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Метою дослідження є виявлення умов та принципів для розвитку творчих здібностей 
учнів у музичній діяльності. Розвиток творчих здібностей учнів буде більш ефективним 
при використанні різних видів музичної діяльності. 
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Целью исследования является выявление условий и принципов для развития 
творческих способностей учеников в музыкальной деятельности. Развитие творческих 
способностей учащихся будет более эффективным при использовании различных видов 
музыкальной деятельности. 
Ключевые слова: музыкально-творческое развитие, ученики, творческие способности, 

музыкальное воспитание. 

 

The purpose of the study is to identify the conditions and principles for the development of 
pupils’ creative abilities in musical activity. The development of pupils’ creative abilities will 
be more effective while using various types of musical activity. 
Keywords: musical and creative development, students, creative abilities, musical education. 
 

Проблема творчості в педагогіці завжди була однією з найбільш актуальних. Творчі 

особистості потрібні завжди, оскільки вони визначають прогрес людства. Вирішення 

проблеми розвитку творчості починається з сенситивним періодом дитинства. Варто також 

відзначити великий творчий підйом, що відбувається сьогодні у сфері сучасної дошкільної та 

шкільної музичної освіти: створюються різні програми і технології за окремими видами 

діяльності. 

Проблемами творчості та здібностей займалися багато вітчизняних психологів і 

педагогів, серед яких  Л. С. Виготський, Б. М. Теплов, Н. О. Ветлугіна. Зміст музичного 

виховання школярів висвітлено в програмах і методичних посібниках (Т. В. Гризик, 

Т. В. Доронова, В. О. Іванова, В. М. Каплунова, В. О. Новоскольцева, О. П. Радінова та ін.). 

Проблемою дитячої творчості займалися О. В. Запорожець, Б. В. Асаф’єв, А. В. Кенеман, 

З. Фрейд, Т. Р. Казакова, Ст. Глоцер, Б. Джеферсон та інші. Завдяки цим дослідженням 

існують два погляди на те, чи потрібна допомога дорослого в розвитку творчих здібностей. 

Одні дослідники стверджують, що будь-яке втручання педагога у процес творчості дитини 

шкодить індивідуальним проявам особистості (Ст. Глоцер, Б. Джеферсон). Вони вважають, 

що творчість дітей виникає спонтанно, інтуїтивно і допомоги дорослих діти не потребують. 

Отже, роль педагога у цьому випадку повинна полягати в тому, щоб уберегти дітей від 

непотрібних впливів зі сторони і тим самим зберегти самобутність і оригінальність їх 

творчості. Інші дослідники (А. В. Запорожець, Н. О. Ветлугіна, Т. Р. Казакова та інші) 

визнають інтуїтивність і самобутність дитячої творчості, але разом з тим вважають за 



СТУДЕНТСЬКИЙ ВІСНИК  
НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ВОДНОГО ГОСПОДАРСТВА ТА ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ 

 

115 
 

 

потрібне розумний вплив дорослого. Таким чином, можна зробити висновок, що втручатися 

в творчість дітей можна по-різному. Якщо дитина з допомогою дорослих навчиться 

відповідних способів дій, буде позитивно оцінювати своє творіння, то таке втручання буде 

сприяти дитячій творчості. 

Об’єктом нашого дослідження виступає процес музичного виховання учнів. Предмет 

дослідження – розвиток творчих здібностей учнів. 

В роботі нами були використані наступні методи: теоретичний і методологічний аналіз 

літератури, спостереження, самоаналіз педагогічної діяльності. 

Метою дослідження є виявлення умов для розвитку творчих здібностей учнів у 

музичній діяльності.  

Відповідно до мети висунуто завдання дослідження: виявити підходи до поняття 

здібностей та дитячої творчості, виділити її види та особливості; вивчити процес розвитку 

творчих здібностей; визначити основні психолого-педагогічні умови, що сприяють більшій 

ефективності музичного розвитку учнів на музичних заняттях; обґрунтувати необхідність 

використання різних видів діяльності в процесі розвитку творчих здібностей учнів. 

Гіпотеза дослідження полягає в тому, що розвиток творчих здібностей учнів буде більш 

ефективним при використанні різних видів музичної діяльності. 

Як зазначає Б. М. Теплов, що здібності завжди є результатом розвитку, з’являються і 

розвиваються лише в процесі відповідної діяльності. Дитячі творчі здібності можна 

визначити як індивідуальні особливості дитини, завдяки яким вона може займатися творчою 

діяльністю [4]. 

