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Отже, особистісне зростання студента ототожнює не лише здійсненням себе у 

діяльності, але й становленням та зростанням через діяльність, що дозволяє введення 

поняття що до особистісно-професійного зростання. 
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УДК 37.02:159.9:784.6 

Валентина Вертугіна, Олена Грицеляк 

(Київ) 

 

ПОТЕНЦІАЛ МУЗИКИ У ФОРМУВАННІ ПРИРОДНИЧО-ЕКОЛОГІЧНОЇ 

КОМПЕТЕНТНОСТІ ДОШКІЛЬНИКА 

 

Стаття присвячена проблемі використання потенціалу музики у формуванні 

природничо-екологічної компетентності дошкільника. Акцентовано увагу на сучасних 

дослідженнях щодо формування ціннісного ставлення до природного довкілля. Обгрунтовано 

позитивний вплив різних видів музичної діяльності на формування уявлень про об’єкти та 

явища природи у дітей дошкільного віку. Наведено приклади їх використання під час 

ознайомлення дітей п’ятого року життя з явищами природи.  

Ключові слова: діти дошкільного віку, природничо-екологічна компетентність, музика, 

естетичне сприймання, об’єкти природи, явища природи. 

 

The article is devoted to the problem of using the potential of music in shaping the 

preschooler's natural and ecological competence. The emphasis is on modern studies on the 

formation of a value relation to the natural environment. Grounded positive impact of different 

types of musical activity on the formation of representations of objects and natural phenomena in 

preschool children. There are examples of their use when familiarizing children of the fifth year of 

life with the phenomena of nature. 

Key words: preschool children, natural and ecological competence, music, aesthetic 

perception, objects of nature, phenomena of nature. 

 

Проблема формування природничо-екологічної компетентності дітей дошкільного віку 

наразі є актуальною, адже дорослі своєю поведінкою продовжують формувати споживацьке 

ставлення до природного довкілля, не задумуючись над тим, якою буде наша планета через 

кілька десятків років і про наслідки такої поведінки. У зв’язку з особливостями дитячого 

мислення дошкільнята часто вважають, що все навколо них створене тільки для людей і від 

природи можна брати все, чого забажаєш, і нічого не давати навзаєм. Фактично не працює 

складова природничо-екологічної компетентності – емоційно-ціннісний компонент. 

Дослідження сучасних педагогів (Г. Бєлєнька, Н. Лисенко, М. Роганова, О. Половіна) 
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свідчать про те, що формування ціннісного ставлення до природного довкілля має базуватись 

на вихованні культури почуттів як у дітей, так і у дорослих. Зазначимо, що одне й те саме 

почуття виникає як результат узагальнення окремих емоцій і може реалізуватись в різних 

емоціях. Не принижуючи важливості когнітивного компоненту у формуванні природничо-

екологічної компетентності дітей дошкільного віку, як зазначають науковці, першочерговість 

потрібно надавати емоційному компоненту, про що свідчить проведена ними 

експериментальна робота [4, с. 49]. По суті, перша реакція на той чи інший об’єкт 

природного довкілля впливає на подальше ставлення дитини до нього і, чим виразнішим 

буде прояв емоції, тим довше дитина буде пам’ятати, можливо, не сам об’єкт, а емоцію, яку 

він викликав у неї. Підсилювати емоції можна різними засобами ‒ читанням вірша, 

розгляданням картин, переказуванням казки, але, на нашу думку, найефективнішим є музика. 

Вона може впливати на почуття людей, їхній світогляд, міняти погляди. В. Сухомлинський 

зазначав, що діти повинні жити у світі краси, гри, казки, музики, малюнка, фантазії, 

творчості. Музика допомагає всебічно розвинути дитину, сформувати її світ, відкриває 

людям очі на красу природи, моральні відносини, працю. Вона знайомить з явищами 

природи, викликає радість, смуток, переживання, допомагає розширити кругозір, покращує 

ставлення до довкілля. 

