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Однією з обов’язкових умов успішного навчання мистецтву музики дітей
дошкільного і молодшого шкільного віку є доступність та унаочненння
навчального матеріалу, що стає своєрідним містком поміж синкретичним,
неусвідомленим відчуттям музики та її усвідомленим сприйняттям, а, отже,
розумінням в майбутньому музичного мистецтва та відчуття себе як його учасника
в якості слухача, виконавця, композитора.
Заняття музикою є одним з кращих способів гармонійного розвитку
особистості, її значення у становленні інтелектуальних, емоційних можливостей
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усвідомлення і розуміння музичного мистецтва часто не є доступним дитині,
насамперед, частково проблема криється у методиках викладання та використанні
педагогічних методів, які не завжди досягають основної мети таких занять –
виховати освіченого слухача, музиканта.
Сучасна педагогіка пропонує велетенську кількість розмаїтих методів та технік
подачі навчального матеріалу, його удоступнення для найменших. Серед них –
метод скрайбінгу як прийом творчої візуалізації навчального матеріалу є одним з
найбільш популярних у педагогічному процесі, проте, у вивченні “музики” -

використовуються такі його форми як відеоскрайбінг або ручний скрайбінг. Так,
зокрема, індивідуальні заняття з освоєння виконавських навичок (гра на
інструменті чи вокал) базуються на традиції усної передачі та фізичного засвоєння
технічних прийомів, а групові чи колективні (“музика” в ЗОШ, сольфеджіо,
слухання музики, хор в мистецькій школі чи ССМШІ) – перетворюються на
набуття практичних навичок співу та заучування музично-теоретичних правил.
Разом з тим, дитина потребує унаочнення інформації, яка стає основою розуміння
складніших абстрактно-теоретичних понять у наступних роках навчання.
Можливо в цьому криється одна з причин специфічної полярності сприйняття
музики українським суспільством - популярності дитячих музичних занять та
відсутності дорослого слухача в концертних та оперних залах, зрештою, одна з
найспівочіших націй світу фактично втратила цей статус, втрачаючи і зв’язок з
попередніми поколіннями, який впродовж віків відбувався також крізь призму
музикування.
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життєтворчості, очевидно, засноване на розвитку в дитини слухової уваги, часової
пам’яті, яка, проте, повинна вибудовуватися як послідовність образів, дитяча ж
психіка налаштована на образне короткотривале сприйняття, тому максимально
природнім способом виховання часової пам’яті та слухової уваги є створення
просторових образів, які допоможуть розвинути ці обов’язкові складові музичного
розвитку дитини.
Проте, дитяче сприйняття базується на засадах фіксації яскравих та коротких
образів, тому поєднання вербального пояснення і графічної ілюстрації головного
змісту, а у випадку “музики” - музичних послідовностей та їх візуальної ілюстрації
швидко втомлює увагу дитини за рахунок монотонності нотографіки. Приміром,
при вивченні засобів графічної фіксації звуків викладачу необхідно створити
яскраві образи, які не лише викликатимуть зоровий образ, але й впливатимуть на
інші відчуття дитини, створять комплексне враження, а, отже, збільшать шанси

запам’ятовування дитиною навчального матеріалу.
Одне з ключових положень нової української школи – поступовий перехід
дитини від синкретичного до усвідомленого сприйняття навчального матеріалу,
вміння користуватись набутими знаннями у власному житті. Компетентнісний
підхід передбачає вироблення не лише певних навичок в учнів, але і вміння
застосовувати їх у власній практиці. Саме тому необхідним є розширення
дидактичної бази, використання матеріалів, які унаочнюють знання та дозволяють
дітям застосовувати їх у власній мистецькій практиці.
Один з адаптованих світовою педагогічною спільнотою способів унаочнення
теоретичного матеріалу є використання пропсу (в перекладі з англійської
“реквізит”) – форми унаочнення навчального матеріалу, яка передбачає не лише
зорову візуалізацію, але й задіяння інших відчуттів дитини та формування навиків
застосування отриманих знань у певній послідовності дій:
1. Ознайомчий етап – сприйняття нового матеріалу, поданого за допомогою
методу фланелеграфної форми скрайбінгу – мобільного дидактичного
матеріалу.
2. Навчальний етап – наочний матеріал стає пропсом – реквізитом отриманих
знань – адже учні самостійно створюють “скрайб-презентацію”, що сприяє
максимальному задіянню пізнавальних можливостей учнів, створенню
креативної ситуації – а, отже, творчому моделюванню, розвитку критичного
мислення.
3. Застосування знань в нових умовах передбачає два етапи:
1. перший – формування перспективи поглиблення знань за допомогою
пропсу – учні пропонують можливості фіксації того чи іншого відомого
їм звукового явища за допомогою наданих реквізитів, висловлюють
припущення, як його реально використати у власній виконавській
практиці;
2. другий – перенесення отриманих навичок у традиційну форму їх

