННЯ
Образне мислення – це неусвідомлена здібність комбінувати факти
новими способами, а інтуїція – це здібність переносити необхідні образиуявлення в свідомість. Якщо визнати, що одним з ознак творчості є створення
нових корисних комбінацій, можна погодитися, що образне мислення, яке
створює ці комбінації в нашому мозку за допомогою уявлень, є основою
творчого процесу. Оперування уявленими образами дає можливість побачити
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кінцевий результат. Ці особливості уяви вказують на уяву, як на основу людської
творчості і дають підставу пов’язувати розвиток уяви з загальним психічним
розвитком дитини.
Образне мислення властиве всім дітям змалечку, але під час навчання
починає домінувати понятійне мислення і творчий потенціал у старшокласників
стає

нижчим.

Образне

мислення

справедливо

вважають

основним

компонентом творчого процесу. Про це важливо пам’ятати, тому що
спонукання дітей до творчих дій завжди активізує образне мислення і може
служити одним з основних методів його формування. За межами творчої
активності образне мислення у дітей не розвивається.
Художньо-образне

мислення

молодших

школярів

трактується

як

пізнавально-творча діяльність і спрямована на усвідомлення змісту образів
мистецтва та їх відтворення у музично-виконавській діяльності. Художньообразне мислення передбачає здатність учнів проводити паралелі між
образами мистецтва та явищами життя.

ПЕДАГОГІЧНІ УМОВИ ФОРМУВАННЯ ХУДОЖНЬО-ОБРАЗНОГО МИСЛЕННЯ НА
УРОКАХ МУЗИЧНОГО МИСТЕЦТВА

Основними характеристиками художньо-образного мислення молодших
школярів є:
-

чутливість, емоційність, естетичні сутності (художні);

-

асоціативність,

оригінальність,

фантазія,

порівняння,

домислення (образні);
Згідно з положеннями педагогічної психології діти молодшого шкільного
віку схильні до фантазування, у них добре розвинута уява, образно-асоціативне
мислення. Ці якості, безперечно, необхідно розвивати залучаючи учнів до
різних видів творчої діяльності – музичного і хореографічного виконавства,
7

малювання і ліплення, театралізацій та інсценізацій, адже евристичний
потенціал притаманний усьому спектру художньо-пізнавальних і практичних
видів діяльності школярів на уроках мистецтва. З цією метою в молодшому
шкільному

віці

активно

використовується

імпровізація

–

вокальна,

інструментальна, ритмічна, пластична, акторська, творчі завдання на створення
мелодій і інструментально-ритмічного акомпанементу, малювання на вільну
тему…

Накопичений у практиці викладання музичного та образотворчого

мистецтв арсенал творчих знань для учнів молодшого шкільного віку
(І.Демченко, С.Коновець, В.Рагозіна, В.Тушева)варто не тільки максимально й
ефективно використовувати, але й збагачувати пам’ятаючи, що творчі здібності,
розвинуті на уроках мистецтва, екстраполюються на всі інші види діяльності
особистості (Масол Л.М. «Методика навчання мистецтва».
Художньо-образне мислення стимулюється творчістю як здатністю
мислити естетичними образами з багатьма варіантами, де підсумком може
бути оригінальна думка, форма.
Практикуючи мисленнєвий художній образ вокально, учень вирішує
завдання створення візуально-звукового образу.

