
Музичнатерапія з дітьми дошкільного віку  

 

Важливу роль у формуванні уявлень дитини про світ відіграє 

навколишнє звукове середовище. Звуки і шуми сприймаються дитиною 

свідомо та підсвідомо і впливають на її психіку та особистісний розвиток. 

Проте створений сучасною людиною світ звуків вирізняється 

неоднорідністю та дисгармонійністю, а отже несе в собі 

найрізноманітніший психоемоційний зміст, який далекий від 

природовідповідних та культуровідповідних моделей. Тому нині вкрай 

важливо розвивати та виховувати у дітей слухове мислення. 

 

Розвиток «слухового мислення» в теорії музичного 

виховання МюрреяШафера 

 Вперше проблема звукового оточення постала наприкінці 60-х років 

минулого століття. Увагу всього світу до цієї проблеми привернув канадський 

музикант-педагог, композитор, лібретист, художник і письменник 

РеймондМюррейШафер. Його жива зацікавленість звуковою екологією 

призвела до написання серії творчих посібників з музичного виховання, теми 

яких були зосереджені у трьох напрямках: 

 Відкриття та розвиток творчого потенціалу дітей та їхньої здібності до 

самостійного музикування. 

 Розвиток  вміння сприймати звукову картину світу як музичну 

композицію. 

 Гармонійне поєднання музики зі всіма видами мистецтв. 

Ці посібники набули популярності серед педагогів-музикантів багатьох 

країн світу: Японії, Швеції, Норвегії, Данії, Південної Америки, Австралії 

тощо. 

І найбільш  відомими посібниками стали: «Композитор у класі», «Очищення 

вуха: нотатки для експериментальної музики», «Книга шуму», «Настройка 

світу», «Звукове виховання: 100 вправ для прослуховування та створення 

звуків», «Зачарований ліс» та ін. 

 

«Звукові пейзажі» світу за теорією МюрреяШафера 

 У своїй праці «Настройка світу»  МюррейШафер вводить таке поняття, як 

«звуковий пейзаж», що означає поєднання звуків різного походження, які 

звучать у певний час у певному місці. МюррейШафер виділяє три типи 

«звукових пейзажів» світу : 



 «Природний звуковий пейзаж», який створюють вода, вітер, ліс, луг, 

птахи та тварини певної місцевості. Цей «звуковий пейзаж» має 

найглибший та всеосяжний позитивний вплив на поведінку, настрій. На 

формування характеру людей та їхньої культури. 

 «сільський звуковий пейзаж», який включає в себе звуки пасовищ, ферм, 

а його звуковою домінантою є тиша, яка сприймається як «не шум». Цей 

«звуковий пейзаж» за характером впливу на людину близький до 

природнього». 

 Міський звуковий пейзаж, який переважно складається з вуличних 

вигуків, звуків техніки, транспорту, радіо, телебачення, що призводять до 

надмірного звукового перенасичення шумами, а відтак здійснюють 

негативний вплив на людину. 

 

МюррейШафер стверджує, що за умов нинішнього акустичного 

навантаження у повсякденному житті вухо людини втратило здатність тонко і 

чутливо слухати і, відповідно, свідомо сприймати і критично оцінювати якість 

звуків . Тож він поставив перед собою мету відновити та розвинути чутливе 

свідоме слухання – «слухове мислення», яке є дуже важливим й для участі у 

практичній музичній діяльності. Задля цього МюррейШафер створив вправи 

для тренування слуху з використанням звуків оточення. Ці вправи отримали 

назву «Очищення вуха». Їхня мета – навчити дітей:  

 Активно слухати оточуючі звуки як музичний твір; 

 Критично аналізувати оточуючі звуки; 

 Розвивати вміння точно відтворювати оточуючі звуки для створення 

своєї музики. 

Вправи з «Очищення вуха» допомагають дітям розвинути правильне 

бачення «здорового» навколишнього звукового середовища та відчути значення 

і важливість своєї ролі у створенні гармонійного звукового пейзажу світу. 

Як стверджує МюррейШафер, «прислухаючись до навколишнього 

звукового середовища, дитина краще його розуміє, і у неї виникає природне 

бажання про нього піклуватись». Відповідно, прислухаючись до живої природи, 

до всіх і всього, що нас оточує, дитина починає розуміти, любити, цілісно 

сприймати світ і зростати духовно. 

