
НАТАЛІЯ ПАСІЧНИК

РОЗВИТОК ВИДІВ ПАМ'ЯТІ 
В УЧНІВ МИСТЕЦЬКИХ ШКІЛ 

І СТУДЕНТІВ ВНЗ I-II РІВНІВ АКРЕДИТАЦІЇ 
МИСТЕЦЬКОГО НАПРЯМКУ

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ 

КУ «ЛУГАНСЬКИЙ ОБЛАСНИЙ ЦЕНТР НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНОЇ РОБОТИ, 
КУЛЬТУРНИХ ІНІЦІАТИВ І КІНОМИСТЕЦТВА»

КЗ «СЄВЄРОДОНЕЦЬКЕ ОБЛАСНЕ МУЗИЧНЕ УЧИЛИЩЕ ІМЕНІ С.С. ПРОКОФ'ЄВА»





1

Наталія Пасічник

Розвиток видів пам'яті 
в учнів мистецьких шкіл 

і студентів ВНЗ I-II рівнів акредитації 
мистецького напрямку

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ 

м. Сєвєродонецьк
2017

КУ «ЛУГАНСЬКИЙ ОБЛАСНИЙ ЦЕНТР НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНОЇ РОБОТИ, 
КУЛЬТУРНИХ ІНІЦІАТИВ І КІНОМИСТЕЦТВА»

КЗ «СЄВЄРОДОНЕЦЬКЕ ОБЛАСНЕ МУЗИЧНЕ УЧИЛИЩЕ ІМЕНІ С.С. ПРОКОФ'ЄВА»



2

Методичні рекомендації щодо розвитку видів пам'яті        
в учнів ШЕВ і студентів ВНЗ I-II рівнів акредитації 
мистецького напрямку підготувала методист вищої категорії, 
викладач-методист комунального закладу «Сєвєродонецьке 
обласне музичне училище ім. С.С.Прокоф'єва» Пасічник Н.Ф.   
До збірки увійшли конкретні  методичні  рекомендації  щодо  
використання  інноваційних  методів  і  прийомів,  а також  
вправи та дидактичні ігри,  спрямовані  на  розвиток  музичної  
пам'яті у  студентів і  учнів  різного  віку  та  освітнього  рівня.  
Методична збірка стане практичним посібником для 
викладачів шкіл естетичного виховання та студентів-
практикантів ВНЗ I-II рівнів акредитації мистецького 
напрямку.
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Шановні колеги!

Ми з вами щасливі люди, бо займаємося  улюбленою 
справою − даруємо дитині яскравий світ музики − і це наше 
покликання! Нас єднає «Її величність Музика» і педагогічна 
наука  –  це те, заради чого варто жити! 

Людська пам'ять – джерело життєвого досвіду і про-
фесійної майстерності. Саме ця теза стала базовою в методичній 
роботі, яка пропонується вашій увазі. У ній сконцентрований 
багатолітній досвід уроків-експериментів, на яких головним 
завжди був і залишається пошук тієї самої педагогічної істини, 
заради якої ми безперервно шукаємо, випробовуємо, 
хвилюємося і досягаємо результатів! Я пройшла цю творчу 
дорогу пошуку зі своїми учнями і відповідально кажу:             
«Це можливо!»

Дуже сподіваюся, що ця робота стане вашим практичним 
щоденним помічником і обов'язково приведе до гідного 
результату!

Бажаю вам успіхів у нашій нелегкій, але прекрасній роботі!

Методист вищої категорії з практичного навчання, 
викладач- методист
 Пасічник Н.Ф.
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Вступ

Людська пам'ять – джерело життєвого до свіду                      
і професійної майстерності. Давньогрецький поет Есхіл у своїй 
відомій поемі «Прометей закутий» назвав пам'ять «матір'ю всіх 
муз і причиною всього сущого».

Великі творці,  які 
зробили значний внесок     
у розвиток людства та 
залишили свій відбиток       
в історії, часто мали гарну 
пам'ять, частково дану від 
народження, але частіше – 
р о з в и н е н у  в  п р о ц е с і 
постійних вправ. Історики 
стверджують, що багато 
видатних полководців – 

Юлій Цезар, Олександр Македонський, Олександр Суворов – 
могли запам'ятати в обличчя і по іменах майже всіх солдатів 
своїх багатотисячних армій. Відомий античний філософ Сенека 
був здатний, за свідченнями його сучасників, повторити дві 
тисячі незв'язаних між собою слів. Перефразовуючи слова 
Сократа, промовлені ним про друга, можна сказати: «Скажи 
мені, що ти пам'ятаєш, і я скажу тобі, хто ти».

Феноменальна пам'ять – майже завжди ознака видатних 
здібностей. Такою пам'яттю серед музикантів володіли           
В.А. Моцарт, С.В. Рахманінов, Ф. Ліст, які, прослухавши один 
раз складний музичний твір, могли зіграти його напам'ять,           
а також могли утримувати в своїй пам'яті майже всю основну 
музичну літературу. Будучи учнем знаменитого педагога Карла 
Черні, Ф. Ліст в 14 років грав йому всі прелюдії і фуги І.С. Баха     
з «Добре темперованого клавіру», причому в різних 
тональностях.

