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Метою cтaттi є висвiтлення шляхiв активiзацiї творчої дiяльностi 

учнiв на уроках музики в початковiй школі. Активiзацiї творчого потенцiалу 

на уроках музичного мистецтва сприяє доцiльне використания широкого 

арсеналу методiв iнтерактивного навчання, а також потребує нових 

пiдxодiв до наповнення уроку музики, використання нестандартних ypoків. 
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На сучасному етапi розвитку суспiльства icнує загальна суспiльна 

потреба в активiзацiї творчогo потенцiалу особистостi. У сучасному свiтi 

людинi необхiдно умiти по-творчому мiркувати. приймати нестандартнi – 

креативнi рiшення, що потребує пошуку нових шляхiв iї формування.  

Нинi в навчальних закладах України все бiльше уваги придiляється 

пошукам перспективних пiдходiв до гуманiзацiї освiти, стимулювання та 

розвиток пiзнавальної i творчої активностi особистостi. 

Серед багатьох предмeтiв, що вивчаються у загальноосвiтнiй школi, 

значний виховний i творчий потенцiал має мистецтво з притаманним йому 

впливом на свiдомiсть особистостi, на iнтелектуальну й емоцiйну сферу, на 

моральне i, навіть, фiзичне здоров'я людини. Мистецтво – це своєрiдний 

камертон цивiлiзацiї, унiверсальний спосiб, здатний синтезувати iстину, 

добро й красу, допомагає людинi глибше пiзнавати себе, свiй внутрiшнiй 

світ, спонукає до самовдосконалення, формує людину-творця [3, с. 4].  

Бiльшiсть науковцiв i практикiв, серед яких Л. П. Аристова, 

Л. І. Божович, О. Я. Савченко, дотримуються думки, що успiшне навчання 

можливе тiльки при домiнуваннi позитивних емоцiй до процесу пiзнання. 

Саме цьому в значнiй мipi i сприяють уроки музичного мистецтва. Аналiз 

психологo-педагогiчних дослiджень останнix pоків засвiдчує, що в сучаснiй 

дидактицi вже надбана система способiв активiзацiї музично-творчоi 



дiяльностi. Але ця проблема недостатньо теоретично i практично 

опрацьована. 

Метою даної cтaттi є висвiтлення шляхiв активiзацiї творчої дiяльностi 

учнiв на уроках музики в початковiй школi. 

 

Iснyє велика кiлькiсть визначень поняття творчостi. Педагогiчний 

досвiд переконує у необхiдностi багатоаспектного пiдходу до визначення 

творчостi: творчiсть – це i процес, i продукт дiяльностi, i особиcтiсна якiсть, i 

середа, яка створює умови для розвитку творчих здiбностей. 

Аналiз психологo-педагогiчної лiтератури з проблем творчогo розвитку 

дає можливiсть сформулювати йогo визначення: «творчий розвиток – це 

динамiчний процес формування особистостi, спрямований на розширення 

спектру здiбностей (пiзнавальнi, iнтелектуальнi, спецiальнi: художнi, 

лiтературнi, математичнi тощо) та особистiсних якостей (емоцiйнiсть, уява, 

фантазiя, тощо), якi проявляються i збагачуються у практицi рiзних видiв 

дiяльностi, результати якої характеризуються новизною та оригiнальнiстю. 

Здiбностi – це iндивiдуальнi особливостi людини, вiд яких залежить 

успiшнiсть виконання певних видiв дiяльностi. Потенцiал у широкому 

розумiннi трактується як засоби, запаси, джерела, якi є у наявностi, а також 

засоби, якi можуть бути мобiлiзованi, приведенi у дiю, використанi для 

досягнення мети. Творчий потенцiал уявляє собою складне, iнтeгpoвaнe 

поняття, яке включає в себе знання умiння, навички, здiбностi та прагнення 

особистостi перетворити оточуючий світ в рiзних сферах дiяльностi. 

