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У МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ 

 

Розвиток поліфонічного слуху та мислення у молодших школярів на 

уроках музики є нагальною потребою сьогодення, оскільки з ХХ ст. в музиці 

спостерігається різнобічна взаємодія поліфонічного викладу з гомофонно-

гармонічним. Цей процес проявляє себе у поліфонічному збагаченні 

гомофонних форм, відродженні старовинних поліфонічних форм із 

забарвленням нового світовідчуття.  

Мета статті – уточнити визначення поліфонічного слуху, його 

структурні складові, зважаючи на актуальну потребу розвитку поліфонічного 

слуху у молодших школярів на уроках музики. 

Поліфонічний слух як "здатність цілісно сприймати специфічні риси 

поліфонічної музики" розглядає С. Пермінова [3, с. 9]. Визначення 

поліфонічного слуху як "здатності виокремити окремі голоси у 

багатоголоссі" дає Е. Давидова [1, с. 16]. З. Рінкявічюс у своєму дослідженні 

з питань розвитку сприйняття поліфонії учнями початкової школи під 

поняттям "поліфонічний слух" розуміє "здатність чути, відстежувати та 

співвідносити рух декількох мелодій, мелодичних ліній, ширше – фактурних 

пластів, що розгортаються одночасно" [5, с. 16].  

Поліфонічний слух має складну структуру, оскільки сприймання і 

засвоєння поліфонічної тканини вимагає від слухача і виконавця вміння чути, 

аналізувати та узагальнювати специфічні властивості поліфонічного 

багатоголосся. Розглянемо структурні складові поліфонічного слуху, 

спираючись на дослідження А. Каузової та З. Рінкявічюса. 

Визначаючи складові поліфонічного слуху, А. Каузова включає до їх 

числа мелодичний слух, гармонічний, тембро-динамічний, чуття ритму, 



почуття музичної логіки і здатність "охоплення форми", здатність 

внутрішнього уявлення складних узагальнених комплексів, а також певні 

властивості пам’яті та уваги, за умови їх активної внутрішньої взаємодії, 

коли вони виступають разом як єдина здібність [2, с. 79]. 

Отже, першою складовою поліфонічного слуху є мелодичний слух 

(горизонталь), який у процесі сприйняття поліфонічної музики проявляється 

в здатності простежувати, впізнавати та розрізняти окремі теми 

поліфонічного твору. Особливу складність сприйняття мелодії у 

поліфонічній музиці обумовлює необхідність виділити її в контексті 

ансамблевого звучання рівних "співрозмовників". Цьому сприяють і 

специфічні особливості гармонічного слуху як компонента поліфонічного. 

1.Вертикальний контроль у поліфонічному ансамблі здійснюється 

завдяки гармонічному слуху. 

2. Е. Давидова визначає як "відчуття фонічного забарвлення акордів, 

сприйняття множини звуків як єдиного цілого, відчуття строю, ансамблю та 

функціональних зв’язків" [1, с. 43]. 

3. Гармонічна вертикаль сприяє виявленню ладових, тональних та 

тембрових характеристик поліфонічного твору.  

Тембро-динамічний слух передбачає розпізнавання тембру і динаміки 

кожного голосу у поліфонічному творі. 

Розглядаючи поліфонічний слух, необхідно відзначити розвинене чуття 

ритму, що є одним з "трьох основних елементів музики, поряд з мелодією та 

гармонією" [4, с. 224]. Безперервності, плинності поліфонічного викладу 

можна досягти "завдяки особливій ролі ритму: утворенню часових відношень 

не лише в горизонтальній площині, а й поміж голосами як паралельними 

часовими потоками [4, с. 173]. 

Будь-яке сприймання пов’язано з мисленням, а музичне сприймання– з 

музично-образним. Завдяки мисленню відбувається аналіз поліфонічної 

тканини, осмислення логіки поліфонічних співвідношень. Поліфонічне 

мислення, на думку З. Рінкявічюса, проявляється у "здатності 



диференційовано-цілісно уявляти одночасний розвиток декількох 

мелодичних ліній, музичних тем, а ширше – і паралельний розвиток 

декількох фактурних пластів з їх політональним, поліладовим, 

полігармонічним, поліритмічним, політембровим і т.п. розмаїттям" [5, с. 17]. 

Окремо серед складових поліфонічного слуху доцільно виокремити 

креативність. Музична творчість дітей пов’язана з самостійними діями та 

уміннями оперувати відомими їм музично-слуховими уявленнями. У 

молодшому шкільному віці музична творчість – активний спосіб залучення 

учнів до музичного мистецтва, основний метод педагогічного впливу. 

У вирішенні проблеми розвитку поліфонічного слуху в умовах 

загальноосвітніх навчальних закладів чільне місце посідає, на наш погляд, 

формування вокально-слухових навичок школярів. Процес розвитку 

поліфонічного слуху вимагає особистісної діяльності кожного учня щодо 

сприймання, диференційованого співвідношення та відтворення 

поліфонічного багатоголосся. У шкільній практиці майже всі основні 

навички сприймання та відтворення музики формуються через вокально-

хорову роботу. Робота над піснею є важливою складовою шкільного уроку і 

дає дітям, особливо молодшого шкільного віку, чи не найбільше задоволення 

від самого процесу спілкування з музикою. Крім того, сам процес співу 

відіграє позитивну роль у фізичному стані людини. Тому склад 

поліфонічного слуху був би неповним без вокального слуху – особливого 

виду музичного слуху. 

Отже, поліфонічний слух включає в себе, з одного боку, ряд 

необхідних здібностей, що є специфічними, обов’язковими для музичної 

діяльності : мелодичний слух, гармонічний, темброво-динамічний, 

внутрішній, вокальний, серед яких домінуючим є один з основних атрибутів 

музичності – чуття ритму, який у поліфонії вважається головним показником 

стилю. З іншого боку, поліфонічний слух включає в себе здібності, що 

забезпечують сам процес будь-якої творчої діяльності (пам’ять, увага, уява, 

креативність, що пов’язані в свідомості з процесом мислення). Серед них 



виділяємо мислення, з яким пов’язане будь-яке усвідомлене сприймання, і 

завдяки якому стає можливим аналіз поліфонічної тканини, осмислення 

логіки поліфонічних співвідношень.  
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