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РОЗВИТОК ТВОРЧОЇ АКТИВНОСТІ МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ 

НА ХОРОВИХ ЗАНЯТТЯХ  
  У державній комплексній програмі естетичного виховання 

зазначається, що естетичне виховання підростаючого покоління, яке буде 

здатне сприймати, розуміти та використовувати художньо-естетичні цінності 

в житті і мистецтві,  сьогодні виступає важливим педагогічним завданням. 

Оволодіння людиною скарбами художньої культури  свого народу і всього 

людства є найважливішим засобом розвитку і формування цілісної 

особистості, її духовності, творчої індивідуальності, інтелектуального й 

емоціонального багатства.   

   Емоційно-образне пізнання світу через літературу, музику, 

образотворче мистецтво  є частиною естетичного виховання, шляхи і форми 

якого різноманітні і багатогранні.  Послідовники Д.Кабалевського  вважають, 

що мистецтво є форма естетичного  освоєння світу,  сфера художньо-

образного мислення. Найбільш значущим “педагогічним потенціалом”  

володіє музичне мистецтво,  яке  ефективно впливає на емоції і почуття, 

легко сприймається і усвідомлюється дітьми. Мистецтво,  відображаючи в 

художньому образі принципово новий рівень дійсності, виступає як 

універсальний засіб бачення світу, перетворення зовнішніх культурних сенсів 

у духовній світ особистості, і, таким чином, спілкування дитячої особистості 

з мистецтвом підвищує її творчо-художній потенціал, від якого залежить і 

рівень сформованості соціальних цінностей, і успішність життєдіяльності . 

         В становленні наукової теорії естетичного виховання  найбільш 

сутнісною, загальною ланкою виступають положення  про вікові особливості 

розвитку дитини як особистості, і як суб'єкту різносторонньої естетичної 

діяльності — насамперед сприймання і творчості в галузі мистецтва.  

            Проблема формування естетичної культури школярів засобами 

мистецтва досліджувалася в  роботах Б.Асаф'єва, Б.Яворського, 

Н.Гродзенської, О.Ростовського, М.Румер, О.Бурова, Д.Кабалевського, 

О.Командишко,  Д.Огороднова, Л.Печко, Б.Неменського, Г.Шевченко, 

В.Шацької, Б.Юсова та багатьох інших відомих філософів, культурологів, 

педагогів, музикантів, вони підкреслювали, що розвиток дитячої особистості 

органічно пов’язаний з її ставленням до мистецтва.  Естетичне виховання 

вважається сучаними дослідниками одним з найважливіших напрямів 

виховної діяльності.  

        Слід підкреслити, що сучасна дитяча творчість, яка пов'язана з 

музичним виконавством, поки що мало досліджена, і, на сьогодні, 

можливості дитячої хорової діяльності не використовуються в повній мірі як 

засіб художньо-естетичного виховання. 

          Мета цієї роботи - розгляд питань розвитку творчої активності 

молодших школярів  в процесі шкільної хорової діяльності. 

       Традиційно естетичне виховання розглядається як система 

комплексного впливу на людину з боку соціальних інститутів та установ на 

основі єдиних науково-педагогічних принципів, методів та засад з метою  

виховання   в дитячій особистості культури людських почуттів, уміння 

бачити, відчувати, розуміти, творити красу,  творчо ставитися  до власної 

життєдіяльності.  Важливість виховання в дітях досвіду музичної творчості, 

яка буде в подальшому впливати на всю життєдіяльність особистості 



підкреслював Б.Асаф'єв.  Ці думки здогом підтримував Д.Кабалевський, 

який  вважав, що "усі форми музичних занять в школі повинні сприяти 

творчому розвитку учнів, виховувати самостійне мислення і прояви 

особистісної ініциативи, бажання створювати щось своє нове і краще". Він  

говорив про те, що дуже важливим у процесі виховання естетичної культури 

дитячої особистості  є формування  творчої фантазії і творчої діяльності, 

підкреслював при цьому підготовленність до такої творчої музично-

педагогічної роботи самого вчителя музики [2].  Ці думки приводять до 

висновків про те, що важливим завдагнням у процесі хорової роботи з 

молодшими школярами є формування особистісного творчо-виконавського 

досвіду.   