Серед сучасних музикантів видатною пам'яттю, без 
сумніву, володіє відомий російський піаніст, лауреат 
Міжнародного конкурсу імені П. І. Чайковського Денис Мацуєв. 
Ось що він розповів в одному зі своїх інтерв'ю: «Пару років тому 
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рано-вранці мені зателефонував один диригент і попросив 
ввечері цього ж дня в Парижі зіграти один з концертів                  
В. А. Моцарта замість хворої піаністки – без попередньої 
репетиції. Я добре знав і цей твір, і виконавську манеру 
диригента і... погодився. Прилетів до Парижа. Через 
автомобільні пробки ледве встиг до виходу на сцену. А коли 
оркестр почав вступ, обімлів – зазвучав зовсім не той концерт 
Моцарта. Виявляється, вранці, в стресовій ситуації, диригент, 
розмовляючи зі мною, переплутав його номер! Я був в шоці, 
адже ту музику, що звучала,  грав останній раз пару років потому 
і після цього не повторював. Трохи не вмер на місці, але потім 
зібрався з духом і став  згадувати ноти... Коли після концерту       
я розповів диригенту про те, що сталося, він спочатку мені не 
повірив, а потім упав на коліна і довго вибачався за помилку».

Але того, чого відомі музиканти досягали без очевидної 
праці, рядовим музикантам навіть за наявності здібностей 
доводиться завойовувати з великими зусиллями. Це відноситься 
до всіх музичних здібностей взагалі і до музичної пам'яті 
зокрема.



9

РОЗДІЛ I. МУЗИЧНА ПАМ'ЯТЬ

1.1 Основні види музичної пам'яті

Музична пам'ять є значущою частиною музичних 
здібностей, таких як музичний слух і відчуття ритму. При цьому 
вона характеризується збереженням не тільки самого твору,        
а й асоціацій, емоцій і переживань людини в моменти 
прослуховування або програвання музики. У цьому її 
унікальність і специфічність як процесу мозкової активності 
людини. Музична пам'ять – це здатність зберігати музичний 
матеріал і потім його відтворювати відповідно до оригіналу.

Запам'ятовування музичних творів у повсякденному житті 
виходить спонтанно, і ми часто не замислюємося про механізми, 
що відтворюють в нашій свідомості музику, ритм, слова пісень. 
Однак утримання в свідомості творів музики має свої закони        
і принципи дії.

Існує дві точки зору виділення музичної пам'яті як окремої 
структури наукового напрямку:  

1. Одні дослідники говорили про специфічність даного 
феномена, що є окремою структурою в психіці.

2. Інші вчені дотримувалися думки, що музична пам'ять      
в природі не існує – це комплекс кількох категорій пам'яті 
людини.

На сьогоднішній день існує поширена і отримала своє 
підтвердження в подальших дослідженнях точка зору, яка 
полягає в наступному: у процесі запам'ятовування музики 
беруть участь всі основні види музичної пам'яті – рухова, 
емоційна, зорова, слухова, логічна. Яка з них буде відігравати 
більш значну роль – залежить від індивідуальних властивостей 
особистості самого музиканта. 

На думку А. Д. Алексєєва необхідно, «щоб у піаніста були 
розвинені принаймні три види пам'яті – слухова, що служить 
основою для успішної роботи в будь-якій галузі музичного 
мистецтва, логічна – пов'язана з розумінням змісту твору, 
закономірностей розвитку думки композитора і рухова – вкрай 
важлива для виконавця-інструменталіста».
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Цієї точки зору дотримувався і С. В. Савшинський, який 
вважав, що «пам'ять піаніста комплексна – вона і слухова,             
і зорова, і м'язово-ігрова».

Англійська дослідниця проблем музичної пам'яті               
Л. Маккіннон також 
вважає, що «музичної 
пам'яті як якогось 
о с о б л и в о г о  в и д у 
пам'яті не існує. Те, 
що зазвичай розу-
міється під музичною 
пам'яттю, в дійсності 
уявляє собою спів-
працю різних видів 
пам'яті, якими володіє 
кож н а  н о рм а л ь н а 
людина – це пам'ять 

вуха, ока, дотику і руху». На думку дослідниці, «в процесі 
заучування напам'ять повинні співпрацювати принаймні три 
види пам'яті: слухова, тактильна і моторна. Зорова пам'ять, 
зазвичай пов'язана з ними, лише додається  в цей своєрідний 
квартет».

До теперішнього часу в теорії музичного виконавства існує 
точка зору, згідно з якою найбільш надійною формою 
виконавської пам'яті є єдність слухових і моторних компонентів.

Вагоме значення для розвитку музичної пам'яті надається 
сучасними методистами попередньому аналізу твору, за 
допомогою якого відбувається активне запам'ятовування 
матеріалу.  Важливість і  ефективність цього методу 
запам'ятовування була доведена в роботах як українських, так      
і зарубіжних дослідників. Так, американський психолог Р. Уїппл 
у своїх експериментах порівнював продуктивність різних 
методів запам'ятовування музики на фортепіано, які 
відрізнялися один від одного тим, що в одному випадку перед 
вивченням музичного твору на фортепіано проводився 
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попередній його аналіз, в іншому – аналіз не був застосований. 
При цьому час для заучування в обох  випробовуваних групах 
був однаковим.

Р.  Уїппл дійшов висновку,  що «метод,  в якому 
використовувалися періоди аналітичного вивчення до 
безпосередньої практичної роботи за інструментом, показав 
значну перевагу перед методом, у якому період аналітичного 
вивчення був опущений».

До аналогічного висновку дійшов і  психолог Р. Ребсон, 
який зазначав, що «без вивчення структури матеріалу, 
запам'ятовування його зводиться до придбання суто технічних 
навичок, які самі собою залежать від численних і тривалих 
тренувань».