використання – у випадку музичних дисциплін – вокального чи
інструментального виконання, нотопису, нотографічної фіксації тощо.
Саме тому найбільш адекватним для застосування даної технології є вибір
текстильних матеріалів, які дозволять створити в пам’яті учня не лише зоровослуховий, але й тактильний спогад, а можливість використання широкої
кольорової гами текстилю при доборі матеріалу дозволяє вибудовувати асоціації з
знайомим дитині довкіллям та створює асоціативний ланцюжок, необхідний для
розуміння образно-ідейного змісту мистецьких музичних творів, позбавлених
вербальної канви чи програмної назви.
Мобільність елементів пропонованого наочного матеріалу використовує також
елементи популярного в сучасній освітній практиці методу виготовлення лепбуку,
проте, технологія лепбуку передбачає фіксований кінцевий результат, який
дозволяє дитині наочно пригадати, презентувати, чи гейміфікувати спеціально
призначені для цього елементи, тоді як даний матеріал залишає дітям можливість
стати учасниками навчального процесу та презентує відкритий простір творення
наступних експериментів.
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утворений з кількох елементів:
–

екран – базова основа;

–

екран – внутрішня основа - нотний стан;

–

мобільні частини, які кріпляться – як до базової, так і до внутрішньої основ за
допомогою фрагментів липучої ленти.
ЕКРАН - БАЗОВА ОСНОВА.
Базова основа є самостійною частиною і може використовуватися для різних

варіантів наочного матеріалу, є свого роду “сценою”, на якій розгортаються
навчальні “події”.

Для підготовки базової основи потрібні:
–

фліс (розмір тканини: ширина 150 см, довжина 100 см);

–

чотири аркуші картону (розмір аркуша: висота 30 см, ширина 52 см);

–

клейовий флизелін (стрічки з флизеліну шириною 5 см., загальна довжина 525
см).
При виборі кольорового вирішення флісу бажано використовувати кольори, які

не збігатимуться з мобільними елементами пропсу та разом з тим матимуть
прив’язку до дитячого бачення довкілля. Тому фліс повинен бути монотонним,
якщо ж використовувати даний наочний матеріал на кожному занятті, то можна
обрати кольорові рішення, які викликатимуть в дітей асоціації з порами року:
1

2

3

4

Перший варіант асоціюватиметься з осінню, другий – зимою, третій – весною,
четвертий – літом.
Процес виготовлення екрану передбачає використання праски для скріплення
його елементів за допомогою клейового флизеліну. На половині тканини
розміщуються чотири аркуші картону, на відстані 5 см один від одного:

Наступний етап передбачає склеювання двох частин флісу між собою за
рахунок клейового флизеліну шляхом пропрасовування зовнішньої частини флісу.
При цьому аркуші картону опиняються всередині тканини (накриті вільною
частиною флісу) і становлять тверду основу екрану. Таке вирішення базової
основи дозволяє різні можливості її використання – і в розгорненому виді, і у

різних варіантах складеного, а також як своєрідну книжку з можливістю
поетапного унаочнення навчального матеріалу.
Розкладений варіант:

Горизонтально складений вдвоє:

Вертикально складений вдвоє:

Повністю складений:

Базова основа може використовуватися для вивчення елементів нотопису.
Серед них – нотний стан, нотний знак, ключ, пауза тощо. Унаочнення нотного
запису музики вимагає додаткової структури для комфортного розміщення