ФОРМУВАННЯ ХУДОЖНЬО-ОБРАЗНОГО МИСЛЕННЯ ЗАСОБАМИ ІМПРОВІЗАЦІЇ

Одним із видів музичної діяльності дитини на уроці музичного мистецтва
є створення музики, в основі якого – імпровізація. Дитина, яка відчула радість
творчості навіть у мінімальному обсязі, стає іншою, ніж та, яка тільки наслідує
інших. Кожен, хто спробував створити щось своє, буде відчувати й розуміти
мистецтво глибше й органічніше, ніж той, хто цього не зробив. (Б. Асафєва). А
Дмитро Кабалевський наголошував, що музична імпровізація – це засіб
виховання творчої індивідуальності, засіб розвитку творчих якостей і здібностей
учня, ефективний спосіб розвитку креативності.
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Імпровізація – (від лат. непередбачений, раптовий) – первинний і
найдавніший вид творчості. Імпровізувати – значить складати відразу, без
попередньої підготовки. У всі часи в імпровізації бачили вищий прояв творчих
здібностей. Імпровізаційна діяльність - один із засобів музичного розвитку.
Отже, музичний розвиток та імпровізація взаємопов’язані і знаходяться у
взаємодії.
Ще в 20-ті роки ХХ століття Б. Яворський першим закликав до масового
розвитку в дитини навичок композиції та запровадив дитячу музичну творчість
як обов’язковий вид діяльності на уроках музики в загальноосвітніх школах.
Дмитро Кабалевський у 70- х роках ХХ століття ввів у програму музичну
(ритмічну) імпровізацію як різновид творчої діяльності учнів.
У ХХІ столітті проблема музичної імпровізації не втратила актуальності –
вона є важливою складовою музичного виховання учнів загальноосвітніх шкіл,
а тому потребує розробки нових, сучасних форм опанування нею.
Виділяють такі основні види імпровізаційної діяльності:
 рухова (музично-ритмічні рухи, пластичне інтонування;
 вокальна;
 інструментальна (ритмічна та оркестрова);
 комплексна (поєднує в собі вокальну, інструментальну, рухову,
танцювальну,

ігрову,

театралізовану

діяльність:

інсценізацію,

театралізацію пісень-ігор, колективне створення казок).
Кожен вид імпровізаційної діяльності спрямований на розвиток певних
навичок і вмінь у створенні власних імпровізацій.
Дитяча імпровізація – це просте, дещо наївне музикування, яке дає
можливість набуття різноманітного досвіду: руху та мовлення слухача і
композитора, виконавця й актора, спілкування, творчості і фантазування,
самовираження й спонтанності, переживання музики як радості й задоволення.
Однак під вмілим керівництвом учителя під час виконання різних видів
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імпровізацій (мовної, вокальної, ритмічної та інструментальної) розкривається і
розвивається наявний творчий потенціал учня.
Мовні імпровізації – це вміння раптово й довільно висловлювати свою
думку, що виражається в безпосередності мовного контакту, спонтанності
виникнення

й виголошення своєї думки, відповідній інтонації, доцільності

використання невербальних засобів спілкування (міміки, жестів, поз, рухів).
Мовні імпровізації розпочинаються із пошуку емоційно-образних визначень
характеру, настрою музики, передачі їх смислового значення у відповідному
виразному тоні: сумно, радісно, тривожно. Застосування мовних інтонацій на
уроці музичного мистецтва допомагає розвивати в учня почуття ритму,
формувати хорошу дикцію, артикуляцію, вводити учня в світ динамічних
відтінків.
Застосування вокальної імпровізації

на уроках є найпоширенішим,

оскільки самовираження через голос, спів закладене в самій природі людини.
Вокальні імпровізації розвивають музичний внутрішній слух, сприяють розвитку
активного і чистого інтонування, а також цілісному сприйняттю музичних творів.
Одним із творчих завдань для реалізації колективної імпровізації може
бути оповідання або музична казка, в якій можна відтворити широке коло
художніх образів.
Застосування різних видів музичної імпровізації

сприяє глибокому

пізнанню музичного мистецтва й одночасно розкриттю творчої особистості:
формуванню глибокого емоційного відгуку на музику, виробленню художньої
гнучкості, розвитку асоціативного мислення, творчої уяви.
Імпровізацію можна вводити на уроці на всіх його етапах: під час
слухання музики, співу, під час розспівування.
Формування художньо-образного мислення учнів у процесі вокальнохорової роботи буде ефективнішим за умови активізації осмисленого ставлення
дітей до виконуваних пісень та активізації їх художньо-творчої діяльності. Для
цього вчитель вводить учнів в ті обставини, в яких знаходиться герой пісні. За
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допомогою інтуїції, уяви, фантазії учні переносяться в художній образ,
ототожнюють себе з ним, імпровізують текст та мелодію до нього. Уявляючи
себе композитором і виконавцем, очікують своєї черги для презентації свого
варіанту.