За своєю природою дiти дуже допитливi, прагнуть навчатися. Але у 

школi часто, навчання сходить до запам'ятовування та вiдтворення 

стандартних прийомiв, типових засобiв рiшення завдань. Це знижує iнтepec 

до навчання. Дiти можуть поступово втратити здiбнiсть до творчостi, хоча 

кожна дитина талановита i має свої здiбностi. для того, щоб дiти могли 

виявити свої дарунання, нам, дорослим, потрiбно умiло ними керувати. Тому 

завдання вчителя полягає не тiльки у тому, щоб дати учням якомога бiльш 

глибокi знання з предмету, але й розвинути творчi здiбноcтi, активiзувати 

творчий потенцiал кожної дитини (до фантазування, iмпровiзацiї, 

виконавської дiяльностi), що сприяє пiдвищенню пiзнавальногo iнтepecy до 

предмету, рiвня iнтелектуального розвитку, самостiйногo мислення, 

зацiкавленоcтi до виконання завдань пошукового характеру, формуванню 

таких рис характеру, як допитливiсть, впевненiсть у собi. 

Гармонiйнiсть виховання, як вiдoмо, важлива для дiтей рiзноro віку. 

Але нixто нe потребує її так, як молодшi школярi. Це пояснюється тим, що 

художнi враження залишаються в їхнiй пам'ятi надовгo, iнодi на все життя. 

Особливості творчого розвитку молодших школярiв залежать вiд 

багатьох чинникiв: вiкових i психологiчних особливостей дитини, багатства її 

життєвого досвiду, умiння зосереджуватися на завданнi, планувати свою 

роботу, вiд характеру взаємин з учителем й однокласниками. Якщо 

активiзувати цi чинники, то дитина найповнiше включається в творчу 

дiяльнiсть, оскiльки «кожна дитина в потенцiалi – творець рiзних, зокрема й 



естетичних цiнностей: будуючи будиночки, вона проявляє свою архітектурну 

творчiсть, лiплячи i малюючи – вона – скульптор i живописець, нарештi, вона 

має дуже великий потяг до хороводу, пiснi, танцю i драматизацiї» [1, с. 120]. 

Урок музики – це урок творчостi, на якому дається можливiсть кожнiй 

дитинi розвивати уяву, фантaзiю, мислення, формувати естетичний смак. 

Творчiсть на уроках музики може виявлятися у рiзних видах дiяльностi 

школярiв на ypoцi. Taк, у музичному сприйманнi – як надзвичайна 

спостережливiсть, умiння пiдмiтити незвичайне, неповторне, простежити 

динамiку розвитку музичних образiв; при оцiнюваннi – у багатствi уявлень, 

незвичайностi асоцiацiй, прагненнi до самоcтiйної оцiнки, оригiнальних 

обґpунтувань; у процесi виконавської дiяльностi: хоровому, сольному спiвi, 

гpi на музичних iнструментах. музичних iгpax, рухах пiд музику – як потреба 

у власнiй iнтерпретацiї мелодiй; у власне творчiй дiяльностi учнiв – як 

створення ними музичних образiв на основi засвоєних знань. 

Урок музики потребує атмосфери креативноcтi. Важливо розумiти, що 

чим менше даних. у тих, хто навчається, тим бiльш творчим повинен бути 

урок. Тому педагогу необхiдно шукати рiзноманiтнi шляхи та прийоми 

пiдтримки творчих iнтересiв учнiв у будь-якiй дiяльностi. Активiзацiя 

творчої дiяльноcтi потребує нових пiдxодiв до наповнення уроку музики, 

використання нестандартних ypoків: урок музичних подорожей, урок 

творчих звiтiв, урок-конкурс, урок-казка, урок-вікторина (iз застосуванням 

знань з тем, наприклад, «Музичнi кольори», «Жанри музики» тощо), урок-

концерт («Чайковський – дiтям»), сюжетно-рольові уроки («Подорож у 

дивовижний світ украiнських музичних інструментів», «У країну Пiснi 

чарiвної», «Музична мaндpiвкa по екологiчнiй стежинi»). Одним iз 

магiстральних засобiв пiдвищення творчої активностi учнiв iнтeгpовaнi уроки 

музичного мистецтва, на яких дiти не тiльки ведуть дiалог з композиторами, 

поетами, артистами, «героями» музичних творів, але й вчаться розумiти 

естетичнi цiннocтi музичного мистецтва. У творчостi важлива орiєнтацiя на 

вiдкритий пошук замiсть безпроблемного засвосння готових знань. Музична 

дiяльнiсть на уроцi повинна слугувати джерелом несподiваних емоцій. 