1.2 Деякі прийоми заучування напам'ять

У сучасній психології дії із запам'ятовування тексту 
поділяються на три групи: смислове групування, виявлення 
смислових опорних пунктів і процеси співвідношення.                
У відповідності до цих принципів роботи В. І. Муцмахера 
«Удосконалення музичної пам'яті в процесі навчання гри на 
фортепіано» були розроблені прийоми роботи із заучування 
музичного твору напам'ять.

Смислове групування
 Сутність прийому, як зазначає автор, полягає у поділі твору 

на окремі фрагменти, епізоди, кожен з яких є логічно 
завершеною смисловою одиницею музичного матеріалу. Тому 
прийом смислового групування з повним правом може бути 
названий прийомом смислового поділу. Смислові одиниці є не 
тільки великими частинами, як експозиція, розробка, реприза, 
але і вхідними в них  –  такими, як головна, другорядна, заключна 
партії. Осмислене запам'ятовування, яке здійснюється                  
у відповідності з кожним елементом музичної форми, має йти від 
часткового до цілого, шляхом поступового об'єднання більш 
дрібних часток у великі. дрібних часток у великі.
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Коли виконавець забуває 
мелодію під час виконання,  
пам'ять звертається до опорних 
пунктів, які є мовби вмикачем 
чергової серії виконавських 
рухів.  Однак, передчасне 
«згадування» опорних пунктів 
може негативно позначитися 
на свободі виконання. Вико-
ристання прийому смислового 

групування виправдовує себе на початкових етапах розучування 
твору. Після того, як він вже вивчений, слід звертати увагу,          
в першу чергу, на передачу цілісного художнього образу твору.

Смислове співвідношення
В основі цього прийому лежить використання розумових 

операцій для зіставлення між собою деяких характерних 
особливостей тонального і гармонійного планів, голосоведення, 
мелодії, акомпанементу досліджуваного твору.

У разі нестачі музично-теоретичних знань, необхідних для 
аналізу твору, рекомендується звертати увагу на найпростіші 
елементи музичної тканини  –  інтервали, акорди, секвенції.

Обидва прийоми – смислове групування і смислове спів-
відношення – особливо ефективні при запам'ятовуванні творів, 
написаних у тричастинній формі і формі сонатного allegro,          
в яких третя частина подібна до першої, а реприза повторює 
експозицію. Пильної уваги потребують  імітації, варійовані 
повторення, модулюючі секвенції, елементи музичної тканини.

1.3 Музично-дидактичні ігри 
для розвитку музичної пам'яті

Система ігрових вправ, спрямованих на продуктивне 
запам'ятовування музичного матеріалу, зможе допомогти           
в оптимізації навчального процесу молодших школярів у ШЕВ. 
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Гра в тих формах, в яких 
вона існувала в дошкільному 
дитинстві, в молодшому шкіль-
ному віці починає втрачати своє 
розвивальне значення та посту-
пово замінюється вченням            
і працею. Самі по собі ігри            
в цьому віці стають новими. 
Розвиток здібностей до музики    
в дитячому віці набагато про-
стіший – в цей період психіка 
дитини сприйнятлива, гнучка. 
Викладачами музично-теоре-

тичних дисциплін розроблені методи, які є ефективними 
засобами для розвитку музичної пам'яті. Найбільш ефективні      
з них:

«Повтори ритмічний малюнок»
Попередньо готуються картки на всіх дітей з ритмічним 

малюнком – це зображення нот без нотного стану, різних за 
тривалістю. Кожному дістається по картці. Діти по черзі 
виходять, показують картку і плещуть у долоні малюнок. Решта 

намагаються запам'ятати його, і, коли ведучий картку закриває, 
діти повинні проплескати долоньками ритмічний малюнок 
напам'ять. Ця вправа розвиває не тільки пам'ять, а й почуття 
ритму.
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«Ритмічні замальовки» 
Викладач вибирає кожній дитині по одній простій мелодії, 

програє її, і діти повинні напам'ять простукати ритми. Якщо 
можливості дитини не доз-
воляють впоратися з зав-
данням, то вона пропускає 
свій хід, а потім їй надається 
інша мелодія.Викладач сте-
жить, хто виконує  завданням 
краще або гірше, і в залеж-

ності від цього визначає ступінь навантаження.
«Скакалки»
                                   

Викладач виконує мелодію на фортепіано. Завдання вихо-
ванців – запам'ятати її  рух, ритмічний малюнок, розміщення 
пальців  на  клавіатурі   фортепіано,  після чого відтворити мело-
дію в різних октавах і тональностях. Поступово педагог усклад-
нює дану  вправу,   додаючи паузи, змінюючи тональність,  руки 

по черзі. Учні повинні запам'ятати 
програні мелодії і відтворити згодом їх 
в точності.

«Імітація»
Значення вправи в тому, що діти 

виконують ролі звірів на музичному 
інструменті. Наприклад, потрібно 
програти, як ходить ведмідь, скаче кінь 
тощо.
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«Нотні сходи» 
Перед проведенням вправи го-

туються картки для кожного учасника 
гри з намальованими сходами з 8 схо-
динок (одна октава), кожна сходинка – 
одна нота. Викладач програє звуки,        
а малюки на слух визначають ноту та її 
сходинку.

«Музичний малюнок»
Викладач підби-

рає малюнок з декількома персонажами, кожен 
з яких являє собою якусь ноту. Потім отримана 
мелодія програється, увага дітей загострюється 
на кожному з її об'єктів, ставиться завдання 
повторити перший раз окремо кожен об'єкт,       
а потім увесь малюнок.

«Угадай мелодію»
Викладач вибирає дітям декілька 

незнайомих  мелодій, присвоює їм 
номери і програє їх. Потім   з уривків цих 
творів учні повинні визначити музичний 
номер. Так само педагог може змішати 
кілька нот з різних мелодій, а діти 
повинні помітити плутанину і роз-
класти її по нотах.