І

тільки

після

обговорення

почутих

варіантів

розучується

композиторська пісня, яка має таку ж назву.
Діти добровільно виступають у ролі композитора – і на уроці створюється
атмосфера творчої свободи. Творчий процес сприяє розвиткові в дітей
мислення, уяви, спостережливості, активності, позитивних емоцій. Через це
творчість має бути невід’ємним компонентом уроку музичного мистецтва.

ФОНОПЕДИЧНІ ВПРАВИ ЯК СПОСІБ СТИМУЛЮВАННЯ ХУДОЖНЬО-ОБРАЗНОГО
МИСЛЕННЯ ПЕРШОКЛАСНИКІВ

В обов’язкових результатах навчання передбачено, що учень:
- спостерігає за навколишнім світом, фіксує цікаві явища як ідеї для
творчості, допомагає прикрасити місце, де навчається, творить для
власного задоволення;
- імпровізація голосом, пластикою, на музичних інструментах;
- інсценізація пісні, створення театралізованих образів;
- дослідження довкілля, виявлення цікавих незвичних об’єктів для
створення художніх образів;
- інсценізація, етюди-наслідування;
- відтворення елементарних танцювальних елементів;
- імпровізація засобами пантоміми (міміка, жести);
- використання

видів

мистецької

діяльності

для

задоволення

та

поліпшення емоційного стану.
Через те, що у молодших школярів невеликий обсяг довільної уваги,
переважання мимовільної уваги, виникає необхідність постійної активізації їх
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шляхом перемикання на різні завдання, види діяльності, індивідуальні та
колективні форми роботи. Але всім добре відома схильність дітей до гри, яка
несе енергетичний підйом, веселий настрій, захоплення і натхнення, а потреба
в емоційному заохоченні змушує дітей до цілеспрямованого зосередження і
запам’ятовування теоретичного матеріалу. Побудова навчання відбувається на
основі активної діяльності всіх її учасників. Педагог і учні виступають
партнерами,

організовується

діалог

і

створюється

комфортне

освітнє

середовище. Тому для розвитку інтонаційного слуху, розширення діапазону
мовного

і

співочого

голосу

пропоную

систематично

використовувати

розвиваючі ігри з голосом – фонопедичні вправи за методикою В. Ємельянова
(звукозображальна імпровізація фонемами, складами, наслідування звуків
навколишнього світу). Ігри звуконаслідувального характеру допомагають
зіставляти і відтворювати інтонації різної висоти і звуковисотної спрямованості,
різну динаміку, жести, глісандо, формують невимушеність звукоутворення,
легкість і політність голосу. Ці вправи виконують роль творчих завдань, роблять
процес роботи над вправами цікавим, образним. Вони сприяють зміцненню
голосових зв'язок дітей та проводяться для підготовки їх до співу, профілактики
захворювання верхніх дихальних шляхів, коригують вимову звуків.
Але мистецтво співу – це мистецтво дихання. Тому на кожному уроці
повинна бути присутня і дихальна гімнастика, яка сприяє розвитку дихальної
системи. Я використовую дихальну гімнастику А. Стрельникової, яка має
комплексний лікувальний вплив на організм людини.
Для кожного уроку підбираються комплексно дихальні, фонопедичні
вправи, творчі завдання. Для кожного уроку педагогу потрібно вибирати
прийоми, методи, форми, що сприяють створенню на уроці атмосфери
активності,

зацікавленості,

невимушеності;

встановлювати

раціональні шляхи взаємодії видів діяльності, виходячи з його мети.
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найбільш

ВПРАВИ НА РОЗВИТОК ДИХАННЯ
Мета: дихальна гімнастика сприяє розвитку дихальної системи та
співочих здібностей дітей, розвиває вміння правильно, економно розподіляти
дихання.
ВІДКРИТІ ДОЛОНЬКИ

Вправа на вдих – видих. Лікті стоять на парті, пальчики зібрані в кулачок.
Зробити глибокий вдих і на активний видих зі звуком «ха» відкрити долоньки.
Вправу повторити декілька разів.
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МАЯТНИК