Аналіз сучасних підходів, присвячених питанню використання музики у формуванні 

еколого-природничої компетентності дітей дошкільного віку дав змогу закцентувати увагу 

на певних напрямках роботи: природа в музиці і музика в природі. Так, ознайомлюючи дітей 

з об’єктами природного довкілля, з явищами природи важливо для більш глибокого 

сприймання підсилювати сприймання слуханням музичних творів, виконанням музично-

ритмічних ігор тощо. Під час слухання музики важливо «зануритись» в неї, тому краще 

слухати в цілковитій тиші. Відомо, що слухати музику можна різними способами: із 

закритими очима, уявляючи образи та дії, які можуть відбуватися під цей музичний твір; 

виконуючи танцювальні рухи, розглядати картину тощо. До музично-ритмічної діяльності 

відносять вправи, ігри та танці під музичний супровід. Вправи дають змогу чітко виконувати 

певний рух, доводячи його до автоматизму. Наприклад, вправа «Зайчик» під композицію 

«Зайчики» Т. Шутенко, коли діти вправно стрибають вважаючи себе зайчиками або вправа 

«Горобчики» під композицію «Горобець» Т. Ломової, де діти махають руками, як горобчики 

крилами. Під час музичних ігор з’являється розгорнутий сюжет і тому, як показує 

спостереження за діями дітей, вони їм подобаються більше, ніж вправи (наприклад, під час 

гри «Ведмедик і лісові звірята» (муз. і сл. В. Верховинця) діти ходять по колу, щоб не 

збудити ведмедя, а коли той прокидається, усі тікають хто-куди). Під час танців діти, 

наслідуючи звірят, виконують різноманітні рухи. Наприклад, під час виконання танців-

зігріванців (сл. Л. Лісевич). Образність явищ та об’єктів природи дозволять дитині розкрити 

музично-ритмічні рухи. Г. Бєлєнька, О. Половіна зазначають, що потрібно дитині давати 

можливість виконувати вправи з психогімнастики, персонажами яких є об’єкти чи явища 

природи (берізка, сонечко, зернятко, вітер, сніжинки тощо), які допомагають активізувати 

емоційну сферу і супроводжуються музикою [1, с. 63]. Дитина відтворює власний образ і 

наділяє його певним характером, почуттям, настроєм. Важливим є виконання дітьми творчих 

музичних завдань, під час яких вони індивідуально рухами зображують (а не наслідують 

зразок дорослого) образ природи. Зазначимо, що пісні про природу, заклички, примовки 

також є засобом формування еколого-природничої компетентності дошкільників. Вони 

допомагають знайти «контакт» з природою, відчути її, закликають берегти, любити природу. 

Аналіз доробок науковців і практиків з питання використання звуків природи у 

формуванні природничо-екологічної компетентності дошкільників свідчить, що не тільки 

музичний керівник, а, зокрема, вихователь має володіти технологією використання музики в 

природі. Зазначимо, що звуки природи можна відтворювати голосом, долоньками, 

пальчиками, ніжками, а можна використовувати гру на музичних інструментах [1, с. 64]. 

Доречною у цьому напрямку є вивчення і впровадження технології, розробленої видатним 

німецьким педагогом, музикантом, композитором Карлом Орфом. В основі цієї 
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музичнопедагогічної концепції лежить розвиток дитячої творчості і адресована вона, перш за 

все, педагогам, які працюють з дітьми. Система Карла Орфа побудована на синтезі різних 

видів діяльності (спів, рух, гра на музичних інструментах) за допомогою дитячого 

музикування і знайшла своїх поціновувачів в Україні. Так, Н. Сердюченко розробила 

систему роботи, в основі якої лежить ознайомлення дітей з шумовими і музичними звуками 

[6]. Цей нетрадиційний підхід можна використовувати в процесі ознайомлення дітей з 

природними об'єктами і явищами, адже природа ‒ це скарбниця звуків, потрібно лише їх 

почути і навчити дітей їх відтворювати. Так, щоб відтворити дію, коли пташка дзьобає зерно, 

то можна ритмічно постукувати пальцями по столу, а, якщо постукати паличкою по склянці, 

то можна почути капіж; при дмуханні в порожню пляшку можна почути шум вітру чи моря 

тощо. Важливо також навчити дітей чути музику в природі, використовуючи прийом 

асоціацій. Наприклад, звучання шумової коробочки нагадує цокання копит конячки, а 

звучання дитячих інструментів (дзвоник, металофон, трикутник) своїм звучанням нагадують 

дзюрчання весняного струмочка. Варто зазначити, що музичні керівники в своєму 

педагогічному арсеналі мають наробки творчого підходу до формування емоційно-

естетичного ставлення до довкілля і уміння творчо самовиражатись через музикування. 

Досвід І. Трофімченко, Н. Сімон, В. Шаронової показав, що музика і природа – два 

взаємопов'язані чинники, що впливають на фізичне та психічне здоров'я [7]. Їхній творчий 

доробок акумулює спів і інсценізацію пісень («Сонячні зайчата», «Ручаї течуть»), 

експериментальну діяльність («Краплинка», «Змішування барв»), творче музикування 

(«Водяний оркестр»), релаксаційні вправи («На що схожа хмаринка») під аудіозапис п’єси 

Д. Красноухова «Танок хмаринок» з циклу «Краплі веселки» тощо. 