елементів нотного письма – внутрішньої основи.
ЕКРАН – ВНУТРІШНЯ ОСНОВА – НОТНИЙ СТАН.
Внутрішня основа наочного матеріалу є свого роду авансценою, на якій
розгортаються навчальні події, які знайомлять учнів з нотописом та розміщеннями
ого елементів на нотному стані.
Для його виготовлення потрібні:
–

прямокутний фрагмент білого фільцу (формат А2);

–

п’ять фільцових стрічок чорного кольору, кожна шириною 1,5 см та довжиною
65 см (загальна довжина стрічок 325 см);

–

п’ять стрічок клейового флизеліну для фіксації фільцових стрічок на основі;

–

липуча стрічка для фіксації внутрішньої основи на базовому матеріалі.
Технологія виготовлення внутрішньої основи є максимально простою, це

вирізання стрічок з чорного фільцу та такого ж розміру стрічок з клейового
флізелину. Етап склеювання передбачає використання праски, за допомогою якої
стрічки клейового флізелину приклеюють стрічки чорного фільцу до білої основи
на відстані 4 см одна від одної. Відстань до верхнього і нижнього краю по 17 см,
відстань збоку – 2 см. Вигляд кінцевого результату виготовлення внутрішньої
основи:

Внутрішня основа може використовуватися на етапі навчання, пов’язаному з
безпосереднім вивченням розміщення елементів нотного письма на нотоносці,
зокрема – записом звуковисотності, тривалостей звуків та пауз, розміру, такту
тощо. Тому верхнє та нижнє поле мають певний запас (17 см), що можна
використати при вивченні нот, які пишуться на верхніх та нижніх додаткових
лініях нотного стану, а також для усвідомлення дитиною розміщення в нотному
записі темпу, штрихів, динамічних відтінків, ремарок, назви твору, автора музики
та тексту.
МОБІЛЬНІ ЧАСТИНИ.
Якщо базова та внутрішня основи наочного матеріалу є фактично декорацією
навчальної дії, то власне мобільні частини є основним навчальним матеріалом,
яким викладач наочно ілюструє власну розповідь, а учні закріплюють отримані
знання, формуючи навики фолодіння нотною знаковою системою.
НОТНИЙ СТАН
Один з ключових навиків, необхідних для майбутнього оволодіння навиком
нотопису та читання нотного тексту є розуміння структури нотного стану,
нумерації нотних ліній та розміщення нот на, між під, над та на верхніх і нижніх
лініях нотного стану.
Навчаючись читати та писати, вивчаючи цифри, дитина знайомиться з формою
запису, яка передбачає напрям згори до низу, тоді як нотний запис базується на
іншому типі розуміння послідовності – знизу догори, а кожен нотний стан, будучи
рядком музичного тексту в еквіваленті буквеного варіанту можна порівняти з
книжковою сторінкою. Тому розуміння нумерації елементів нотоносця є
необхідною для подальшого успішного вироблення навику читання нотного
письма.

Опираючись на зрозумілі дитині явища довколишнього середовища, викладачі
часто використовують порівняння з багатоповерховим будинком, проте така
асоціація викликає нерозуміння дітьми розміщення нот між лінійками - “між
поверхами”, а також надбудови – кілька поверхів “підвалу” чи “горища” та
розміщення нот над чи під ними.
Найбільш адекватною асоціацією серед безлічі можливих обрано відому дитині
вертикальну будову світу – земля – трава – квіти та плоди– сонце – небо. Дана
асоціація не викликає в дитини сумнівів стосовно вертикоальної послідовності
розміщення, а також дозволяє сміливо допасовувати в майбутньому знання про
написання нот з використанням додаткових ліній, розміщенням назви твору, його
автора, автора словесного тексту, самого словесного тексту, темпу, позначень
динаміки, авторських ремарок, штрихів тощо.
Тому для позначення кожної з п’яти ліній нотного стану використовується
певне кольорове вирішення:
перша лінія – темнокоричневий;
друга лінія – насичений зелений;
третя лінія – червоний;
четверта лінія – жовтий;
п’ята лінія – блакитний.
Для виготовлення мобільного нотного стану потрібно:
–

п’ять стрічок, вирізаних з фільцу темнокоричневого, насиченого зеленого,
червоного, жовтого та блакитного кольорів. Розміри кожної стрічки ширина 3
см, довжина 80 см;

–

липуча стрічка для кріплення фільцових стрічок до базової основи;

–

двосторонній скотч плівкового (якщо фрагменти фільцу є занадто короткими, то
можна продовжити стрічки за рахунок склеювання, користуючись двостороннім
скотчем плівкового типу) та пінного типу (для фіксації фрагментів липучої
стрічки на фільцових стрічках).