Вправа на вдих – видих. Голова прямо – вдих; поворот голови почергово
ліворуч і праворуч – активний видих на звук «ха».
ВЕЛИКИЙ МАЯТНИК
Стояти рівно, руки на поясі – вдих; нахили вправо і вліво – активні видихи на
звук «ха».
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КІШЕЧКА

Стояти рівно, руки зігнуті в ліктях – вдих, на повороти тулуба вправо –
вліво аж до сусіда , який стоїть позаду, – активний видих на «ха».
АКВАРІУМ

Учитель в руці тримає рибку. Рибка піднімається вгору – глибокий вдих,
затримка дихання; рибка опускається до низу – безшумний повільний видих на
легеньке булькотіння «буль-буль-буль…».
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ОБНЯТИ СЕБЕ

Стояти рівно, на вдих – руки відвести назад, на різкий видих на звук «ха» обняти себе.
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СВІЧКА
Глибокий вдих, затримка дихання і за рукою учителя легенько дмухати, щоб
не загасити свічку.
ХТО ДОВШЕ
Глибокий вдих, фіксація – затримка повітря і за рукою учителя – всі разом
починають рахувати.
ПОВІТРЯНІ КУЛЬКИ

Глибокий вдих, фіксація дихання і за показом руки учителя учні імітують
здування кульки на звук «с-с-с».
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ВІТЕР ГОЙДАЄ ДЕРЕВА

Глибокий вдих. Руки підняті вгору. За рукою вчителя діти

повільно

видихають на «ш-ш-ш», імітуючи гойдання дерев.
ЗМІЯ
Руки зігнуті в ліктях. Глибокий вдих, фіксація дихання. На гострий та
швидкий видих порціями звука «с» учні імітують кидки змії.
ЇЖАЧОК
На звук «ф» порціями видихаємо повітря – їжачок лякає.
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АРТИКУЛЯЦІЙНІ ВПРАВИ
Мета: підготувати м’язи артикуляційного апарату до співу, розігріти гортань
та зняти скутість.
СМАЙЛИК

Вправа проходить у формі гри. Учитель по черзі називає слова: «радість –
образа», а учні мімікою передають ці почуття. На

слово «радість» учні з

усмішкою на звук «і-і-і» повертаються один до одного, а на слово «образа» відвертаються один від одного зі звуком «у-у-у».
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КОНИК
Діти клацають язиком, міняючи положення обличчя від усмішки до образи.
ГОДИННИК
Рот відкритий. Спочатку язик рухається по колу, а потім - вправо-вліво, як
маятник
ХОМ’ЯЧОК

Діти по черзі надувають щічки, ганяючи повітря вправо –вліво.
РИБКА

Учні втягують щічки, імітуючи рибку.
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ХТО ЩО ЛЮБИТЬ ЇСТИ, АБО «ПОГОДУЄМО ДИНОЗАВРИКА»

Ця вправа на розкривання рота та підняття піднебіння. Учні простягають
руку долонькою догори, чекаючи слова з назвою смаколика, а учитель називає
слова парами: «їстівне та неїстівне». Почувши «смачне слово», діти підносять
кулачок з піднятим догори великим пальцем і на звук «о-о-о» відкривають рота
на висоту цього пальця. Потім закривають рот, імітуючи звуком «у-у-у» як
смачно. На «неїстівні» слова діти реагують мімікою, жестами та звуки «ні».
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Малинка – резинка, мармелад – циферблат, голубець – олівець, суниця –
теплиця, апельсинка – хмаринка, банан – диван, калинка – ялинка…
ФОНОПЕДИЧНІ ВПРАВИ

МАЛЮЄМО ДИНОЗАВРИКА

Учні гладять, або малюють уявного динозаврика руками, показуючи рух від
хвостика до носика, одночасно імітуючи голосом на «і-і-і» від самого нижнього
до самого високого звука, із зупинкою на верхній ноті. Так само, на глісандо,
учні опускаються голосом та рухами донизу.
МАСАЖУЄМО ДИНОЗАВРИКА
Щипковими рухами рук та гострою вимовою на склад «ой» від хвостика до
носика «масажуємо» динозаврика.
МЕТЕЛИЦЯ
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Учні долонями та голосом на звук «у-у-у» малюють коло, імітуючи заметіль.
ВІТЕР

