
МЕТОДИКА КАРЛА ОРФА 

Суть: сприяє розвитку музичних творчих здібностей, самоствердженню 

особистості, самостійності та свободі мислення. 

 Мотивація вибору технології: формування активної творчої музичної 

діяльності дітей дошкільного віку, виховання навичок творчого музикування, 

імпровізування, комбінування, вміння проявити індивідуалізм, здатність до 

самовираження, розвиток уяви, фантазії. 

Музичне виховання дошкільнят за системою К.Орфа 

Часто вважають, що музику вивчають, щоб у майбутньому стати 

музикантами – професіоналами, адже музика потрібна кожному: вона може 

допомогти щось обдумати, зніме напруження, може сприяти вивченню 

іноземних мов, математики, дасть поштовх уяві...  

Карл Орф вважав: елементарна музична грамотність необхідна кожному. 

Потрібно лише своєчасно обережно допомогти дитині зазирнути за двері, де 

живе класична музика. 0т тоді малюки навчаться не лише слухати, а й чути. 

Музика принесе їм справжню насолоду, стане помічницею у житті. 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 розробив систему музичного виховання 

дітей, засновану на розвитку дитячої творчості. Карл Орф, створюючи свою 

музичнопедагогічну концепцію, адресував її, перш за все, педагогам, що 

працюють з дітьми у сфері музичного виховання. Під концепцією ми розуміємо 

систему поглядів на щонебудь, основну думку. У п'ятитомному навчальному 

посібнику «Шульверк» (у перекладі російською мовою цю назву означає школа 

дії, школа творіння, тобто, націлює на активну дію, співпрацю). 

 Карл Орф детально висловлює свою методику, яка стимулює дитяче 

колективне елементарне музикування. Музична імпровізація дітей є основним 

методом музичного виховання в посібнику «Шульверк». Його система 

максимально наближена до можливостей і інтересів звичайної дитини. 

Невипадкова її назва – «Елементарне музикування», в якому слово 

«елементарне» має сенс «просте», «доступне кожному» (але не примітивне). 

Музикування тут розуміється як глибокий і органічний взаємозв'язок музики, 

руху і мови. Дитяча елементарна музика будь-якого народу генетично 

нероздільно пов'язана з мовою і рухом. Її Орф назвав «елементарною музикою» 

і зробив основою свого «Шульверка».  

«Шульверк» – це антологія музики для дітей, вперше видана більше 40 років 

тому. Вона зібрана і відібрана Орфом для співу і танців з акомпанементом 

ансамблю орфовских інструментів. Кожна невелика п'єса з «Шульверка» є 



простою партитурою доступну у виконання навіть маленьким дітям. Орф дуже 

піклувався про якість матеріалу з яким діти стикнуться вперше, тому основу 

«Шульверка» склав південнонімецький фольклор.  

Система Карла Орфа побудована на синтезуванні різних видів діяльності 

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

музичення. Основні принципи педагогіки Карла Орфа: креативність; 

варіативність;  комунікативність.  


