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АКТИВІЗАЦІЯ ТВОРЧИХ ЗДІБНОСТЕЙ УЧНІВ ЯК УМОВА 
ФОРМУВАННЯ ВОКАЛЬНО-ХОРОВИХ УМІНЬ  

 
Цікавість до творчих аспектів дитячої педагогіки залишається досить 

актуальною і у наш час. Відомо, що завдання музичного виховання вирі-
шуються значно цікавіше, ширше та результативніше з урахуванням роз-
витку творчих умінь та здібностей учнів. Поштовхом до пошуків нових 
форм творчого музичного виховання було незадоволення традиційними 
методами навчання, які у підсумку зводилися до заучування декількох тво-
рів протягом всього навчального року, до одностороннього технічного ро-
звитку учнів. Гіркий досвід традиційних методів навчання у дитячій прак-
тиці теоретично усвідомлений, але практично не викоренений. Наслідки 
такого навчання, на сучасному етапі музичного виховання, драматичні – 
загублена любов до музики, великий відсів серед тих, хто нещодавно з та-
ким натхненням прагнув до музичної школи. 

Викладачі-новатори намагаються відповісти на питання, як досягти в 
процесі навчання ґрунтовного засвоєння знань при якому б навчання не 
перевтілювалося у сувору необхідність, а відповідало внутрішньому стану 
дитини. Уміння надавати педагогічним цілям захоплюючий характер, 
знайти ланки, які поєднують гру з обов’язковим навчальним та свідомим, 
перетворити навчальний процес у сумісне натхнення та радісний пошук, 
коли не примус та заборона стоять на першому місці, а задоволення і пот-
реба випробовувати себе, повторити успіх, становиться імпульсом до тво-
рчої діяльності. Творчість виникає там, де вчитель уміє будь-яку справу 
перетворити у захоплення. Цікаве, розвиваюче допитливість навчання і є 
творчим. У такому процесі на перше місце виходить не сила покірності, а 
радісне переживання, задоволення. Все це потребує особливої педагогічної 
фантазії, винахідливості, таланту. 

Серед науковців, які вивчали питання розвитку творчих умінь учнів 
слід відзначити праці А. Болгарського, П. Вейса, С. Горбенко, 
В. Ємельянова, А. Козир, Ф. Колеси, А. Кречковського, А. Кузьмінського, 
Б. Нікітіна, О. Олексюк, О. Раввінова, М. Щетініна. 

Аналіз публікацій говорить про те, що питанням творчої діяльності 
приділено багато уваги. Разом з тим цікавість авторів до творчих методів 
навчання ще не підкріплена у достатній мірі практичним досвідом. Відсут-
ність методичних посібників, у яких конкретизувався шлях розвитку, га-
льмує поширення ціннішого починання сучасної педагогіки. Питання тво-
рчої спрямованості навчально-виховного процесу, відповідно до вимог во-
кально-хорового виховання, не одержало ще достатнього висвітлення у на-
уковій літературі. 

Мета статті – розкрити сутність поняття «творчість», визначити умо-
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ви активізації творчих здібностей учнів при формуванні вокально-хорових 
умінь, проаналізувати особливості протікання творчого процесу на уроках 
музично-теоретичних дисциплін. 

У сучасній музичній педагогіці творча спрямованість процесу на-
вчання розглядається як одна з основних тенденцій. Творчі методи роботи 
органічно входять до системи викладання музично-теоретичних дисциплін 
як фактор розвитку музичних здібностей, активізації творчої ініціативи. 

Досліджуючи поняття «творчість» слід зазначити, що воно розгляда-
ється багатьма науками: філософією, психологією, наукознавством, теорі-
єю інформатики, тощо. Досить недавно виникла спеціальна наука, яка дос-
ліджує закономірності творчої діяльності – евристика (від Архімедової 
«еврики») та визначає творчість як «процес людської діяльності, що ство-
рює якісно нові матеріальні та духовні цінності» [1, с. 20]. У педагогіці 
творчість визначається як «здатність людини, що виникає в процесі праці, 
створювати (на основі пізнання закономірностей об’єктивного світу) з на-
даного дійсністю матеріалу нову реальність, що задовольняє багатоманіт-
ність суспільних потреб» [1, с. 20]. М. Щетінін підкреслює, що творчість 
з’являється тільки тоді коли «дійсно йде постійне створення нового з ризи-
ком помилитися та зазнати поразку» [5, с. 65]. Б. Нікітін зазначає, що «само-
стійна дія у новій незвичній ситуації і є творчістю» [3, с. 9]. Таким чином 
творчість не є сумою знань, а є «особливим станом душі, властивість харак-
теру та особлива направленість інтелекту (уміння зіставляти, аналізувати, 
комбінувати, знаходити зв’язки, залежності та закономірності)» [3, с. 9]. 