Скласти долоні разом. На звук «у-у-у» діти збільшують відстань між
долонями, одночасно посилюючи силу звучання від піано до форте. В цій
вправі висота не змінюється.
МАШИНА
Діти зображають поїздку на машині, крутячи кермо, а легкими рухами губ
на «б-б-б» передають звук машини.
МОТОЦИКЛ
Вправа на розігрів гортані. На звук «р-р-р» діти їдуть на мотоциклі.
ВЕДМЕДИК
Переступаючи з ноги на ногу, діти показують сонного ведмедика,
одночасно голосом імітують його ревіння в низькому регістрі. Щелепа легко
опущена, язик розслаблений.
ПОТЯГ
Руки показують рух коліс, а голос передає їх звучання: «чух-чух-чух»… «туу-у».
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КОМАРИКИ
На звук «і-і-і» провести глісандо у високому регістрі. Руки повільно
піднімаються вгору, плескаючи на останній звук.
ЗІБРАТИ ГРИБОЧКИ
Імітуючи

рухами збирання грибів, голосом проводити глісандо в

низькому регістрі на склад «ось».

ВОКАЛЬНІ ЗАМАЛЬОВКИ

ПОДОРОЖ ДО ЛІСУ
Всі зібрались за хвилинку і побігли на зупинку. (Клацання язиком, вправа
«Коник»).
Їдемо на автобусі (Вправа «Машина»).
Вже чекає потяг нас (Вправа «Потяг»).
Ось і в лісі. Вдихніть аромат лісу. (Вправи «Свічка», «Відкриті долоньки»,
«Маятник»).
Легенько повіяв вітерець. (Вправа «Вітер гойдає дерева»).
Посипались листочки. (Діти потирають руки, вправа «Повітряні
кульки»).
Почула наші кроки змія, розсердилася і вирішила нас налякати. (Вправа
«Змія»).
Біжить рятувати нас їжачок. (Вправа «Їжачок»).
А за ним і хом’ячок. (Гра «Хом’ячок»).
Чи подружаться вони? (Гра «Смайлик»).
Ліс у нас казковий. Покличемо динозаврика. (Гра з динозавриком).
Розженемо комариків. (Вправа «Комарики»).
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Ось ведмедя розбудили. (Гра «Ведмедик»).
Пригостимо ведмедика. (Вправа «Хто що любить їсти»).
Позбираємо шишки, грибочки, для букета – опалі листочки. (Вправа
«Зібрати грибочки).
А ось і кущ калини, заспіваймо разом, хай пісня луною лине. (Виконання
української народної пісні «Ой є в лісі калина»).

КОЛИСКОВА
Учитель: Яку б то нам пісню співати, дитину малу колихати?
Учні: Колискову.
Учитель: А звуки які підібрати, щоб ніжно її заспівати?
Учні: «а-а-а, баю-бай, лю-лі, гойда-гойда-гойда-ша.
Учитель: Про кого матуся в цій пісні співала, коли маленького вас
колихала?
Учні: про котика, про гулі, про сонко-дрімка.
Учитель: Котичок м’якенький, котичок сіренький, ходить він по хаті,
любить діток забавляти. А ви хочете з ним погратися?
Котик розсердився – кігтик оголився. (Гра «Відкриті долоньки»)
До хвостика не підходь – кіт шипить та робить скік. (Гра «Кішечка»,
«Змія»).
А як сонце спати хоче – він тихесенько воркоче. (Гра «Мотоцикл» тільки
ніжно).
Учитель: Складемо свою колисанку, щоби спалося нам аж до ранку.
(Учні придумують свої фрази і мелодію до них. Учитель повторює за
учнем його поспівку і пропонує повторити всім).

Приклади: «А-А, баю-бай, спи, маленький, засинай»;
«О-о-й, люлі, го-ой-да…»
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Після цих прав голос готовий до роботи.

«Перш, ніж ти хочеш залучити дитину до якоїсь діяльності, зацікав її нею,
потурбуйся, щоб виявити її готовність до цієї діяльності, що в неї напружені
усі сили, необхідні для цього, і що дитина діятиме сама, вчителю ж
лишається тільки керувати й спрямовувати цю діяльність».
Л. Виготський
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