Зацікавленість  молодших школярів складають ігри, в які із 
задоволенням грають і дорослі. Це ігри, які змушують думати, 
надають можливість перевірити і розвинути свої здібності, що 

залучають дитину в змагання з інши-
ми дітьми.

«Музичне лото»
Грати   можуть   двоє чи троє 

учнів. У кожного – по таблиці. У вик-
ладача – квадратики із завданнями. 
Вчитель називає ноти на квадратику    
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і передає його тому, у кого на таблиці в квадратику такі ж ноти. 
Квадратик можна закрити кружечком. Виграє той, хто першим 
закриє за умовою гри один, два або три ряди на своїй таблиці.     
В процесі гри удосконалюється швидкість реакції, відбувається 
запам'ятовування написання нот.

«Музичні хованки»
Можливе використання карток із завданням з «Музичного 

лото». Учасники-викладач, учень. Учитель показує квадратик із 
завданням і пропонує учневі знайти цю ноту на інструменті,         
а потім зіграти її. В даному випадку працюють рухова, зорова, 
дотикова пам'ять, відбувається активне засвоєння інструменту,  
працюють увага, запам'ятовування.

 «Розбіглися звуки» 

Викладач пропонує учневі знайти і зіграти на різних ладах 
інструменту один і той же звук. Можливо, як мінімум, два 

варіанти виконання завдання.  В процесі гри 
відбувається засвоєння грифа інструменту,  
позиційної гри. Розвиваються такі види 
пам'яті: тактильна, зорова, слухова. Для 
ускладнення завдання з часом можна 
запропонувати дитині заспівати звук, який 
він грає.

«Зараз заспіваю!» 
Викладач грає учневі нескладні 

мотиви і пропонує підібрати їх за слухом, 
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заспівати, назвати ноти, з яких складається цей мотив. Згодом 
гра ускладнюється, використовується більша кількість нот          
у мотиві. Тут працюють всі види пам'яті в комплексі: 
розвивається слух, ритм, вміння орієнтуватися на інструменті. 
Крім того, гра має за мету закріплення посадки, організацію 
ігрових рухів юного музиканта. Все це сприяє розвитку 
виконавської техніки, бо змушує мозок реагувати на 
подразнення, що надходять в центральну нервову систему від 
різних органів відчуттів, перш за все від слухових, м'язово-
тактильних аналізаторів.

Методичні рекомендації 
щодо застосування і  використання навчальних ігор

џ Колективна гра, що не передбачає спілкування, підвищує 
запам'ятовування матеріалу в три рази, що перебільшує 
спілкування в сім разів.

џ У процесі гри спочатку слід утриматися від особистих    
коментарів, особливо від «винагороди» недбайливих.

Музично-дидактичні ігри – 
важливий засіб розвитку музичної діяльності

Сьогодні кожна людина живе 
вірою у краще майбутнє, а душі наших 
малят сповнені почуттями надії. 
Майбутнє повністю залежить від того, 
які основи ми закладаємо у свідомість 
дитини.

Викладачі покликані з першої 
зустрічі з дитиною виховувати в ній 
сприйняття краси. Перші яскраві, 
радісні малюнки життя запам'ято-

вуються назавжди. Досвід переконливо доводить, що 
дошкільники краще засвоюють знання під час гри.
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Музично-дидактичні ігри є важливим засобом розвитку 
музичної діяльності дітей. Вони об'єднують розділи напрямків 
навчання: спів, слухання, рухи під музику, ігри на музичних 
інструментах. Такі ігри доступні та цікаві для дітей, бо 
викликають бажання брати участь у них.

Музично-дидактичні ігри повинні бути різноманітними та 
естетично оформленими. Тільки тоді у дітей виникне бажання 
співати і слухати музику.

Педагогічна цінність музично-дидактичних ігор полягає     
у тому, що вони відкривають перед дитиною шляхи 
використання отриманих знань у життєвій практиці.
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РОЗДІЛ II. СПОСОБИ РОЗВИТКУ МУЗИЧНОЇ 
ПАМ'ЯТІ В МУЗИЧНІЙ ПЕДАГОГІЦІ

2.1 Методи запам'ятовування за В. Гофманом

У  рекомендаціях  бере-
мо за основу відому   тріаду 
«Бачу – чую – граю» і прин-
ципи роботи над музичним 
т в о р о м ,  з а п р о п о н о в а н і          
В. Гофманом. В основу цих 
принципів покладені різні 
способи роботи над твором.  
Гофман запропонував фор-

мулу найпростішого запам'ятовування музики. Вона скла-
дається з таких частин:

Робота за інструментом
Її  значення  –  програвання твору в певному темпі.  На 

даному  етапі починається відпрацювання  музичного твору, 
визначаються  смислові частини, проблемні місця, незвичні 
рухи.

Робота напам'ять (без тексту) 
Виконання напам'ять повністю поглинає музиканта, саме 

тому такі навички є важливими у розвитку музичної 
особистості. При цьому сам виконавець за бажанням                     
і потребами зосереджується на різних етапах твору: басах, 
мелодії або педалі. Спочатку важливу роль набувають асоціації 
музиканта: вони наповнюють твір змістом, душевністю, 
емоціями. Також зв'язок з асоціаціями – один з принципів 
розвитку пам'яті в цілому.