Творчі здібності в музичній діяльності О. П. Радинова поділяє на 2 види [3]: здібності 

до продуктивної творчості (твір, імпровізація співанок, музика, музично-ритмічні рухи) і 

здатності до творчого сприймання музики. Творчі здібності можуть проявитися у кожної 

дитини по-різному, залежно від природних задатків і розвитку основних музичних 

здібностей. У одних дітей може проявитися здатність до творчого сприйняття музики, в 

інших – до одного з видів виконавства або продуктивної творчості. Тому підходити до 

питання розвитку творчих здібностей дітей потрібно індивідуально.  

Л. С. Виготський звертає увагу на те, що в розвитку дитячої творчості необхідно 

дотримуватися принципу свободи. Це говорить про те, що творчість дітей не може бути ні 

обов’язковою, ні примусовою. Вона може виникати лише з дитячих інтересів [2].  

Н. А. Ветлугіна обґрунтувала ідею взаємозв’язку, взаємозалежності навчання і 

творчості дітей, теоретично і експериментально довівши в своїх роботах, що ці процеси не 

протистоять, а тісно стикаються і збагачують один одного. Необхідною умовою виникнення 

дитячої музичної творчості є накопичення вражень від сприйняття мистецтва, які є джерелом 

творчості, його зразком. Інша важлива умова – це накопичення досвіду виконавства. В 

процесі музичної діяльності у дітей розвиваються музичні здібності, набуваються необхідні 

вміння, навички, знання, що дозволяють дитині висловити свої власні музичні враження [2]. 

У вітчизняній музичній педагогіці визначено етапи розвитку дитячої музичної 

творчості: 1 етап – первинне орієнтування в творчій діяльності (дитині дається установка на 

створення нового – придумай, зміни, склади); 2 етап – освоєння способів творчих дій, пошук 

рішень; 3 етап – самостійні дії дітей, використання складених мелодій, танцювальних 

композицій в житті [3, С. 130]. 

Творчість народжується з інтуїтивних і свідомих дій. Поступово їх поєднання стає 

більш міцним. Дитяча музична творчість за своєю природою синтетична діяльність. Вона 

може проявлятися в усіх видах музичної діяльності: співі, ритміці, грі на музичних 

інструментах. 
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Підвищену увагу слід надавати відбору музичних творів, які слугують ніби сценарієм 

для самостійних дій дітей. Програмна музика займає провідне місце в творчих завданнях, 

оскільки поетичний текст, образне слово допомагають дитині краще зрозуміти її зміст. 

Інструментальна творчість дітей проявляється в імпровізаціях під час гри на музичному 

інструменті. Це безпосереднє, тимчасове вираження вражень. Воно виникає на основі 

життєвого і музичного досвіду, наявного у дітей. Накопичення, збагачення музичних 

вражень є неодмінною умовою творчих проявів дітей. Однією з умов, що забезпечують 

успішну інструментальну творчість, є володіння дітьми елементарними навичками гри на 

музичних інструментах, освоєння різних способів звуковидобування, які дозволяють дітям 

передавати найпростіші музичні образи (цокіт копит, падаючі листя). Важливо, щоб діти 

розуміли, що, створюючи якийсь образ, необхідно висловити настрій, характер музики. 

Залежно від характеру образу, який належить передати, діти вибирають певні виражальні 

засоби, це допомагає дітям глибше відчути й усвідомити особливості виразної мови музики, 

спонукає до самостійних імпровізацій. 

Щоб дитина могла вигадати і заспівати мелодію, у неї необхідно розвинути основні 

музичні здібності. Крім того, для прояву творчості потрібна уява, фантазія, вільне 

орієнтування в незвичних ситуаціях. Успішність творчих проявів дітей залежить від міцності 

співочих навичок, від вміння висловлювати в співі певні почуття і настрої, співати чисто і 

виразно. Важливо звертати увагу дітей на виразність їх імпровізації навіть у найпростіших 

вправах. 

Слухання вокальних, інструментальних творів як у запису, так і в «живому» виконанні 

педагогів або виконавців-професіоналів, бесіди про виразні засоби музичної мови, вивчення і 

порівняння тембрів інструментів, їх виразних можливостей необхідно дітям для подальшої 

творчості, в тому числі й інструментальної. 

Таким чином, для успішного розвитку творчих здібностей дітей у музичній діяльності 

необхідні такі умови: 

- дотримання принципу свободи; 

- накопичення вражень від сприйняття мистецтва; 

- накопичення досвіду виконавства (спів, рух, гра на музичних інструментах); 

- розвиток основних музичних здібностей; 

- оснащення музичної творчості музичним супроводом, різноманітними костюмами і 

атрибутами, простором для танців, дитячими музичними інструментами. 

Для розвитку дітей молодшого шкільного віку в музичній творчості ми пропонуємо 

програму, завданнями якої є: 

1. Підготувати дітей до сприйняття музичних образів та уявлень. 

