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ВСТУП 

 
Розвиток української держави зумовлює необхідність виховання нового типу 

особистості з високим рівнем духовності і культури, спроможної самостійно приймати 

нестандартні рішення, здійснювати вільний вибір, творчо мислити, гнучко реагувати на 

зміни обставин і самій їх творити. Цим параметрам відповідають творчі якості людини, які 

мають стати предметом цілеспрямованого виховання і розвитку. Якраз через це 

стратегічним завданням, визначеним Державною національною програмою “Освіта” 

(Україна XXI ст.), є створення умов для реалізації та самореалізації особистості в 

освітньому процесі. Це вимагає переходу від директивної до особистісно зорієнтованої 

моделі навчання й виховання, що націлює на пошук нових шляхів і засобів, які 

забезпечуватимуть розвиток внутрішніх можливостей учнів, їхніх потреб, інтересів, 

творчих здібностей.  

 Зазначимо, що проблема творчих здібностей є однією із важливих у психолого-

педагогічних дослідженнях. Вітчизняними (Л.Богоявленська, О.Лук, О.Матюшкін, 

В.Моляко, Я.Пономарьов, Я.Шубінський та ін.) та зарубіжними (Ф.Баррон, А.Біне, 

Д.Гілфорд, А.Маслоу, К.Роджерс, Ч.Спірмен, Д.Томсон та ін.) дослідниками вивчалися 

різні аспекти проблеми творчих здібностей: їх природа, компоненти, критерії та показники 

розвитку, методи і прийоми формування. Більшість з цих питань все ж залишається 

дискусійними, що свідчить про складність та багатозначність досліджуваної проблеми. 

Ученими неодноразово підкреслювалася думка, що формування здібностей є 

керованим психолого-педагогічним процесом, що включає вплив на мотиви творчої 

діяльності (О.Дусавицький, О.Киричук), пізнавальні інтереси (Н.Бібік, Г.Щукіна), 

загальнонавчальні вміння (Н.Каневська, Н.Підгорна, О.Савченко).  

       Сензитивність молодшого шкільного віку до творчості, зокрема 

художньої,  підкреслювалася В.Сухомлинським, К.Ушинським, та багатьма 

іншими         педагогами-класиками. У дослідженнях Л.Божович, Л.Венгера, В.Давидова, 

Л.Дранкова, Д.Ельконіна, Н.Менчинської та ін. доведено, що зазначений вік є періодом 

найінтенсивнішого креативного становлення. 

    Значно збагатили науково-методичну думку і педагогічну практику музично-педагогічні 

системи і концепції зарубіжних педагогів, один з принципів яких спрямований на розвиток 

творчих здібностей дітей, стимулювання їхньої  фантазії, художньо-пізнавальної 

активності (Е.Жак-Далькроз, З.Кодай, К.Орф, Б.Трічков).  

 Проблеми  дитячої творчості в музичному навчанні і вихованні знайшли 

відображення і в працях педагогів-музикантів, які розглядають творчість як метод 



загального музичного виховання (Б.Асафґєв, Н.Брюсова), розвиток музично-творчих 

навичок (Л.Баренбойм), метод творчих завдань у музичному навчанні дошкільників 

(Н.Ветлугіна), вплив творчості на музичний розвиток дітей (К.Головська) та ін. З-поміж них 

теоретичною обгрунтованістю виділяється система творчого розвитку дітей Б.Яворського, 

яка викристалізувалась в умовах педагогіки 20-х років, але не набула масового поширення 

у подальші десятиліття.  

“Золотим фондом” вітчизняної і світової культурної спадщини стала музично-

педагогічна діяльність В.Верховинця, Ф.Колесси, М.Лисенка, М.Леонтовича, 

С.Людкевича, К.Стеценка та ін. У формуванні творчих здібностей дітей зарубіжні педагоги 

переважно застосовували музику і рухи (Е.Жак-Далькроз), гру на музичних інструментах 

(К.Орф) тощо.  Діяльність вітчизняних педагогів-музикантів грунтувалась на використанні 

творчого потенціалу фольклору, елементи творчості широко застосовувались у хоровому 

(М.Леонтович, Ф.Колесса та ін.) та хореографічному (В.Верховинець) виконавстві дітей.  