Можливість будувати світ нотного запису, починаючи з землі – першої лінійки,
та поступово піднімаючись до неба (п’ята лінійка) можна доповнювати
виготовленими з фільцу чи фоамірану елементів землі, трави, квітів, сонця та неба.
Таке
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запам’ятовування розміщення нотних знаків та знаків альтерації, а також не
викликатиме сумнівів у розміщенні елементів нотопису у різних частинах
нотоносця. Приклад готового мобільного нотного стану на фото:

Обов’язковим елементом є також виготовлення нотного знаку – цілої ноти, яка
використовується для закріплення знання послідовності розміщення нотних ліній:

НОТНИЙ ЗНАК
Мобільний

елемент

“Нотний

знак”

використано

також

елементи

конструювання. Його можна використовувати і для розуміння дітьми розміщення
ноти на нотоносці, і для розуміння складових нотного знаку різних тривалостей.
Для виготовлення елементів нотного знаку необхідні:
–

фільц чорного кольору;

–

липуча стрічка для кріплення елементів нотного знаку на базовій основі;

–

двосторонній скотч пінного типу для кріплення липучої стрічки до елементів
нотного знаку.
Технологія виготовлення нотного знаку передбачає вирізування фрагментів з

фільцу:
–

овал – голівка цілої ноти (ширина 22 см., висота 18 см), товщина лінії овалу 4
см;

–

внутрішній круг, що залишився після формування овалу (діаметр 12 см) для
можливості формування чверток, вісімок та шістнадцятих тривалостей;

–

штиль – стрічка (ширина 3 см, довжина 32 см);

–

хвостик – хвилька з потовщенням в середньому сегменті відрізку (довжина 30
см, ширина в середньому сегменті 3 см, краї загострені) для можливості
формування вісімкових та шістнадцятих тривалостей;

–

другий хвостик – коротша хвилька з потовщенням в середньому сегменті
відрізку (довжина 24 см, ширина в середньому сегменті 4 см, краї загострені).
Технологія виготовлення передбачає етап вирізування фрагментів з фільцу, а

також кріплення липучої стрічки до фрагментів за допомогою двостороннього
скотчу пінного типу. Окремі елементи нотного знаку на тлі базової основи
зображені на фото:

Наступні фото демонструють утворення з елементів нотних знаків різних
тривалостей. Ціла нота:

Половинна нота:

Чвертна нота:

Вісімкова тривалість:

Примітно, що елементи нотного знаку дозволяють продемонструвати дітям
різні форми запису тривалостей, зі штилем догори та штилем донизу.
Такий вигляд має шістнадцята тривалість:

Якщо при вивченні нового матеріалу викладач ілюструє власну розповідь,
складаючи з елементів той чи інший нотний знак запису тривалостей, то згодом
діти можуть самі утворювати різні знаки запису тривалостей, чітко знаючи назви
частин нотного знаку. В поєднанні з кольоровим нотним станом можна
розміщувати дану тривалість на нотоносці.
СКРИПКОВИЙ КЛЮЧ.
Ще один знак, написання якого часто є трудомістким, а сучасний правопис
пропонує розмаїті варіанти послідовності утворення ключа “соль”. Разом з тим
правопис та засвоєння елементів ключа є необхідним для майбутнього розуміння
графічно

фіксованої

звуковисотності.