Регулярне повторення
Коли твір вивчено, необхідно регулярне повторення, щоб 

закріпити його в пам'яті. І чим старша людина, тим більше 
необхідно здійснювати повторень, бо можливості пам'яті з віком 
зменшуються. Повторення рекомендується робити осмислено, 
шукати нове смислове наповнення або зв'язок між частинами 
твору.
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Робота без інструменту 
Етап, який є найскладнішим, але саме до нього і варто 

прагнути як до основного показника майстерності. 
На цьому етапі процес ознайомлення й первинне 

заучування твору здійснюється на основі уважного вивчення 
нотного тексту та подання звучання за допомогою внутрішнього 
слуху. Уявне музичне сприйняття може проводитися за 
напрямами – виявлення і визначення:

џ головного настрою твору;
џ засобів, за допомогою яких воно виражається;
џ особливостей розвитку художнього образу;
џ головної ідеї твору;
џ розуміння позиції автора;
џ свого особистісного сенсу в аналізованому творі.
Ретельний аналіз тексту твору сприяє його подальшому 

успішному запам'ятовуванню. 
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Відомо багато випадків, як свідчить С. Савшинський, коли 
піаніст вивчав твір, лише прочитуючи його очима. Ф. Ліст 
виконав у концерті твір свого учня, переглянувши його перед 
самим виступом. Розповідають, що В. Гофман так само вивчив 
«Гумореску» П. В. Чайковського в антракті концерту і виконав її 
«на біс». Розвиток уміння вивчати твір по нотах без     
інструмента – один із резервів зросту професійної майстерності 
музиканта.

«Добре запам'ятовується лише те, що добре зрозуміло» – 
ось золоте правило дидактики, яке однаково правильне як для 
учня, який намагається запам'ятати різні історичні події, так і для 
музиканта, який вчить музичний твір напам'ять.

Для того, щоб процес запам'ятовування відбувався 
найбільш ефективно, необхідно включати в роботу діяльність 
всіх аналізаторів музиканта, а саме:

џ вдивляючись і дивлячись в ноти, можна запам'ятати 
текст візуально, а потім, під час гри напам'ять, уявляти 
його подумки перед очима;

џ слухаючи мелодію, проспівуючи її окремо голосом без 
інструмента, можна запам'ятати мелодію на слух;

џ «вграючись» в фактуру твору, можна запам'ятати її 
моторно-рухово;

џ відзначаючи під час гри опорні пункти твору, можна 
підключати логічну пам'ять, засновану на запам'ятову-
ванні логіки розвитку гармонійного плану.

Заучуючи напам'ять, не слід намагатися запам'ятати весь 
твір повністю. Краще спочатку спробувати запам'ятати окремі 
невеликі фрагменти, оскільки  вже знаємо, «відсоток збере-
ження заучуваного матеріалу обернено пропорційному обсягу 
цього матеріалу».

Повинні робитися перерви між напруженою мнемонічною 
роботою та іншими видами діяльності, що вимагають великого 
розумового або фізичного напруження. Після того як музичний 
матеріал вивчено, необхідно дати йому можливість просто 
«відлежатися». Якщо ж після мнемонічної роботи допустити 
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будь-яке психологічне перевантаження, то вивчений матеріал 
швидко забудеться.

Велику допомогу в запам'ятовуванні надають і асоціації, до 
яких вдається виконавець для більшої виразності виконання.

Залучення поетичних асоціацій для активізації есте-
тичного почуття – давня традиція в музичному виконавстві.

Поетичні образи, картини, асоціації, взяті як із життя, так     
і з творів мистецтва, добре активізуються при наданні завдань, 
наприклад: «В цій музиці неначе...». З'єднання чутних звуків        
з позамузичними образами та уявленнями, що мають схожу 
поетичну основу, збуджує емоційну пам'ять, про яку кажуть, що 
вона буває сильнішою за пам'ять розуму.

Коли твір вже вивчений напам'ять, він потребує регу-
лярного повторення для закріплення.  Так само, як лісова дорога, 
коли по ній довго не їздять, заростає бур'яном і чагарником, так     
і нейронні сліди, своєрідні доріжки пам'яті, розмиваються            
і забуваються під впливом нових життєвих вражень.

Багаторазове повторення матеріалу для кращого за-
пам'ятовування за своїм характером нагадує «зубріння», яке без-
застережно засуджується сучасною дидактикою, як у загальній, 
так і в музичній педагогіці. Нескінченні механістичні 
повторення гальмують розвиток музиканта, обмежують його 
репертуар, зменшують художнє сприйняття. Тому робота 
музиканта будь-якої спеціальності виявляється найбільш 
плідною тоді, коли вона, як зазначив В. Гофман, «виконується      
з повною розумовою зосередженістю, а остання може підтри-
муватися лише протягом певного часу. У заняттях кількісний бік 
має значення лише у поєднанні з якісним».

Як показують дослідження вчених-психологів, повторення 
вивченого матеріалу виявляється ефективним тоді, коли воно 
вміщує в себе щось нове, а не просте відновлення того, що вже 
було. У кожне повторення необхідно завжди вносити хоч якийсь 
елемент новизни – або у відчуттях, або в асоціаціях, або в тех-
нічних прийомах.
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Швидкість і міцність запам'ятовування виявляються 
пов'язаними і з раціональним розподілом повторень у часі. За 
даними С. В. Савшинського, «заучування, розподілене на 
декілька днів, дасть більш тривале запам'ятовування, ніж завзяте 
заучування в один прийом. Зрештою воно виявляється більш 
економним: можна вивчити твір за один день, але воно 
забувається вже назавтра».