З метою визначення впливу музики на формування уявлень про явища природи у дітей 

п’ятого року життя нами було проведене міні-дослідження, суть якого полягала в 

наступному. Спочатку провели діагностику сформованості уявлень про явища природи у 

дітей п’ятого року життя у експериментальній і контрольній групах. Було з’ясовано, що діти 

обох груп мали майже однакові результати (експериментальна група (25 осіб): 40% дітей – 

високий рівень, 40% – достатній і 20% – низький; контрольна група (24 дітей) – 37,5% дітей 

– високий рівень, 37,5% – достатній і 25% – низький. Вихователями були визначені 

тематичні дні, присвячені формуванню уявлень про явища природи. Була розроблена мета, 

окреслено методи, підібрані форми роботи, однакові для проведення освітньої діяльності в 

групах. Однак, у експериментальній групі робота супроводжувалась різними видами 

музичної діяльності: слухання музики («Дощик» муз. В. Косенко, «Сумний дощик» муз. 

Д. Кабалєвського, «Пори року» («Осінь») муз. А. Вівальді), спів пісень («Кленові листочки» 

муз. та сл. Н. Грабовської, «Перший сніг», муз. Г. Гембері, сл. В. Чорної), закличок («Іди, іди 

дощику», «Вітер, вітер, вітродуй»), танці («Танець осінніх листочків»), музичні ігри 

(«Пантоміма», «Дощик» муз. А. Шевченко), музично-ритмічні вправи («Вітер і вітерець» 

муз. Л. Бетховена), творчі вправи («Ой ти, вітре» муз. В. Верховинця), виконання творчих 

музичних завдань, дитячий оркестр тощо. В контрольній групі вихователь, ознайомлюючи 

дітей з явищами природи, не використовувала музичний супровід. Аналіз результатів 

отриманих даних показав, що у дітей ЕГ і КГ рівень сформованості уявлень про явища 

природи підвищився: у ЕГ 60% дітей мали високий рівень, 40% дітей – достатній; у КГ – 

50% дітей високий рівень, 33,3% – достатній, 16,7% – низький. Під час спостереження за 

діяльністю дітей після проведеної роботи виявлено, що діти експериментальної групи 

використовують набуті знання в ігровій діяльності (наприклад, збираючи ляльку на 

прогулянку, проговорюють закличку про сонечко, а, прийшовши з прогулянки ‒ про дощик); 

в зображувальній діяльності – малюють дощ (сумний і веселий), хмари, які пливуть по небу, 

гнані вітром, в трудовій – пересаджуючи чорнобривці, принесені з вулиці, в горщик, 

спілкуються між собою щодо важливості води для росту рослин. Діти з задоволенням 

розповідали батькам про сніг, дощ, вітер, показуючи, як можна відтворити звук вітру, дощу 

за допомогою не тільки музичних інструментів, а й використовуючи інші атрибути (пляшку, 

склянку, трубочку для коктейлів), самі придумували творчі музичні завдання про явища 
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природи (наприклад, казочку про осінь, в якій жили Дощ, Вітер, Сніг), відображаючи 

особливості прояву цих явищ природи в музично-ритмічних рухах, виконували 

психогімнастичні вправи «Я ‒ Дощ», «Я ‒ Сніг», «Я ‒ Вітер», «Я – Сонечко»). У дітей 

виникало бажання слухати звуковий запис явищ природи.  

Проведене міні-дослідження дає змогу констатувати, що використання різних видів 

музичної діяльності з метою формування природничо-екологічної компетентності дітей 

дошкільного віку підсилює емоційне сприймання об’єктів і явищ природи, що є підгрунтям у 

формуванні ціннісного ставлення дітей до природного довкілля. 

Взимку та навесні нами була проведена робота за цією ж аналогією з метою формування 

уявлень про такі явища природи, як туман, ожеледиця, заметіль, гроза, блискавка, повінь; 

поглибили знання про дощ, сніг, вітер. Результати дослідження будуть представлені в інших 

публікаціях. 

Отже, для розвитку позитивного емоційного ставлення дітей до об’єктів і явищ природи 

особливо важливо, щоб музика лунала в повсякденному житті закладу дошкільної освіти в 

найрізноманітніших ситуаціях.  
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