Емоцiйного забарвлення уроку може додати використання музики, 

репродукцiй картин, телепередач, читання вiршiв та iншi засоби, що 

сприяють естетичному розвитку учнiв [2, с. 125]. 

Активiзацiї творчого потенцiалу на уроках музичного мистецтва сприяє 

доцiльне використания широкого арсеналу методiв iнтерактивного навчання. 

за допомогою яких вчитель може не тiльки швидко i якiсно перевiрити 

знання дiтей («Вiрю – не вiрю», «Музичне домiно», «Ланцюжок», «М’яч з 

термiнами», «Знавці мистецтва», «Виправ помилку»), але й цiкaвo розпочати 

нову тему («Таємницi країни Музики»; використовуючи гру, пiдвести 

пiдсумок уроку («Музичне змагання»). Iз метою стимулювання виконавської 

виразноcтi, артистичностi має сенс використати тaкi прийоми: подiлити клac 

на «aктopiв» i «критикiв» («актори» спiвають, а «критики» оцiнюють 

виконання), провести змагання («Хто краще виконає пiсню? Учнi якого 

ряду?»), органiзувати в кабiнетi музики виставку кращих малюнкiв кожного 



учня до прослуханої музики, використовувати на уроках музики сюжетно-

рольовi, проблемно-моделюючi iгри та мiжпредметнi зв'язки; створювати 

«ситуацiї успiху». 

Для реалiзацiї творчого потенцiалу та виховання естетичного смаку 

учнiв, необхiдно з раннього шкiльного віку застосовувати в навчальному 

процесi сучаснi iнформацiйно-комунiкативнi технологiї, якi дозволяють по-

новому використовувати на уроках музики текстову, звукову, графiчну. 

вiдеоiнформацiю, тобто збагачують методичнi можливоcтi уроку музики. 

Залучання учнiв до сумісної роботи з учителем щодо створення низки 

мультимедiйних проектiв (серед них «Дитячий cвiт, наповнений музикою», 

«Палiтра музичних образiв «Великої зоологiчної фантазiї», «Tвip, який стоїть 

над часом» та iн.), якi розробляються в рамках навчального предмету 

«Музика» i в рамках програми зi слухання у ЗОШ, сприяють пiдвищенню 

пiзнавальної активностi, розвитку умінь орiєнтуватися в iнформацiйному 

просторi i самостiйно конструювати свої знання на уроках музики. 

Ефективним засобом стимулювання творчої активностi учнiв на уроках 

музики є також складання та розв'язання головоломок, кросвордiв, вiкторин 

та мультимедiйнi iгри контролюючого характеру («Перевiр себе», «Ocтpiв 

музичних знань», «Упiзнай рухи пiд музику» тощо). 

Отже, особливiсть педагогiки мистецтва в тому, що творчостi навчити 

не можна. Можна лише створити умови для пробудження, активiзацiї в учнiв 

творчих iмпульсiв. Музика. талант, фантазiя поєднуються у єдиний потiк, 

який несе з собою невичерпнi можливостi розвитку творчостi. Педагог 

повинен вести себе так, нiби весь клас складається з потенцiйних творцiв. 

Головне для вчителя повинно бути те, що дiти забирають з собою пiсля 

заняття музикою, – це вiдчуття paдocтi, задоволення вiд власної творчоcтi. 

Biд власного подолання з'являється вipa у свої сили, виховується цiлiсна 

творча особистість. 
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