Тому, повторення краще розподілити на кілька днів. 
Найбільш ефективним є нерівний розподіл повторень, коли на 
перший прийом вивчення або повторення відводиться більше 
часу і повторень, ніж у наступні прийоми вивчення навчального 
матеріалу. Найкращі результати запам'ятовування виявляються, 
як показують дослідження, при повторенні матеріалу через день. 
Не рекомендується робити занадто великі перерви при 
заучуванні – у цьому випадку воно може перетворитися на нове 
виучування напам'ять.

При заучуванні напам'ять добре зарекомендували себе 
прийоми пасивного і активного повторень, при яких матеріал 
спочатку грається по нотах, а потім робиться спроба відтворення 
його за пам'яттю.

Навіть тоді, коли твір добре вивчено напам'ять, методисти 
рекомендують не розлучатися з нотним текстом, вишукуючи       
в ньому  нові смислові зв'язки, вдумуючись в кожен поворот 
композиторської думки. Повторення по нотах повинно 
регулярно чергуватися з програванням напам'ять.

2.2 Методи запам'ятовування за в. І. Муцмахером

Вміння швидко заучу-
вати п'єсу напам'ять стає 
серйозною проблемою на 
уроці, час якого обме-
жений. Запам'ятовування 
п'єси здійснюється зазви-
чай двома способами: 
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або від часткового до цілого, або від цілого до часткового.           
У першому випадку твір або фрагмент з нього заучується  
спочатку до кінця окремими уривками, поступово кожен 
наступний уривок приєднується до попереднього, вивченого 
раніше. Але можна вчити  інакше: спочатку аналізується весь 
матеріал, виокремлюються певні рядочки, речення, встанов-
люється їх схожість і відмінність, складається схема їх розподілу 
в мелодії. Рядки заучуються окремо.  Їх обсяг найчастіше буває 
невеликий, тому вони запам'ятовуються швидше, ніж речення.

На практиці найчастіше застосовують перший спосіб 
заучування. Чи є він раціональним?

Вирішення однієї з найважливіших проблем музичного 
навчання – розкриття художнього змісту твору – спирається на 
слуховий аналіз матеріалу. Заучуючи п'єсу від часткового до 
цілого, ми можемо робити цілісний аналіз музичного матеріалу 
лише після запам'ятовування всієї п'єси. Засвоєння п'єси як 
художнього твору тільки тоді по суті і починається. Тому на 
практиці можна умовно виділити дві стадії роботи над п'єсою: 
стадія заучування напам'ять і стадія художнього осмислення 
твору, ніби його шліфування.

Розучуючи п'єсу другим способом – від цілого до частин, 
ми одночасно розкриваємо його зміст. Вихованцям уміння 
розкрити зміст простого, доступного їм твору допоможе глибше 
проникнути в музику і при знайомстві з більш складними 
творами. Це значить, що вивчення п'єси з одночасним її аналізом 
сприятиме формуванню в учнів навичок музичного сприймання, 
розширення загального музичного кругозору. Швидке вивчення 
п'єси напам'ять дозволяє не тільки раціонально використовувати 
час уроку, але й зберегти її в пам'яті надалі.

При формуванні навичок логічного запам'ятовування          
з використанням методу групування виявляються дві стадії:

џ вміння виокремлювати певні фрази в п'єсі, їх порів-
нювати, групувати, тобто опановувати способи групу-
вання музичного матеріалу;
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џ вміння використовувати результати такого аналізу           
з метою запам'ятовування даного групування – це              
і є мнемонічний прийом.

Метою роботи є  показ формування та використання 
методу групування музичного матеріалу на практиці. Надалі  
звертаємо увагу на це, хоча засвоєння групування як прийому 
запам'ятовування – тільки приватний аспект, і, звичайно, це ще      
й знайомство з аналізом музичного твору в цілому.

Специфіка сприйняття музичного матеріалу полягає в тому, 
що люди з натренованим вухом одночасно чують кілька ліній: 
ритм, звуковисотність, тембр тощо. Емоційне враження під час 
слухання музичного твору начебто складається воєдино з безлічі 
музичних компонентів. У процесі навчання доводиться 
аналізувати почергово спочатку одну лінію, потім іншу. Такий 
прийом використовується для виокремлення і групування 
певних ритмічних, звуковисотних  структур. 

«Ах ти, заяц косой»

          а                                          а

У мелодії два однакових мотиви учням легко встановити. 
Схема розподілу їх наступна: а + а. Так як мотиви однакові, 
досить запам'ятати один і повторити його при відтворенні два 
рази, після чого мелодія буде вивчена напам'ять. І ритм,                 
і звуковисотність збігаються, тому в даному прикладі неважко 
встановити подібність мотивів. Але в практиці найчастіше 
зустрічаються п'єси, в яких є зміни в мотивах, або в ритмі, або       
в звуковисотності, або в ритмічному і мелодичному малюнках 
одночасно.
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«Юргяли-майстер» Литовська народна пісня

Мотиви відрізняються один від одного і за ритмом, і за 
звуковисотністю. Схема їх розподілу: а + б.

На початковому етапі навчання встановити і одночасно 
врахувати ритмічні і звуковисотні відмінності, як було 
зазначено, важко. Одне засвоєння навички групування матеріалу 
для учнів молодших класів вже досить складне завдання. Тому 
метод групування треба вводити поступово.

Показані приклади п'єс без особливої праці можна вивчити 
напам'ять і механічно, без більш глибокого аналізу матеріалу. 
Але сутність запропонованого способу полягає не стільки            
у тому, щоб навчити швидко запам'ятати п'єсу, скільки у тому, 
щоб учні засвоїли метод аналізу, групування матеріалу як 
прийому запам'ятовування. Ефект даного методу виявиться 
пізніше при заучуванні більш складних і великих за обсягом п'єс.