      Дитячий спів - це жива музична емоція, яка народжується на очах, 

і вона викливає в слухачах  відповідні думки і почуття. Якщо в дитячому 

співі немає емоційної наповненості, то й немає співу як музичного 

мистецтва. Педагоги підкреслюють, що спів повинен бути роботою людської 

душі, а не механічною дією.  Заняття співом приводять в дію  всю систему 

емоційного, конкретно-образного мислення. Звертаючись до почуттєво-

емоційної сфери, художні образи дитячої хорової музики сприяють 

виникненню глибоких естетичних співпереживань, які в подальшому 

впливають на поведінку. 

      Метою шкільної  вокально-хорової діяльністі, яка в нашій країні  

має давні традиції, є  розвиток естетичної культури і залучення дітей до 

світу музичного мистецтва. Головною метою хорового виховання є розвиток 

дитячої особистості - емоційної сфери, мислення,   естетичних почуттів, 

пізнання законів людської моралі. Музика виховує дітей, вчить відчувати і 

співпереживати. Педагоги наголошують на  тому, що в наш складний час 

хорова творчість є  найбільш доступним засобом музикування.  

     Психологи вважають, що кожний період життя дитини являє собою 

цілісний цикл  виявлення життєвих сил. Такий підхід потребує на кожному 

етапі дитячого життя, особливо в молодшому шкільному віці включення 

дитячої особистиості в різноманітні, доступні види дитячої творчості, а 

кожна така діяльність повинна нести в собі елементи творчості. Якщо  

процес навчання буде спрямованим тільки на набуття навичок та умінь,  у 

дітей не буде формуватися установка на творчість, не буде виховуватися 

здатність до активності. Вчителю слід постійно створювати умови для 

активного вираження дітей в пісенній творчості, незалежно від 

індивідуальних можливостей кожного. Всі школярі повинні відчувати 

радість творчості. Особливо це стосується вокально-хорової діяльності в 

молодших класах, хоча в цьому віці  є і чимало дітей зі слабкою 

координацією між слухом та голосом, відсутністю пісенної практики, і тому 

при співі будуть виникати визначені труднощі, які будуть ускладнювати 

творчий процес. 

 Важливою умовою формування естетичної сфери дитячої 

особистості засобами музики виступає творча самостійність маленьких 

виконавців. та емоційний характер у творчій навчальній діяльності і 

спілкуванні вчителя і вихованців. Емоційне сприймання музичного образу  в 

усвідомленні школяра залежить від розвитку фантазії, уяви, асоціативної 

діяльності.  

       Серед критеріїв, які характеризують рівень розвитку музично-

естетичної культури дітей, важливим є саме творчий критерій, сутність якого 

виявляється у вмінні усвідомлювати та творчо оцінювати емоційний зміст 

музичного твору з опорою на наявний музичний досвід. Творча 



самостійність - це одна з найважливіших умов естетичного розвитку 

особистості. 

   В розвитку творчого мислення, уяви, емоцій всі види музичної 

діяльності мають свої визначені можливості. Психологічно виправданою 

буде діяльність вчителя   музики, коли у процесі подачі нового матеріалу 

буде активізуватися мислення, а при закріпленні нового матеріалу 

включатися не тільки відтворення, але й творче переосмислення матеріалу. 

Основна частина нового матеріалу на уроці повинна засвоюватися 

школярами не в готовому виді, а в процесі самостійного творчого пошуку.  

        Н.Гродненська підкреслювала, що для того, щоб розуміти музику, 

свідомо та емоційно її сприймати, треба, щоб діти навчилися розрізняти 

особливості твору, його зміст, виразні засоби. Поступово, в процесі 

систематичної роботи, спостережливість у дітей розвивається, витончується. 

Необхідним є, вважала педагог, щоб з самого початку занять вчитель 

заохочував дітей до того, щоб вони самі уважно слухали,  робили висновки. 

Для цього педагог повинен використовувати різноманітні прийоми 

активізації дітей в залежності від їх віку, підготовки та самого твору   [1]. 

  Вокально-хорова робота з молодшими школярами потребує 

постійного переключення  видів музичної діяльності, в роботі слід 

використовувати ритмічну, вокальну,  хорову і пластичну  імпровізацію, 

ритмічні вправи,  освоювати прості засоби диригування, звертатися до 

музичної грамоти. Якщо діти володіють знаннями, термінологією, то вони 

на заняттях відрізняються  емоційністю, уміють мислити творчо, 

відгукуються на  більш складні творчі завдання. Г.Струве писав, що знання з 

музичної грамоти не є самоціллю, вони допомагають усвідомлювати  коло 

музично-художніх образів творів з дитячого репертуару, прискорюють 

процес розучування творів та усвідомленого відношення до вокально-

хорової музики [4]. 

