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    Здібності дитини розвиваються в 

процесі активної музичної 

діяльності. Правильно організувати 

і направити її з раннього 

дитинства, враховуючи зміни 

вікових періодів – завдання 

педагогів. 

 

   Німецький композитор Карл Орф 

(1895-1982) на початку ХХ століття 

розробив систему музичного 

виховання дітей, засновану на 

розвитку дитячої творчості.  

       



«Добрива 

збагачують землю, 

дозволяють зернам 

прорости 

 і так само музика 

будить в дитині сили 

і здібності, які 

інакше ніколи б не 

розцвіли» 

 

                 Карл Орф  
 



Ідея цього навчання поміщена в книзі Орфа 

«Schulwerk», і означає «навчання у дії», через 

дитячу   творчість, через гру на музичних 

інструментах, через створення власних 

танцювальних рухів, через акомпанування і 

спів невеликих дитячих пісеньок.  
 

Створюючи Шульверк, Орф задумував 

вийнайти “гру в музику”, музичну гру-

імпровізацію, яка змогла б підготувати дітей 

до подальшого музичного развитку та дати 

повштох творчому мисленню на роки вперед. 
 

Що таке ж Орф-педагогіка?  
 



       Музична педагогіка 

К.Орфа заснована на 

природній фізіології дитини: 
ігровій, допитливій і 

дослідницькій   потребі. 

Вона допомагає бути самим 
собою. Для того, щоб 

розвинути у кожного 

малюка музичний слух і 

здібності, які тією чи іншою 

мірою є абсолютно у всіх, 

треба дати змогу дитині 

бути ДІЯЧЕМ.  



Орф-підхід 

направлений 

передусім на розвиток 

людини, підтримку 

його цілісності, 

покращення його 

контакту з собою і 

світом.  
 

 Орф-підхід в музичній освіті – це шлях 

навчання орієнтований на потреби 

дитини, який розглядає музику як базову 
систему, подібну мовленню.  



Орф-підхід – це практичний спосіб 

навчання і виховання через 

мистецтво і творчість, заснований 

на єдності і взаємозв’язку музики, 

мовлення і руху. 
   

Рух 
Музика 

Мовлення 



 . 

- навчити грати дитину на музичних 

інструментах; 

- співати; 

- краще усвідомлювати своє тіло 

(керувати тілом); 

- вправляться в концентрації уваги 

(тренування уваги); 

- розвивати відчуття ритму; 

- зрозуміти визначені (або певні) 

закономірності музики; 

- створювати ситуацію творчості; 
- 



- розвивати природну музичність; 

- пізнавати різні емоції в спілкуванні з 

іншими дітьми; 

- орієнтуватися в просторі та часі; 

- думати абстрактно. 

 

Мета Орф-занять: залучати всіх 

дітей, незалежно від їх 

здібностей до музики, 

вивільняти індивідуально творчі 

сили дитини. 



- від цілого музичного твору до 

деталей і нот; 

- від простого до складного; 

- від спонтанного до заданого; 

- від практичної гри до нотної 

грамоти (від практики до теорії) 
 



Орф-підхід об’єднує музику, рух, драму і 

мовлення. Це заняття, які схожі на світ 

дитячої гри. 

Історія, казка, міф необхідні для 

завершення цілісності процесу в часі. На 

певному етапі заняття всі види діяльності 

– рухи, танець, спів, гра передаються в 

сюжеті, який їх об’єднує в обмірковане 

єдине ціле. 
 

 

Казка (сюжет) 
 

 

Ритм        Танець          Спів 