Даний

наочний

матеріал

пропонує

скрипковий ключ у двох формах – як цілісну фігуру та елементи, які у
послідовному написанні творять даний ключ.
Для виготовлення ключа необхідні:

–

фрагменти фільцу жовтого, рожевого, білого, сірого та чорного кольорів;

–

липуча стрічка для кріплення елементів на основі;

–

двосторонній скотч пінного типу для кріплення фрагментів липучої стрічки до
скрипкового ключа та його елементів.
Технологія виготовлення передбачає вирізування елементів з фільцу певних

кольорів, наступне скріплення липучої ленти та елементів ключа за допомогою
двостороннього скотчу пінного типу.
Пропонована послідовність написання скрипкового ключа в перспективі
подальшого розуміння та вивчення інших ключів (“фа”, “до”) чітко позиціонує
скрипковий ключ як знак, що визначає розміщення ноти “соль” на другій лінійці
нотного стану. Вибір кольорів пов’язаний з історією, яка дає назви частинам
скрипкового ключа і дозволяє учням послідовно створити цю досить складну
графічну структуру:
–

чорна точка – мурашка, яка розміщується на другій лінійці нотного стану;

–

жовтий пагорб – мурашка вийшла на пагорб, бо дуже хотіла побачити білий
світ;

–

рожевий равлик – перша істота, яку вона зустріла на пагорбі;

–

білий лебідь – коло пагорбу у воді плавав лебідь;

–

страхітливий гуркіт заставив подивитися мурашку в інший бік, де вона
побачила як яхта зайшла в порт та пришвартувалася на причалі - чорний шнур
з якорем;

–

мурашка зачаровано дивилася на чудовий човен - сіра яхта.
Послідовно розкладені елементи написання ключа продемонстровані на фото:

Якщо на початкових етапах вивчення правопису ключа діти розкладають
фрагменти послідовно, то згодом вони укладають їх один на один, що дозволяє
побачити, як кожна з частин за рахунок продовження ліній творить фігуру ключа.
КОЛЬОРОВА ГАМА
Для засвоєння звуковисотності та утвердження розуміння її запису серед
мобільних елементів наочного матеріалу можна використовувати кольорову гаму.
Для кращого запам’ятовування елементи – в даному випадку – ноти отримують
кольорове рішення, яке викликає асоціацію з кольорами веселки. Сім кольоровів
веселки можна адаптувати до назв семи основних звуків. Таким чином кожен з них
отримує власний колір:
–

“до” - червоний;

–

“ре” - помаранчевий;

–

“мі” - жовтий;

–

“фа” - зелений;

–

“соль” - блакитний;

–

“ля” - синій”;

–

“сі” - фіолетовий.
Для виготовлення даного мобільного елементу необхідні:

–

фільц червоного, помаранчевого, жовтого, зеленого, блакитного, синього та
фіолетового кольорів;

–

липуча стрічка (для фіксації нот на нотному стані- внутрішній основі).
Технологія виготовлення передбачає вирізування овалів (довжина 6 см, висота

– 3 см), ширина лінії 1 см. Внутрішній овал можна використовувати при вивченні
примітивних ритмічних малюнків, поєднаних зі звуковисотністю (незаповнені
кольором ноти – довгі, заповнені – короткі).
Готовий варіант використання кольорової гами передбачає також використання
ключа, який виготовлений з фільцу чорного кольору шляхом вирізування та

прикріплення до внутрішньої основи фрагментами липучої стрічки, яка кріпиться
до ключа за допомогою двостороннього скотчу пінного типу:

Для позначення додаткових ліній бажано використовувати фільц чорного
кольору, адже така подача додаткових ліній фіксуватиме в уяві дітей дані елементи
нотного письма як розширення нотного стану, а не елемент нотного знаку.
МОБІЛЬНА КЛАВІАТУРА-ЗВУКОРЯД.
Одне з головних завдань викладача музичних дисциплін – розвинути
усвідомлене відчуття звуковисотності. Зрештою, музичне мистецтво не є
просторовим явищем, воно існує в часі і його адекватне сприйняття та розуміння
можливе завдяки розвиненому абстрактно-логічному та образному мисленню, яке
здатне перетворювати звукові подразники у відповідні символи.
У більшості випадків усвідомлення звуковисотності пов’язане з формуванням
образу клавіатури, проте, часто таке бачення стає сталим образом, зміни в якому
просто неприпустимі. Таке бачення призводить до проблем, які проявляються у
наступних роках навчання і насамперед пов’язані з розумінням ступеневих
співвідношень

в

різних

функційною системою.