      Важливу роль у розвитку естетичної культури молодших школярів 

виконує репертуар,  який формує  музично-естетичну культуру і художній 

смак, сприяє загальному розвитку  дитячої особистості.  Значою частиною 

вокально-хорової роботи є виховання в маленьких співаків здібності 

передавати в співі музично-художні образи, поетичний текcт.  Такі навички 

досягаються завдяки роботі над комплексом вокально-хорових вправ і 

роботою над репертуаром з урахуванням вікових можливостей учнів тощо.  

Можна виділити наступні вокально-хорові навички, які є необхідними у 

виразному дитячому співі: чисте інтонування,  правильне співацьке дихання, 

чітка артикуляція і дикція, вміння збірігати єдину вокальну позицію на 

всьому діапазоні голосу, володіння різними способами звуковедення і 

штрихами вокальної техніки тощо. Всі ці навички формуються неспішно і 

закріплюються поступово на нових творах. Значна увага приділяється 

аналізу творів. З метою  більш глибокого сприйняття художніх образів творів 

педагог завжди використовує взаємодію мистецтв.  М.Батицький 

накреслював на тому, що використання живопису на заняттях  сприяє більш 

повному розкриттю змісту, форми твору, усвідомленню художніх 

особливостей твору, в результаті  чого діти вчаться розуміти музичне 

мистецтво і любити його. На таких      заняттях,  де у спілкуванні з 

мистецтвом створюється емоційна ситуація, в дітей формуються естетичні 

почуття і художні смаки,  зростають потреби у спілкуванні з мистецтвом. 

  Для зростання художнього рівня дитячого хору необхідна 

індивідуальна робота з кожною дитиною, яка дозволить  детально 

ознайомитися з  музичними можливостями учня, його характером і 



психологічними особливостями, викликати  довіру. Гарна відпрацьованність  

усіх напрямків організаційної роботи виступає  основою музично-

виконавського зростання дитячого хору в цілому і його учасників окремо. 

 Використання на хорових заняттях творчих завдань  сприяє розвитку 

ладового, звуковисотного і мелодійного слуху, ритмічного відчуття, 

художньо-образних уявлень, співацького голосу, художнього сприймання, 

асоціативного мислення та емоційно-почуттєвої сфери. Розвиток творчих 

індивідуальних здібностей особистості повинен здійснюватися на основі 

інтенсивного оволодіння учнями знаннями, навичками. 

На першому етапі розвитку творчих здібностей з дітьми слід 

використовувати елементи імпровізації – “розігрування” ситуацій – сценок, 

де діти грають якісь ролі. Головне в таких міні-спектаклях – розкриття 

змісту сюжету звуками, але без слів. Занурення в настрій задуманої ситуації 

дозволяє дітям знаходити цілий комплекс виразних засобів, в яких поряд з 

пластикою та мімікою обов’язково бувають цінні ритмічні, темброво-

динамічні, інтонаційні знахідки. Дуже важливим є фіксування уваги дітей на 

таких знахідках. 

Творчі завдання складаються з урахуванням усіх видів вокально-

хорової діяльності,  вони повинні формувати та активізувати уяву і творчу 

активність дітей, стимулювати художньо-пізнавальний підхід до сприймання 

музики та виконавства, забезпечити творчий шлях набуття знань. 

В роботі з молодшими школярами необхідно застосовувати елементи 

проблемного навчання (дидактична система організації пізнавальної 

діяльності, при якій процес засвоєння знань проходить в умовах активізації 

розумових здібностей та максимально сприяє формуванню творчої 

діяльності). Впровадження методичних прийомів проблемного навчання в 

практику вокально-хорових занять з молодшими школярами  покращує 

засвоєння знань музичної грамоти і хорового сольфеджио, що є важливим в 

процесі розвитку співацього голосу та формування вокально-хорових  

навичок,  сприяє творчий активності.  Основною умовою виникнення 

проблемної ситуації є потреба в нових знаннях, які необхідні для її 

вирішення. Формуючи систему проблемних питань і ситуацій активності 

учнів, треба мати на увазі, що процес засвоєння знань і навичок є 

індивідуальним та здійснюється активно в межах реальних можливостей 

учнів, тому і проблемні питання повинні бути складними, але досить 

посильними. 