2. Закласти основи гармонійного розвитку (розвиток слуху, уваги, рухи, почуття ритму 

й краси мелодії, розвиток індивідуальних музичних здібностей). 

3. Долучити дітей до народно-традиційної та світової музичної культури. 

4. Підготувати дітей до засвоєння прийомів і навичок у різних видах музичної 

діяльності адекватно дитячим можливостям. 

5. Розвивати комунікативні здібності (спілкування дітей один з одним, творче 

використання музичних вражень у повсякденному житті). 

6. Познайомити дітей з різноманіттям музичних форм і жанрів в цікавій та доступній 

формі. 

Реалізація програми передбачає використання на заняттях цікавого і яскравого 

наочного матеріалу: ілюстрації та репродукції, малі скульптурні форми, дидактичний 

матеріал, ігрові атрибути, музичні інструменти, аудіо- та відеоматеріали. Зазначимо, що 

використання наочного матеріалу зацікавлює дітей, активізує їх і викликає бажання взяти 



СТУДЕНТСЬКИЙ ВІСНИК  
НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ВОДНОГО ГОСПОДАРСТВА ТА ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ 

 

117 
 

 

участь у тому чи іншому виді діяльності. В результаті спостерігаються емоційна чуйність 

дітей, прекрасний настрій, хороше засвоєння музичного матеріалу, висока активність. 

Музичне виховання дітей побудовано на низці принципів. Наведемо їх коротку 

характеристику. Одним з головних принципів у роботі з дітьми є створення невимушеної 

обстановки, в якій дитина відчуває себе комфортно, розкуто. Другий принцип – цілісний 

підхід у вирішенні педагогічних завдань: а) збагачення дітей музичними враженнями через 

спів, слухання, ігри й танці, музикування; б) втілення отриманих вражень в самостійній 

ігровій діяльності; в) прилучення до народної культури (слухання і спів народних пісень, 

розучування народних ігор та хороводів). Принцип послідовності передбачає ускладнення 

поставлених завдань з усіх розділів музичного виховання. Якщо в молодшому дошкільному 

віці сприйняття музичного матеріалу відбувається на рівні емоцій і тільки за допомогою 

педагога, то в підготовчій групі діти здатні самі осмислити і зрозуміти той чи інший матеріал 

і висловити своє враження і ставлення. Четвертий принцип – співвідношення музичного 

матеріалу з природним, народним, світським і частково історичним календарем. Одним з 

найважливіших принципів музичного виховання є принцип партнерства: разом слухаємо, 

разом співаємо, міркуємо разом і граємо. Важливим є і принцип позитивної оцінки 

діяльності дітей, що сприяє ще більш високій активності, емоційній віддачі, гарному 

настрою та бажанню подальшої участі у творчості. Музичне виховання здійснюється на 

музичних заняттях, вечорах дозвілля, як самостійна ігрова діяльність. У педагогічній 

практиці ми застосовуємо різноманітні види музично-творчої діяльності, які, на наш погляд, 

повною мірою відповідають зазначеним критеріям. Кожен з них може бути успішно 

використаний для вирішення конкретних музично-педагогічних завдань. 1. Музично-

ритмічні рухи. 2. Розвиток почуття ритму, музикування. 3. Танці, ігри. 4. Слухання музики. 

5. Спів (підспівування). Застосування комплексу розглянутих видів музично-творчої 

діяльності в ході реалізації змісту освітньої галузі «Музика» спрямоване на досягнення мети 

розвитку музикальності дітей, здатності емоційно сприймати музику через рішення 

наступних задач, а саме: розвиток музично-художньої діяльності; залучення до музичного 

мистецтва. 

З психологічної точки зору дитинство є сприятливим періодом для розвитку музичних 

творчих здібностей. І від того, наскільки були використані ці можливості, багато в чому буде 

залежати творчий потенціал дорослої людини. За своєю природою дитяча творчість часто 

носить імпровізаційний характер. Вона дає можливість повніше судити про індивідуальні 

особливості та своєчасно виявити здібності дітей. У цьому зв’язку доречно сказати про 

необхідність використання різних видів музично-художньої діяльності в системі розвитку 

творчих здібностей у дітей шкільного віку. Педагогічний досвід підказує, що в цьому 

випадку досягаються не тільки завдання творчого розвитку, але також спостерігається 

музично-терапевтичний ефект. Самоаналіз педагогічної роботи показав, що рухи під музику, 

танці, слухання музики сприятливо позначаються на нервовій системі учнів та фізичному і 

психологічному розвитку. Велику роль у навчанні музиці, естетичному і моральному 

розвитку особистості грає образний та сюжетно-ігровий метод. 
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