 

Педагогічна філософія МюрреяШафера 

 Педагогічна філософія МюрреяШафера виходить за межі формального 

навчання. На його думку, не відокремлення, а поєднання у навчальному процесі 

всіх видів мистецтв з музикою, «яку може і має створювати кожен», забезпечує 

уникальний інтегрований та цілісний творчий досвід. 



 Для п’ятирічної дитини мистецтво – це життя, а життя – це мистецтво. І 

неможливо розділити заняття дітей, які граються, на категорії відомих видів 

мистецтв. Проте коли діти ідуть до школи мистецтво для них відокремлюють 

від життя. Так, «музика стає лише предметом, що «дістається» з маленького 

портфеля зранку у четвер, а щоп’ятниці з’являється малювання». На думку 

МюрреяШафера, подібне «розділення» сенсорної системи завдає великої 

травми дитині у її досвіді. І для того, щоб запобігти цьому , він вважає 

необхідним на початковому етапі навчання у школі ввести один обов’язковий 

предмет, який має назву «Розвиток сприйняття і вивчення засобів виразності» і 

поєднуватиме в собі всі традиційні види мистецтв.  

 Окрім того, МюррейШафер наголошує на важливості самостійної та 

активної творчості дітей. На його думку, педагог на занятті спочатку має 

створити ситуацію – поставити запитання чи завдання, а потім разом з дітьми 

взяти участь в процесі відкриття. Завдання мають передбачати стільки рішень, 

скільки учнів присутні на музичному занятті. 

 

«Навчальні звукові прогулянки» МюрреяШафера 

  

 Турбуючись про втрату природних звуків довкілля через розвиток 

сучасних технологій, МюррейШафер намагається розвивати у дітей розуміння 

навколишніх звуків – природних і техногенних – за допомогою створених ним 

«Навчальних звукових прогулянок». Він вважає, що саме активне створення 

особистої музики є позитивно діючою технологією захисту від впливу шумів, а 

також засобом побудови більш гармонійного звукового пейзажу світу. 

У сімдесяті роки XX століття ідея «звукових прогулянок» 

МюрреяШафера здавалася радикальною, проте нині її широко використовують 

педагоги-музиканти. Її основними компонентами є:   

 Проведення занятьь з невеликою групою учнів; 

 Використання «синтезу мистецтв» 

 Застосування композиційного прийому графічного зображення 

нотного тексту; 

 Використання електронних музичних інструментів. 

Метою звукових прогулянок є поглиблення обізнаності дітей про їхнє 

звукове оточення, розвиток активного слухового мислення та створення дітьми 

колекції звуків для творчого музикування. Активно вслухаючись у звуки певної 

місцевості, діти вчаться: 

 Розпізнавати звуки; 

 Аналізувати звуки; 

 Створювати графічне зображення звуків; 



 Запам’ятовувати почуті звуки. 

Вслухатися у звуки потрібно у спокійному, розслабленому стані, іноді з 

заплющеними очима. 

 

«Навчальні звукові прогулянки» МюрреяШафера за своїми різновидами 

поділяються на: 

 Прогулянки місцевістю з різними звуковими пейзажами; 

 Прогулянки у різний час доби: вранці, вдень, ввечері, вночі; 

 Прогулянки за різних погодних умов: дощ,  сніг, вітер, штиль. 

У свою чергу прогулянки місцевістю бувають:  

 Природними – звуки лісу, лугу, берегу моря, звуки в горах, біля 

водоспаду; 

 Сільськими – звуки свійських тварин тощо. 

 Міськими – звуки парку, переповненої багатолюдної вулиці, тихої вулиці, 

зоопарку, фонтану. 