Діти, при використанні проблемного навчання в музичному вихованні, 

виступають як свідомо активні учасники вирішення протиріччя, вони 

повинні навчитися не тільки знаходити, але й творчо використовувати 

знання, в першу чергу, як інструмент подальшого пізнання.  

Всім відомо, що дитяча творчість починається з гри. Саме у процесі 

гри діти вчаться бачити незрозуміле, ставити проблему, а потім вирішувати 

її. Чим більше діти грають, чим більш продуманим, раціональним та 

суттєвим буде керівництво цією грою з боку педагогів, тим швидше буде 

розвиватися творча уява школярів. Діти пізнають життя через гру, світ явищ 

суспільного життя, форми спілкування в колективі. За допомогою гри 

дитина сприймає моральні норми. Гра для дитини – це доступна для неї 

форма діяльності. 

 В ігровій ситуації, яка цінна і як виховний засіб, дитина переживає 

події, вступає у відношення з іншими дітьми, здійснює досить складні дії, 

які в іншій обстановці показалися б їй невиразними або недоступними. При 

цьому дитина проявляє активність, діловитість, організаційні здібності, 



цілеспрямованість, знахідливість, хоробрість, емоційність, артистизм, більш 

високий рівень музичних і загальних, розумових здібностей та інші 

особистісні якості. 

Особливістю гри є наявність творчої основи, у такому процесі 

активно працюють емоції та почуття дітей. 

Застосування дидактичних ігор в цілях розвитку дитячої творчості, 

формування уяви, творчої активності не повинно бути стихійним, а 

запланованим в ігрових творчих завданнях, які проводяться в емоційній 

захоплюючій формі. Цінність таких ігор лежить ще й у тому, що з’являється 

можливість об’єднання індивідуальних і колективних форм творчих занять в 

залежності від індивідуальних можливостей учнів. Це може бути і вокальна 

імпровізація у формі ролевої гри, і постановка невеликих за розміром 

інсценіровок, різноманітні маленькі ігри, які не займають багато часу, але 

включають не тільки вокальну, але й інструментальну імпровізацію, 

композиції, відповідають задачам належного використання теоретичного 

матеріалу та практичних навичок, ритмічного виховання. 

Якщо різножанрові пісні для дітей молодшого шкільного віку вчити 

як “пісню-гру”, з пластичними рухами тощо, то й предметом послідовного 

аналізу буде не абстрактна пісня, а пісня-ситуація, яку пережила дитяча 

душа, та яка викликала стільки відчуттів і почуттів. 

Можна стверджувати, що гра є потребою дитини молодшого 

шкільного віку, але гра становиться засобом виховання тільки тоді, коли 

зрозуміла її виховна роль, коли в її проведенні ураховуються проектуючі 

якості дитячої особистості. 

Слід сказати, що молодші школярі не соромляться грати у присутності 

дорослих, вони виконують ролі з дитячою безпосередністю. 

На уроках музики потрібно, використовуючи “казкове” оформлення 

навчальної діяльності, спиратися на висновок, зроблений 

В.О.Сухомлинським: ”Якщо мені удавалося домогтися, щоб дитина, яка 

мала проблеми з мисленням, придумала казку, пов’язала в своїй уяві 

декілька предметів навколишнього світу, - значить можна стверджувати, що 

дитина навчилася мислити” [5, с.48-49]. 

Особливу увагу при формуванні творчих здібностей, також слід 

приділяти накопиченню музичних вражень, використовуючи різні форми – 

концерти, уроки, відвідування виставок, філармонії, спілкування з природою 

тощо. При цьому рекомендується використовувати різноманітну класичну, 

сучасну та народну музику. Видатний український педагог, композитор 

Яворський Б.М. накреслював на тому, що процесом накопичення вражень 

слід керувати, використовуючи тільки найкращі примірники музичного 

мистецтва. 

Творча активність молодших школярів не приходять сама по собі, 

мобілізація уваги учнів на уроці неможлива, якщо немає захопленості 

музикою, мистецтвом, творчістю. Вона формуються та розвивається тільки в 

діяльності. Активність творчої діяльності на уроці, якість засвоєння 

школярами набутих знань знаходяться у прямій залежності від організації 

уваги.  

