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ВСТУП 

Важливим етапом у становленні та формуванні творчої особистості 

безперечно є період шкільного навчання. 

В психології існує багато різних досліджень, які пов'язані із науковим 

визначенням творчості (креативності), як сукупність творчих сил людини, котрі 

зумовлені розвитком мотиваційних якостей особистості, пізнавальних процесів, 

мислення, здібностей, знань, умінь та навичок. Сучасні психолого-педагогічні 

дослідження розкривають різні аспекти розвитку творчих умінь та навичок 

підлітків у яких особливу увагу займає музичне виховання.  

Останні десятиліття відзначені якісно новими процесами та явищами, які 

охоплюють різні аспекти життєдіяльності сучасного суспільства. Реалії 

сьогоднішньої дійсності призвели до того, що на рубежі XX і XXI століть 

кардинально змінилися вимоги до молодшого покоління. Замість колишньої 

настанови на підготовку слухняного і дисциплінованого виконавця ставиться 

завдання формування творчої індивідуальності, ініціативної особистості, здатної 

до випереджаючої творчої діяльності, яка вміє жити і працювати в нових 

соціокультурних умовах.  

У зв’язку з цим у суспільстві почали створюватися умови для 

переорієнтації освіти на організацію якісно іншого рівня навчально-виховної 

роботи та переведення її в режим розвитку і саморозвитку творчої особистості 

школяра. Реалізація цього процесу вимагає, щоб головною метою освіти став 

розвиток індивідуальності, готової творчо перетворювати різні сфери 

соціального життя. 

Феномен творчості привертав увагу багатьох дослідників в усі часи 

розвитку людства. Дослідженню творчості та креативності присвятили свої 

праці такі видатні психологи, як Л. Виготський, Д. Ельконін, П. Енгельмейер, О. 

Запорожець, Г. Костюк, Н. Менчинська, Р. Нємов, Я. Пономарьов, С. 

Рубінштейн та інші.  
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На сьогоднішній день виконані фундаментальні дослідження з психології 

творчості. Це – праці О. Брушлінського, В. Моляко, С. Рубінштейна, С. Сисоєвої, 

О.Тихомирова; роботи з проблеми загальних та спеціальних здібностей Є. 

Ігнатьєва, В. Крутецького, Н. Лейтеса, Б. Теплова; роботи з психології та 

психофізіології індивідуальних відмінностей та здібностей В. Кузьменко, В. 

Мерліна, В. Небиліцина, В. Русалова, роботи з проблеми щодо генетичних 

передумов індивідуальних відмінностей І. Равіч-Щербо та інших. 

Музика, як вид мистецтва відіграє велику роль в розвитку творчих 

можливостей підлітків різних за віком. Це питання розглядали Ю.Афанасьєв, 

Д.Джола, В.Євлокимов., В.Лозова, Д.Кабалевський, Б.Теплов, А.Щербо та 

багато інших. Сучасні педагоги мають можливість ознайомитися з працями 

українських музикантів-педагогів, які стосуються проблеми розвитку музично-

творчих навичок підлітків. Формування естетичних потреб, ідеалів, смаків, 

розвитку творчих здібностей та музичних інтересів розглядаються в працях 

А.Болгарського, Б.Бриліна, І.Зязюна, Л.Масол, Г.Падалки, В.Рогозіної, 

О.Ростовського. О.Рудницької, О.Щолокової та інших роботах. В роботах 

відзначається, шо творчий розвиток передбачає: 

- нетрадиційне формування цілей уроку музики, "знання-уміння-розвиток"; 

- розвиток чуттєвості та інтелектуальної сфери особистості на основі 

здобутих знань, де розвиток є кінцевим результатом навчання підлітків; 

- нетрадиційну побудову змісту навчання, зокрема, представлення 

музичного матеріалу; 

- визначення метода моделювання процесів творчості, суть якого полягає в 

тому, щоб побачити, осмислити, усвідомити процес народження музики, стати 

на позицію творця і заглибитись в процес створення музичного задуму; 

- використання різних форм діяльності: колективної, індивідуальної, 

парної. [49, c. 186] 
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В зв'язку з тим, виділяються специфічні показники, за допомогою яких 

простежується ефективність творчого розвитку підлітків у результаті впливу 

педагога комплексними засобами музичного виховання в загальноосвітній школі. 

Основними критеріями для визначення творчого розвитку учня є творча вмілість, 

емоційна сприйнятливість, інтелектуальна спроможність. 

Підхід до творчого розвитку підлітків опирається на рівень їхньої 

підготовки та ґрунтується на можливостях кожного учня сприймати музику і на 

її основі включатися в різні види творчої діяльності. 

Важливе значення формування різних творчих умінь та навичок у 

підлітків усіх вікових груп, необхідність пошуку шляхів та методів їх 

формування, зумовили вибір теми дипломного дослідження «Музично-творчий 

розвиток підлітків на уроках музичного мистецтва» і визначили його об'єкт, 

предмет, мету, гіпотезу та завдання. 

Об'єкт дослідження: процес формування музично-творчих навичок 

підлітків. 

Предмет дослідження: музично-творчі навички особистості підлітків. 

Мета дослідження: дослідити шляхи і методи формування творчої 

особистості, історично обґрунтувати та експериментально перевірити основні 

напрямки музично-творчого розвитку підлітків на уроках музичного мистецтва. 

Виходячи із визначеної мети дослідження, визначено наступні завдання 

дослідження: 

1) опрацювати наукову, навчально-методичну літературу з даного 

дослідження; 

2) розкрити сутність  поняття «творчість», «творча діяльність», 

«музично-творчого розвитку» підлітків; 

3) дослідити теоретичні основи формування творчих здібностей підлітків; 

4) проаналізувати стан проблеми формування творчих навичок у підлітків; 
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5) навести приклади використання сучасних форм та методів музично-

творчого розвитку підлітків на уроках музичного мистецтва; 

6) перевірити результати дослідження музично-творчого розвитку 

підлітків на уроках музичного мистецтва. 

Для досягнення мети й розв’язання визначених завдань використано 

комплекс загальнонаукових методів дослідження: 

 теоретичні: теоретичний аналіз психолого-педагогічної, методичної 

літератури з проблеми дослідження; систематизація, узагальнення теорій та 

концепцій щодо трактування сутності досліджуваного феномена; аналіз сучасної 

практики та нормативної документації вищих навчальних закладів щодо 

формування музично-творчих здібностей підлітків на уроках музичного 

мистецтва; 

 емпіричні: педагогічне спостереження за учнями в процесі навчання 

та педагогічної практики, анкетування, тестування, опитування (усне та 

письмове), бесіди з науковим керівником науково-дослідної роботи та 

викладачем музичного мистецтва у гімназії під час проходження педагогічної 

практики; самооцінка, експертна оцінка, моделювання, що дало змоги з’ясувати 

наявний стан досліджуваної проблеми. 

Публікації: «Психолого-педагогічний аспект творчості»; «Музична 

імпровізація як елемент розвитку уяви суб’єкта». 

Організація дослідження: дослідно-експериментальною базою було 

обрано Могилів-Подільську Гімназію №1. 

Структура дипломної роботи. Дана робота складається зі вступу, двох 

розділів, 6 параграфів до розділів, загальних висновків, списку використаних 

джерел.  
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