Під час звукової прогулянки педагог може направляти слухову увагу дітей і 

ставити перед ними завдання: 

 Для розвитку «звукового бачення» (слухати музику з заплющеними 

очима, визначати і характеризувати джерело звуку) 

 Для розвитку вміння змінювати  напрямок уваги (слухати лише звук, 

джерело якого поза зоною бачення, і , навпаки, слухати лише короткі 

звуки, а потім лише протяжні, слухати шум вітру, а потім 

постукування дятла тощо) 

 Для розвитку концентрації уваги (слухати упродовж трьох хвилин 

лише один звук, намагатись почути тишу, впіймати слухом її хоча б 

на одну мить, при цьому не відволікаючи увагу на інші звуки; 

знаходячись у галасливому місці спочатку вслухатися у його загальне 

звучання, а потім у звук, що домінує)  

 

Після «звукової прогулянки» педагог може обговорити з дітьми почуті звуки і 

поставати вихованцям такі запитання: 

o Який звук на прогулянці був найприємніших? Чим саме вінтсподобався? 

o Який звук був найгучнішим, а який найтихішим? Найнесподіванішим? 

o Який звук був найдовшим за тривалістю, а який найкоротшим? 

o Який звук був неприємним і чому? 

o Чим відрізняються звуки сонячної днини від звуків грози? 

o Чим відрізняється звучання води, що плескається на березі річки, падає з 

фонтану, тече з-під крану, крапає по підвіконню? 



     Дітям можна поставити й інші запитання, але такі, що допоможуть їм     

зрозуміти і запам’ятати звуки, притаманні заданому пейзажу. 

 Почуті звуки діти можуть відтворити у графічних зображеннях , які 

допоможуть їм ліпше запам’ятати звуки і створити з них власну звукову 

партитуру. Ці графічні зображення можуть виконуватись за рівнем складності у 

такій послідовності: 

 Спонтанне графічне зображення звуків під час їх слухання; 

 Створення позначень звуків з пам’яті і запис їх на картках; 

 Створення з індивідуальних звукових карток партитури звукових 

пейзажів. 

Варіанти виконання цих графічних зображень можуть бути такими: 

 Спонтанне малювання картини зі звуків, що привертають увагу в данний 

момент; 

 Колективне малювання звукового пейзажу, який а даний момент 

прослуховуються; 

 Малювання кожною дитиною окремо найгармонічнішого для неї звуку і 

об’єднання всіх зображень у спільний пейзаж; 

 Створення мапи звукового пейзажу з пам’яті і вказання на ній звуків 

відповідними позначками. 

 

Вправи для створення звукових пейзажів 

Створення звукових пейзажів потрібно розпочинати з вправ на 

відтворення окремих звуків різними засобами і способами, і вже потім 

поєднувати ці звуки у цілісну картину. Обов’язковою умовою відтворення чи то 

окремих звуків, чи то цілісного звукового пейзажу, має бути наявність сюжету 

або історії, зрозумілих всім – і виконавцям, і глядачам, та втілення емоційно-

образного змісту цього сюжету або історії у звуках. Створення звукового 

пейзажу має бути творчою діяльністю, яка гармонійно поєднує в собі музику, 

живопис, танок, театралізацію. 

Вправа після звукової прогулянки 

Діти стоять кружка і по черзі – голосом, на інструменті або «звучним» 

жестом – імітують звук, який був графічно зображений сусідом по колу 

праворуч; звук, який вони почули останнім перед тим, як зайшли у приміщення. 

Вправа на озвучування мапи звукової прогулянки 

Кожна дитини зображує на картці обраний нею звук, після чого картки 

перемішуються і розкладаються педагогом у довільному порядку перед дітьми. 

Педагог ділить дітей на чотири групи. Кожна група обирає картки зі своїми 



звуками і має вмістити ці звуки у 20 секунд (педагог жестом відтворює рух 

секундної стрілки), створивши з цих звуків чотири музичні фрази. Порядок 

звучання звуків у групі може бути довільним, але звуки груп не повинні 

змішуватись. Звуковий пейзаж відтворюється дітьми на фоні акомпанементу, 

який створює педагог відповідно до сюжету завдання. Кожен звук має 

відтворюватись не лише акустично, а й пластично. Діти створюють об’ємну 

пластично-звукову картину та намагаються задіяти увесь необхідний простір 

зали. 

Вправа на відтворення звуків картини 

Педагог пропонує дітям переглянути фотопейзажі або репродукції 

картин, наприклад, «Ранок у сосновому лісі» Івана Шишкіна, «На ковзанці» 

КрістиКіффер, «Оперний проїзд у Парижі» КаміляПіссарро. 