Досліджуючи проблему розвитку творчих здібностей дитини, 

П.М.Якобсон підкреслював необхідність урахування специфічних 

особливостей виникнення емоцій і почуттів. Протягом дитинства емоції 

проходять шлях прогресивного розвитку, стають змістовнішими, 

ускладнюються форми їх вияву під впливом соціокультурних умов життя та 

виховання. Емоції, які викликаються музикою, виконують компенсаційну 



функцію, яка спрямовує розумову діяльність, виступають стимулом для 

виникнення питань світоглядного характеру.  

Саме враження від творів мистецтва є важливим засобом підготовки 

дитини до розвитку емоційних переживань. Тому мистецтво і вважають 

школою почуттів для дитини. Під впливом мистецтва може з’явитися 

емоційне відношення до тих явищ дійсності, які раніше не викликали у 

дитини ніяких емоційних реакцій. Моральний досвід дитини обмежений, а у 

творі мистецтва створені такі умови, ситуації, яких раніше не було в 

практиці школяра і саме це викликає моральне відношення, переживання 

сформованості емоційної сфери молодших школярів. 

Музичні враження дітей молодшого шкільного віку відрізняються 

різним рівнем включення у музичну діяльність. Майже всі діти полюбляють 

наспівувати пісні, які вони співали у дитячих садках, у сім’ї, слухали по 

радіо та телебаченню. Переважно це твори життєрадісні, бадьорі, з 

яскравими музично-поетичними образами. Музичні інтереси дітей 

молодшого шкільного віку часто є засобом наслідування дорослим, але вони 

змінюються так же швидко, як і виникають. У дітей молодшого шкільного 

віку вже достатньо розвинута мова, вони вільно можуть висловлювати свої 

судження за змістом музичних пісень, адже з’явилася здібність активного 

мислення. Вони достатньо самостійні та ініціативні під час навчання. 

Інтенсивно розвивається музичне сприймання, діти можуть самостійно 

визначати характер музики. Перед вчителем стоїть досить складна задача - 

навчити дитину самостійно орієнтуватися в різноманітті накопичених 

музичних вражень.  

Висновки.  Існує закономірний шлях входження в світ музики, 

закономірними супутниками якого є музикальність, художній інтерес та 

розвинута чутливість до музичної краси. Можна стверджувати, що 

важливими умовами для формування творчих здібностей молодшого 

школяра є рівень природної музичності, здатності до творчого сприймання 

поступаючої художньої інформації. Музичне сприймання базується на 

тонкому взаємозв’язку багатьох компонентів психіки та свідомості людини: 

відчуттів, мислення, емоцій, творчої уяви, образної пам’яті, темпераменту та 

інших якостей, саме на цих компонентах і складається музичний досвід 

особистості. У цьому процесі важко вказати ту грань, де закінчується 

образно-емоційна і починається інтелектуальна робота свідомості з 

осягнення музичного явища, організації творчого пошуку. 

Думки дослідників сходяться в тому, що дитяча музична творчість має 

великі потенційні можливості для виховання емоційної сфери, допомагає 

через активні особистісні переживання художнього образу здійснити перехід 

до більш глибокого пізнання мистецтва. Педагоги отримують можливість 

керувати розвитком естетичних почуттів школярів шляхом добору творів 

різного характеру, викликаючи різні емоції, закріплювати види емоційних 

відгуків на вплив навколишнього світу. 

Особистісний музичний досвід з освоєння музичної культури 

суспільства є основою розвитку естетичної культури молодших школярів.  

Особливо слід накреслити на важливості  використання в роботі 

сучасних інформаційних  технологій, без яких у ХХ1 столітті 

неможливо уявити собі роботу з дітьми, це надає педагогам додаткову 

можливість  послідовно розвивати  емоційну сферу, образне мислення, 

творчу фантазію, викликати потребу у постійному спілкуванні з 

мистецтвом. 

   На жаль, в сучасній школі дитячій хоровій діяльності не 



надається тієї уваги, яка  потрібна для відродження традицій дитячого 

хорового виконавсьва, а можливості дитячої хорової музики в 

естетичному вихованні школярів не використовуються в повній мірі. Це 

проблема, якій потрбно надавати у ХХ1 столітті особливої уваги, адже  

саме хорове виконавсьво було найбільш розповсюджено серех школярів.  
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       В статті досліджується проблема розвитку творчої активності 

молодших школярів у процесі музичної різноманітної хорової 

діяльності,  в  яку діти молодшого шкільного віку з захопленням 

включаються. Дитяча хорова діяльність є джерелом  виникнення 

яскравих емоцій і переживань,  творчої активності,  уяви і фантазії 

тощо.   