тональностях,

оберненнями

інтервалів,

акордів,

Мобільний звукоряд покликаний не лише сформувати в дитини розуміння
звуковисотності, але й відстаней між звуками, можливості створювати клавіатуру,
яка відповідає заданій тональності, або ж демонструє лише її стійкі ступені. Також
мобільність кожного з її фрагментів дозволяє чітко бачити альтеровані звуки, які
виникають внаслідок розміщення тональностей з одним і більше ключовими
знаками.
Для виготовлення даного пропсу потрібні:
–

фільц чорного, червоного, помаранчевого, жовтого, зеленого, блакитного,
синього та фіолетового кольорів;

–

клейовий флизелін.
Технологія виготовлення передбачає вирізування прямокутних фрагментів:

–

5 прямокутників з фільцу чорного кольору (висота 20 см, ширина 10 см);

–

1 прямокутник червоного, два помаранчевого, три жовтого, чотири зеленого,
п’ять блакитного, шість синього та сім фіолетового кольору (висота 40 см,
ширина 15 см).
Наступний етап – склеювання прямокутників одного кольору між собою за

допомогою праски. Таким чином утворюється звукоряд, який не лише є
збільшеною копією фортепіанної клавіатури, але й демонструє дитині зміну
висотності, а кількість з’єднаних пластів флісу – ступеневу висоту.
Частини мобільної клавіатури не з’єднуються між собою, кожна клавіша –
окремий елемент, що дозволяє переставляти їх та складати в різних комбінаціях,
насамперед, при вивченні нових тональностей. Готовий вид мобільної клавіатури,
яка складена на засадах розміщення звуків у тональності До мажор представлена
на фото:

Такий спосіб складання можна використовувати при вивченні тональності Соль
мажор:

Тобто, за кольорами зберігається ступенева величина, проте, тепер кожен з них
має іншу звукову назву – перший ступінь До мажору - “до” став “соль”.
Використання чорних “клавіш” допомагає дітям бачити дану тональність, а не
прив’язуватися до білої гами та в уяві намагатися знайти інші варіанти
тональностей. Характерно, що мобільність фільцових чорних клавіш дозволяє
зафіксувати альтерований звук. В даному випадку - “фа-дієз”, який розміщується
не поміж клавішами, а на правому краю клавіші “фа”, що у випадку співу по даній
клавіатурі полегшує розуміння дитиною альтерації основних звуків в умовах
тональностей та сприяє швидшому запам’ятовуванню будови і ладу, і тональності.
Готовий варіант мобільної клавіатури у Фа мажорі демонструє зміщення чорної
клавіші до лівого краю клавіші зеленого кольору – в даних тональних умовах вона
презентує звук “сі-бемоль”:

Готовий варіант клавіатури укладеної за принципами ля мінору:

Очевидно, що даний метод, який візуалізує зорове, слухове та дотикове
формування образу, демонструє значні можливості свого використання в межах
вивчення музичних дисциплін. Автори даної публікації у виготовленні наочних
матеріалів на засадах фланелеграфного скрайбінгу, що одночасно є реквізитами –
пропсами у навчальному процесі, керувалися бажанням розкрити феноменальний
світ музики для його найменших учасників, створити для дітей максимально цікаві
та комфортні умови навчання, які стануть основою формування захоплення
“музичним мистецтвом”, бажання стати його часткою – чи в якості слухача, чи
виконавця, або ж композитора. “Людині дано три знакових системи – буква,
цифра і нота” (за В. Гюго). Загально суспільство оперує двома першими, третя ж
– залишається винятково для небагатьох обраних. Всього лиш сім нот - як сім
кольорів веселки - здатні змалювати всю красу всесвіту і дозволяють людині стати
володарем і творцем музичного світу. Дана розробка наочних матеріалів покликана
надати можливість кожному учневі отримати знання, розуміння і володіння
універсальною мовою всього людства, мовою звуків, яка не потребує жодних
перекладів, якою користується вся жива природа.