Спочатку діти роздивляються картину або фотопейзаж, а потім називають 

звуки, які вони могли б почути, перебуваючи у цьому сюжеті. Після цього 

педагог ділить дітей на декілька груп, і діти групами відтворюють звуковий 

пейзаж картини або фотопейзажу. 

Вправа на відтворення звуків у залі 

Діти стають кружка і передають одне одному по колу аркуш паперу, за 

допомагають якого по черзі створюють оригінальний звук. Кожен наступний 

звук у колі не має бути подібним до попередньо створених звуків. 

Інший варіант вправи – відтворення звука голосом. Його відмінність 

лише у тому, що кожна наступна дитина у колі імітує голосом попередній звук і 

створює новий. 

Окрім того, виконуючи вправи на відтворення звуків у залі, діти можуть 

рухатися залою без звуку або сідати беззвучно на стілець; створювати дивні 

звуки, використовуючи незвичні прийоми гри на музичних інструментах; 

відтворювати заданий педагогом звуковий пейзаж у різних акустичних умовах і 

здійснювати порівняльний аналіз звучання. 

 

Уявні сюжети «Звукових пейзажів» 

За територією МюрреяШафера, звукові  пейзажі можна створювати не лише на 

запропонований візуальний сюжет, а й на уявний, використовуючи набутий 

власний досвід. Приклади тем уявних звукових пейзажів можуть бути 

найрізноманітнішими. Проте, як показує практика, найбільш цікавими для дітей 

є теми на природну тематику, зокрема: 

 Літній ранок на лісовій галявині; 



 Антилопи біля водоспаду; 

 Звуки казкової печери; 

 Захід сонця на березі моря; 

 Гроза за вікном; 

 Спогади про завірюху у лісі; 

 Місячне сяйво на хвилях озера; 

 Свято на площі міста; 

 Прогулянка зоопарку; 

 У торговельному центрі; 

 Тиха вулиця; 

 На пероні залізничного вокзалу; 

 Звуки з відкритого вікна під час тихої години. 

Звуковий пейзаж «Дощ у лісі» 

Педагог пропонує дітям вигадати історію про те, як вони опинились у лісі 

під час дощу і як, власне, розпочався дощ. Діти можуть уявити і спробувати 

відчути свіжі запахи лісу; відчути тілом холодне вологе повітря під час дощу. 

Проаналізувавши уявні відчуття, діти відтворюють різноманітні звукові лінії 

пейзажу, наприклад: 

 Звучання краплин дощу (капотіння дощу по листочках, хлюпання 

дощу по річці. Загальне фонове звучання дощу) 

 Звучання лісової річки (звук течії, плескання хвиль води біля 

берега) 

 Звучання лісу (потріскування гілок на передньому плані, фонове 

потріскування гілок, шурхіт лісу, спів пташок тощо) 

Після цього потрібно обов’язкового відтворити завершення дощу, наприклад 

заспівати уповільнено і  з затиханням мажорний тризвук. 

Наостанок можна разом з дітьми пластично відтворити появу сонечка або 

веселки. 

Сподіваємось, що запропоновані разновиди «навчальних звукових прогулянок» 

та вправи для створення «звукових пейзажів» урізноманітнять ваші музичні 

заняття, нададуть їм свіжості та новизни. А ще – захоплять ваших вихованців 

нетрадиційним підходом до сприйняття звуків та шумів, нададуть дітям змогу 

розвивати своє слухове мислення, уважніше прислухатися до навколишнього 

світу.   

 

 



Цікаво знати 

В Університеті СаймонаФрейзера у Британській Колумбії МюррерШафер  

разом зі своєю науково-дослідною групою в 1972 році створив міжнародний 

проект «Світовий звуковий пейзаж», головною метою якого стали 

полідисциплінарні дослідження та аналіз звукового середовища. «Світовий 

звуковий пейзаж» МюррейШафер розглядає як гігантський макроскопічний 

твір, який безперервно створюється навколо нас. Тож людина, як композитор 

цього твору, має владу робити його більш чи менш прекрасним. Але оскільки 

шум, на думку МюрреяШафера, це також звук, засновник теорії слухового 

мислення закликає всіх музікантів світу до спільного вирішення проблеми 

звукового засмічення довкілля. 