  Накопичення музичних вражень здійснюється в різніх формах 

хорової діяльності – хорових заняттях, підготовкою до концертів,  

слуханні та аналізу дитячих пісень, інсценіровки пісень,  відвідуванням  

філармонії, тощо. В творчій роботі з дітьми слід використовувати 

різноманітну класичну, сучасну та народну музику.  Процесом 

накопичення музичних вражень молодшими школярами слід вдумливо 

керувати, використовуючи при цьому тільки найкращі примірники  

музичного  мистецтва. Діти повинні захоплюватися музикою, виявляти 

інтерес до мистецтва взагалі. Однією з особливостей вокально-хорової 

роботи з молодшими школярами є використання ігрових ситуацій на 

заняттях.  

       Творча активність молодших школярів не приходять сама по собі, 

вона формується та розвивається тільки в музичній діяльності. Активність 

творчої діяльності на уроці, якість засвоєння школярами набутих знань 

знаходяться у прямій залежності від організації уваги, яку повинен 

підтримувати мудрий педагог. Важливим методом розвитку музичної 

грамотності буде застосування в роботі елементів проблемного навчання, 

комп'ютерних технологій.  

    Важливо не пропустити момент інтенсивного розвитку  творчої 

активності, навчити дитину виражати в вокально-хоровій діяльності 

свої творчі прояви, викликати в дитячій особистості потребу у 

свілкуванні з мистецтвом.   

      

    В статье исследуется проблема развития творческой активности 

младших школьников в процессе  разнообразной хоровой деятельности. 

Детская хоровая деятельность является источником возникновения 

ярких эмоций и переживаний. 

     Накопление музыкальных впечатлений осуществляется в разных 

формах хоровой деятельности - на хоровых занятиях, в процессе 



подготовки к концертам и т.д. В творческой работе с детьми следует 

использовать разнообразную классическую, современную и народную 

музыку.  Творческая активность младших школьников не приходит сама 

по себе, она  развивается только в музыкальной деятельности. 

Процессом накопления музыкальных впечатлений младшими 

школьниками следует вдумчиво управлять, используя при этом 

произведения с яркими музыкальными образами. Одной из 

особенностей вокально-хоровой работы с младшими школьниками 

является использование игровых ситуаций на занятиях.  Дети должны 

увлекаться музыкой, проявлять интерес к искусству. Активность 

творческой деятельности на уроке, качество усвоения школьниками 

приобретенных знаний находятся в прямой зависимости от организации 

внимания, которое должен поддерживать мудрый педагог. Важным 

методом развития музыкальной грамотности будет применение в работе 

элементов проблемного обучения, современных компьютерных 

технологий. 

        Важно не пропустить момент интенсивного развития 

творческой активности, научить ребенка выражать в вокально-хоровой 

деятельности свои творческие проявления, вызывать в детской 

личности потребность в общении с искусством.  

        

        In the article the problem of development of creative activity of 

junior schoolboys is probed in the process of musical various choral activity  

in  which to put midchildhood with fascination included. Child's choral 

activity is the source  of origin of bright emotions and experiencing,  

creative activity,  imagination and fantasy and others like that.   

        The accumulation of the musical impressions is carried out in the 

different forms of choral activity – choral employments, by preparation to 

the concerts,  listening and to the analysis of child's songs,  visits  of 

philharmonic society, and others like that. In creative work with children it 

follows to utilize various classic, modern and folk music.  By the process of 

accumulation of the musical impressions it follows seriously to manage 

junior schoolboys, utilizing here only the best copies  of musical  art. Must 

put to carry with music, to profess interest to the art in general. One of 

features of vocally choral work with junior schoolboys there is the use of 

playing situations on employments.  

       Creative activity of junior schoolboys does not come in itself, it is 

formed and develops only in musical activity. Activity of creative activity is on a 

lesson, quality of mastering of the purchased knowledges schoolboys are in direct 

dependence on organization of attention which a wise teacher must support. The 

important method of development of musical literacy will be application in the 

robot of elements of problem studies, computer technologies. 

          It is important not to skip the moment of intensive development  

of creative activity, teach a child to express the creative displays in vocally 

choral activity, to cause in child's personality a requirement in 

communication  with an art.   

 

 

 