Творча діяльність – необхідна ланка музично-естетичного виховання 
учнів, адже особливо широкі можливості для прояву творчості відкрива-
ються саме на музичних заняттях. Це пояснюється тим, що специфіка му-
зичних занять полягає в активній роботі думки, уяви, що призводить до 
потреби проявити себе у самостійній творчій діяльності. У процесі залу-
чення дітей до музично-творчої діяльності розвивається творча уява, емо-
ційна чутливість, художня проникливість, тобто ті компоненти, які входять 
до поняття «творче мислення» [1, с. 329]. 

У навчально-виховному процесі елементи творчості проявляють у рі-
зних ситуаціях, необхідно створити такі умови на уроці, щоб творчість ви-
кладача переходила у творчість учнів. Творча діяльність – це необхідна 
складова частина уроку. Саме на уроках музично-теоретичних дисциплін 
створюються широкі можливості для реалізації творчого потенціалу учнів. 

О. Олексюк виділяє у своїй роботі необхідні умови активізації твор-
чих проявів учнів, а саме: 

• добирати музику, яка б формувала творчі навички і одночасно ві-
дповідала дидактичним вимогам; 

• використовувати методи роботи, які б сприяли творчій активності; 
• показувати зразки творчості у різних видах музичної діяльності, 
імпровізувати різними способами; розробляти і ставити серії тво-
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рчих завдань. 
Створення можливості для реалізації творчої діяльності учнів перш 

за все залежить від вчителя, який у своїй діяльності повинен додержува-
тись наступних умов: 

• оптимістичного ставлення до учнів як до суб’єктів, які творчо об-
даровані, які інтенсивно розвиваються та намагаються самореалі-
зовуватись; 

• вчитель повинен постійно проявляти інтерес до особистості шко-
ляра, розуміти що саме підлітковий вік найсприятливіший для 
творчого самовираження учнів; 

• надавати можливість висловлювати власні думки, приймати само-
стійні рішення. 

На наш погляд, активізація творчих здібностей учнів при формуванні 
вокально-хорових умінь можлива при додержані наступних умов: 

• підбір вокально-хорових вправ таким чином, щоб вони давали 
можливість сформувати творчі уміння та водночас відповідали 
навчальним вимогам; 

• створення можливості самовираження учня; 
• застосування на уроках музично-теоретичних дисциплін таких 
форм та методів навчання, які б сприяли творчим проявам учнів; 

• вчити учнів імпровізувати; 
• творчо підходити до виконання домашнього завдання; 
• приховано керувати творчим процесом. 
Творча активність є природною діяльністю учнів. Вона випливає з 

природи розвитку й діяльності особистості. Як зазначає А. Кузьмінський, 
що успішність навчання більшою мірою зумовлюється почуттям впевне-
ності учнів у своїх силах, прагненням подолати певні труднощі під час 
створення чогось нового, задоволенням, яке учні отримують досягаючи 
поставленої творчої мети. У системі колективної творчої діяльності важли-
во у стосунках підтримувати позитивні емоції, забезпечувати мажорний 
тон. Це знімає м’язове напруження, психологічне гальмування, «розкріпа-
чує» особистість до прояву творчості [2, с. 129]. 

У учнів дуже яскраво проявляється бажання творити, вони легко 
сприймають інтонацію, образний зміст музичних творів. Творчість дітей 
пов’язана із самостійною діяльністю, з умінням оперувати знайомим музи-
чним матеріалом та з формованими вокально-хоровими уміннями. Як під-
креслює О. Олексюк, «музичне пізнання в атмосфері творчості набуває ро-
звивального характеру». Учнівська творчість на уроках музично-
теоретичних дисциплін, звісно, – не мистецтво, а пізнавально-пошукова 
практика. Творчість цінується, перш за все, тим, що учні самі відкривають 
щось нове, раніше їм невідоме. 

Для учнів підліткового віку характерна емоційна чутливість, актив-
ність, конкретність і максималізм, прагнення до самостійного освоєння 
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мистецтва, до самовираження в доступній формі. Саме в цей період в них 
найкраще проявляється уміння співпереживати, співчувати при виконанні 
музики. У підлітковому віці особливо відчутна потреба учнів у творчості, 
вони легко сприймають музичну інтонацію та образний зміст, на основі 
здобутих знань починають імпровізувати. Під час творчої діяльності роз-
вивається музична пам’ять, мислення, уява. На думку О. Олексюк, у музи-
чні творчості провідну роль відіграє синтез емоційної чутливості та мис-
лення, абстрактного та конкретного, логіки та інтуїції, творчої уяви, актив-
ності здатності швидко приймати рішення. 