Більшість п'єс має не такі прості, як у наведених вище 
прикладах, схеми розподілу мотивів, але ретельний аналіз 
останніх полегшує запам'ятовування всієї мелодії.

Паралельно з вирішенням індивідуального завдання 
навчити швидко запам'ятовувати мелодію за допомогою методу 
групувань педагог обов'язково ставить перед собою головну 
мету – розкриття змісту твору, проникнення в його музичну 
тканину для найбільш повного і глибокого розуміння учнями 
значення самої музики.

Як показали експериментальні дослідження, аналіз 
музичного матеріалу від цілого до частин і використання методу 
групування як прийому запам'ятовування успішно впливають на 
ефективність процесу навчання.

На міцність пам'яті позитивно впливають ті дії, які ми 
здійснюємо з досліджуваним матеріалом.
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Відомо, що при заучуванні напам'ять важкого музичного 
тексту складні у технічному відношенні фрагменти запам'ято-
вуються краще, ніж більш прості епізоди. Такі місця доводиться 
багато разів повторювати, продумувати аплікатуру, в результаті 
чого важкий текст залишає в пам'яті більш глибокі сліди.

З експериментів, проведених А. А. Смирновим, випливає, 
що чим більше різноманітних дій ми зможемо зробити                  
з матеріалом, який вчимо, тим більше у нас шансів його швидше 
запам'ятати.

Великі можливості в запам'ятовуванні має складання плану 
заучуваного. Це прояснює структуру тексту і дозволяє охоплю-
вати його відразу і вцілому. План розділяє матеріал на 
фрагменти, до кожного з яких рекомендується придумувати 
свою назву, що відбиває його зміст.
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РОЗДІЛ III. ЗАВДАННЯ ДЛЯ РОЗВИТКУ МУЗИЧНОЇ 
ПАМ'ЯТІ В МУЗИЧНІЙ ПЕДАГОГІЦІ

3.1 Завдання для розвитку швидкості запам'ятовування 
музичного матеріалу

1. Учневі пропонується нескладна мелодія. Він уважно грає 
її з листа, потім ноти мелодії педагог прибирає.

завдання:
џ зіграти цю мелодію по пам'яті;
џ зіграти цю мелодію на октаву вище;
џ зіграти цю мелодію від іншого звуку.
2. Педагог виконує на інструменті зі співом знайому для 

учня пісню. Учень уважно слухає. Педагог пропонує виконати 
ряд завдань на засвоєння ритмічної структури:

џ простукати ритмічний малюнок мелодії;
џ відтворити ритмічний малюнок по фразах: педагог 

вистукує першу фразу, учень–другу фразу, педагог– 
третю фразу, учень – четверту фразу;

џ відтворити ритмічний малюнок наступним чином: 
першу фразу учень простукує по столу, другу фразу «про 
себе», третю фразу по столу, четверту фразу «про себе».

3. Учень уважно слухає мелодію, яку виконує педагог. 
Педагог пропонує виконати ряд завдань, спрямованих на 
швидкість запам'ятовування.

џ Прослухай і визнач кількість тактів.
џ Прослухай і наспівай повторювані мелодійні елементи.
џ Прослухай і визнач напрямок мелодії.
џ Проспівай початок і кінець мелодії.
џ Відтвори мелодію повністю.
4. Учневі пропонується візуально вивчити і зіграти 

мелодію, що складається з 4 тактів. Педагог пропонує виконати 
ряд завдань на швидкість запам'ятовування:

џ Учневі пропонується заспівати мелодію по пам'яті.
џ З 5 запропонованих мелодій, розташованих на картках, 

учню необхідно вибрати нотне зображення почутої  
мелодії.
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џ  Учню необхідно зіграти на інструменті почуту мелодію.
5. Учень уважно слухає нескладну мелодію. Педагог 

пропонує виконати ряд завдань, спрямованих на швидкість 
запам'ятовування.

џ Учневі пропонується зіграти мелодію з листа.
џ Педагог грає три мелодії, серед яких мелодія, яка була 

запропонована учневі. Завдання учня – вгадати мелодію.
џ Педагог простукує ритм чотирьох мелодій, серед яких 

мелодія, яка була запропонована учневі. Завдання учня –  
впізнати мелодію по ритмічному малюнку.

6. Педагог пропонує виконати ряд завдань, спрямованих на 
швидкість запам'ятовування, за допомогою методу фотогра-
фування.

Учням  необхідно виконати ряд завдань.
џ Уважно вивчивши перші два такти мелодії,  відтворити  

їх на інструменті без нот.
џ Поки учень грає перші два такти, він запам'ятовує            

і відтворює без нот ці два такти мелодії.
џ Наприкінці роботи учень грає всю мелодію напам'ять.

3.2 Завдання для розвитку точності 
відтворення музичного матеріалу

1. Учневі пропонується прослухати нескладну мелодію. 
Для точного відтворення мелодії  використовуються наступні 
завдання:

џ проспівування даної мелодії учнем з викладачем 
acapella;

џ програвання даної мелодії учнем на інструменті по 
нотах;

џ спів мелодії з одночасним програванням її на 
інструменті ;

џ спів мелодії з одночасним програванням її на 
інструменті  в іншій октаві;

џ простукування ритмічного малюнку мелодії;
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џ спів мелодії з одночасним простукуванням всього 
ритму;

џ спів мелодії під акомпанемент викладача;
џ програвання даної мелодії учнем на інструменті  

напам'ять.
2. Учневі пропонується нескладна мелодія, яку він грає по 

нотах.
Завдання:
Графічно  за допомогою фішок зобразити рух мелодії.
Серед трьох фішок знайти ту, яка відповідає даній мелодії.
Відтворити дану мелодію на інструменті  напам'ять.
3. Учневі пропонується програти мелодію по нотах.
Завдання: учневі пропонується пограти в «пазли».             

В записаній мелодії пропущений такт. Завдання для учня – 
знайти пропущений такт із запропонованих 4-х варіантів.

Завдання для розвитку міцності (тривалості) збереження 
музичного матеріалу. Практика показує, що при вивченні твору,    
в основному, бере участь рухова пам'ять, тобто учні 
запам'ятовують, як правило, рухи  рук, при цьому заучування 
відбувається без осмислення. Учні не в змозі відтворити або 
проспівати нотний текст. Зазвичай  багато учнів намагаються 
запам'ятати твір в результаті багаторазових повторень. Основне 
навантаження при такому способі заучування лягає на рухову 
пам'ять. Але такий спосіб вирішення проблеми, як справедливо 
відзначала знаменита французька піаністка Маргарита Лонг, 
«ліниве рішення сумнівної правильності і при тому марнування 
дорогоцінного часу». Твір, вивчений таким чином, зазвичай, 
швидко забувається.

3.3 Завдання для розвитку міцності 
(збереження) музичного матеріалу в пам'яті учнів

1. Вивчення напам'ять нотного тексту мелодії:
џ виконання мелодії з одночасним програванням на 

інструменті;
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џ простукування ритмічного малюнку;
џ виконання мелодії з одночасним простукуванням 

ритмічного малюнку;
џ з педагогом;
џ виконання мелодії без інструменту;
џ графічне зображення мелодії;
џ цілісний аналіз;
џ виконання мелодії  під акомпанемент викладача;
џ гра без інструменту і без нот на площині.
Це  найбільш важкий спосіб роботи над твором, і І. Гофман 

недарма казав про його складність і  втомлюваність                        
в розумовому відношенні. Проте, чергуючи уявні програвання 
твору без інструменту з реальною грою на інструменті, учень 
може домогтися гранично міцного запам'ятовування твору.

Завдання: учневі пропонується програти вивчений твір 
без нот    і без інструменту, тобто проспівати  нотний текст про 
себе або вголос і програти на уявному інструменті.

Завдання: самодиктант. Учневі пропонується записати 
вивчену мелодію  напам'ять, при цьому не вдаючись до 
допомоги інструменту.

3.4 Завдання для розширення обсягу пам'яті

1. Вгадай мелодію
Педагог програє на музичному інструменті кілька мелодій, 

різних за характером: швидких, повільних, ліричних, сумних, 
витончених тлщо. Учень сприймає на слух ці мелодії, 
запам'ятовуючи характер виконання.

Завдання: при програванні музичного фрагменту учневі 
пропонується визначити  за емоційним забарвленням                    
і характером виконання,  з якого твору цей фрагмент.

2.  «Пазли»
Учневі пропонується на уроці вивчити і відтворити на 

інструменті музичний фрагмент, що складається з 4-х тактів. На 
наступних уроках обсяг музичного фрагменту (такти) 
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збільшується до закінчення музичного фрагменту.
3.«Урок - п'єса»
Для збільшення обсягу пам'яті учня можна використо-

вувати наступний метод:
џ кожен урок учень вивчає невелику  п'єсу, яка сподо-

балась, до кінця чверті обсяг пам'яті учня збільшується 
за рахунок збільшення репертуару.

Використання комплексу спеціальних завдань в процесі 
заучування музичних творів на заняттях музично-теоретичного 
циклу та спеціальності спрямоване  на розвиток таких навичок, 
як швидкість запам'ятовування музичного матеріалу, точність 
відтворення, міцність збереження музичного матеріалу в пам'яті.
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Висновок

Пам'ять – це відображення досвіду людини шляхом його 
запам'ятовування, збереження, відтворення. Те, що нами 
відчувається і сприймається, не зникає безслідно, а  запам'ято-
вується в тій чи іншій мірі.

Пам'ять окремої людини 
індивідуальна і залежить від 
багатьох факторів – фізичних та 
психологічних. У молодшому 
шкільному віці  всі  психічні 
процеси знаходяться в стадії 
активного становлення. Цей 
період в  житті  дитини слід 
розглядати як сенситивний для 
вивчення музики , розвитку пам'яті 
т а  о в о л о д і н н я  м у з и ч н о ю 

грамотою. Незважаючи на те, що провідною діяльністю 
молодшого шкільного віку стає навчальна діяльність, гра, як        
і раніше, зберігає своє значення для розвитку пізнавальних 
процесів.

Як один з ефективних способів запам'ятовування може 
бути обрана саме гра, бо гра в дошкільному віці є провідною 
діяльністю. Це ігри, які змушують думати, надають можливість 
перевірити і розвинути свої здібності. Використовуючи ігрову 
технологію користуємось девізом: «Увести дитину в світ музики 
з радісною усмішкою!» Якщо діти отримують задоволення,         
є результати в розвитку музичних здібностей, то ми з вами  на 
правильному шляху. Багаторічний досвід роботи дозволив 
сформулювати ряд методичних рекомендацій, які будуть 
корисними у роботі викладачів ШЕВ. 
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МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ВИДАНО ЗА СПРИЯННЯ ТА ПІДТРИМКИ 
КУ «ЛУГАНСЬКИЙ ОБЛАСНИЙ ЦЕНТР НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНОЇ РОБОТИ, 

КУЛЬТУРНИХ ІНІЦІАТИВ І КІНОМИСТЕЦТВА»
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