Глибоке розуміння музики, приховані здібності, загальмовані техні-
чними або іншими дефектами, – потребують розпізнання і подальше розк-
риття. Кількість помилок в осягнені сутності учня ще значно велике на 
практиці. І тому слід бути обережним у висновках та оцінках, ні в якому 
разі не допускаючи передчасних висновків. Викладачу необхідно колоса-
льне терпіння, витримка та такт. Йому приходиться іноді довго та терпели-
во вести учня, зазнаючи невдач та розчарувань, доки учень під його керів-
ництвом не навчиться самостійно висувати перед собою та вирішувати все 
більш відповідальні завдання. Головна мета викладача – навчити учнів са-
мостійно творчо мислити. 

Учитель має багато часу приділяти різним видам творчості: під час 
слухання музики, співу, грі на музичних інструментах. На початковому 
етапі корисніше виконувати завдання пов’язанні з рухами та грою на му-
зичних інструментах, а пізніше – зі словами. Необхідно застосовувати у 
своїй роботі різні види творчих завдань. Так, наприклад, засвоюючи певні 
інтервали, учні повинні їх не тільки чути, а й чисто інтонувати їх. Вчитель 
разом з учнями вигадує асоціації, які викликають інтервали та створює пі-
сні які б починалися зі звуків даного інтервалу. Виконуючи такі завдання, 
діти навчаються розуміти взаємозв’язки між музичним образом та засоба-
ми його втілення. 

Творчість в учнів проявляється у відтворенні мотивів, у різноманіт-
них рухах під музику, у створенні ритмічного супроводу до твору, в осми-
сленні виконання творів з елементами самостійної інтерпретації. 

Активним засобом розвитку творчої активності є творчі завдання. Їх 
зміст залежить від зацікавленості вчителя до творчої дії. Для того, щоб уч-
ні могли реалізувати свої творчі задуми на уроках необхідно застосовувати 
ігрові творчі завдання, підтримуючи атмосферу емоційної відкритості, до-
брозичливості. Саме в таких умовах найповніше розкриваються творчі зді-
бності учнів. У творчих завданнях розкривається самостійність учнів. 

Особливе задоволення доставляє учням колективні змагання. Вико-
нуючи завдання, учні разом із вчителем колективно творять, знаходять різ-
номанітні художні барви. Твори починають зовсім по іншому звучати, учні 
глибше розуміють його зміст, тобто проявляється співтворчість. 

Найбільш інноваційним видом творчої діяльності є імпровізація – 
«самостійна, мимовільна, спонтанно озвучена творчість, котра проявляєть-
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ся як в індивідуальній, так і в колективній формі» [1, с. 330]. Імпровізація 
може бути створена самостійно окремим учнем або бути колективною тво-
рчістю, головна умова – миттєве створення. До імпровізаційних завдань 
учнів готують з молодших класів, а вже у старших класах вони можуть 
проявити себе у повній мірі. Формування умінь імпровізувати є елементом 
навчальної діяльності, які є проявом творчості. Імпровізація на уроках 
сольфеджіо повинна одночасно підготовлювати учнів до сприйняття нових 
знань, а також бути проявом засвоєних знань. Під час свідомої імпровізації 
необхідно давати учням виявити творчу фантазію в імпровізаційній формі, 
котра повинна проходити у вільній формі, без обмежень. 

Особливо корисно використовувати на уроках музично-теоретичних 
дисциплін вокальні імпровізації. Різноманітність учнівських імпровізацій 
допомагає встановити взаємозв’язок з музичними творами, навчити учнів 
краще розуміти емоційно-образний зміст творів, розвиває уяву та фантазію 
учнів. Дає можливість самовиразитись та самоствердитись. Суть імпрові-
зації полягає у її непередбачуваності [1, с. 330]. 

На якому б уроці не застосовувалась творча діяльність, вона показує 
рівень знань та умінь учнів, творчі здібності учня, його багатство ідей та 
фантазію. Сприятливу атмосферу для творчої діяльності легше створити на 
уроці, якщо для активізації використовуються нові ідеї, створюється пози-
тивний настрій. 

Отже, створення сприятливого психологічного мікроклімату для 
творчої діяльності на уроках музично-теоретичних дисциплін є необхід-
ною умовою формування вокально-хорових умінь учнів. Самостійна твор-
чість на уроках музично-теоретичних дисциплін виступає як складне умін-
ня, яке складається з різних видів психічної діяльності, зі знань та умінь, 
які були сформовані в процесі навчання. Створення творчої атмосфери на 
уроках заохочує учнів до творчо-самостійних дій, у яких вони виявляють 
своє творче натхнення, до вираження власної думки щодо інтерпретації 
твору; сприяє формуванню уміння імпровізувати, підбирати та створювати 
власні музичні твори, застосовуючи сформовані вокально-хорові уміння. 
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