  Вирішенню питань творчого розвитку учнів засобами музики сприяли праці з теорії 

та методики музичного навчання і виховання учнів (Л.Дмитрієва, Л.Горюнова, Т.Завадська, 

Д.Кабалевський, Л.Масол, Г.Рігіна, О.Ростовський, О.Рудницька, Л.Хлєбнікова, 

Ю.Цагарелі та ін.) 

     Важливе місце у системі засобів розвитку творчих здібностей учнів 

посідає народне мистецтво, яке унікальним чином інтегрує у собі побутові, 

мистецькі, педагогічні традиції (Н.Вишнякова, Є.Горунович, С.Діденко, 

О. Ковальов, С. ,Коновець та ін.).  

 Проте у  музично-педагогічній практиці неправомірно звужуються мета і завдання 

музичного навчання і виховання, які зводяться переважно до вдосконалення вокально-

хорових  навичок, музичного сприймання, засвоєння основ нотної грамоти тощо, та 

недооцінюється розвиток “загальних здібностей  художнього таланту” (Л.Дранков). 

Комплексному впливові різних видів мистецтв на особистість присвячено праці 

Н.Аніщенко, Е.Бєлкіної, Л.Ващенко, Г.Падалки, Н.Терентьєвої, Г.Шевченко, О.Щолокової 

та ін. Цілісну концепцію поліхудожнього розвитку школярів на базі домінування 

образотворчого мистецтва створено Б.Юсовим. 

        У сучасних умовах гуманізації освіти, варіативності її форм, диференціації та інтеграції 

змісту, особистісно зорієнтованого навчання і виховання (Г.Балл, І.Бех, С.Гончаренко, 

Ю.Мальований та ін.), пріоритетами мистецької освіти стає виховання  людини з високою 



культурою, з якостями, що зумовлюють достатній ступінь гуманності, духовності 

і  творчості.  

Зміна освітньої парадигми зумовлює необхідність переосмислення  сфери виховання 

творчої особистості засобами мистецтва та розробку ефективних умов, оптимальних 

методик і технологій, що відповідають сучасним методологічним та теоретичним засадам.  

       Грунтовних досліджень вимагає проблема формування творчих здібностей в умовах 

субґєкт-субґєктної взаємодії учасників навчально-виховного процесу, що переорієнтовує 

викладання із авторитарного керування музичною діяльністю учнів на гнучке 

стимулювання процесу учіння з елементами творчої самостійності. 

       Таким чином, у процесі розв’язання проблеми формування творчих здібностей 

молодших школярів виникає ряд суперечностей: між метою і завданнями інноваційної 

системи гуманітарної освіти та традиційними змістом і технологіями викладання предметів 

художньо-естетичного циклу в початковій школі; між значним творчим потенціалом 

музичного мистецтва і недостатньою його реалізацією в існуючій навчально-виховній 

практиці. 

       Усе викладене вище свідчить про актуальність обраної теми дослідження: 

“Формування творчих здібностей молодших школярів засобами музичного фольклору”. 

       Об’єкт дослідження - процес творчого розвитку учнів початкової школи.        

Предмет дослідження - методика формування творчих здібностей молодших учнів 

у процесі музичної діяльності засобами музичного фольклору. 

Мета дослідження полягає в теоретичному обґрунтуванні та експериментальній 

апробації методики формування творчих здібностей молодших учнів засобами фольклору 

на уроках музичного мистецтва.  

 Гіпотеза дослідження ґрунтувалася на припущенні, що ефективність  формування 

творчих здібностей учнів початкової школи  засобами фольклору значно підвищиться, якщо 

забезпечити особистісно зорієнтовану педагогічну взаємодію вчителя і учнів у процесі 

поетапного включення дітей у різні види творчої музичної діяльності.  

       Відповідно до визначеної мети та гіпотези дослідження було поставлено такі завдання: 

1. Розкрити сутність понять «творчість», «творчі здібності»;  



2. Обґрунтувати значення музичного фольклору в контексті розвитку 

творчих здібностей молодших учнів; 

3. Охарактеризувати специфіку формування творчих здібностей 

молодших школярів у процесі різновиду музичної діяльності на уроках 

музичного мистецтва; 

4. Розробити та експериментально перевірити методику формування 

творчих здібностей молодших   учнів засобами музичного фольклору на 

уроках музичного мистецтва.  

Для досягнення поставленої мети, вирішення завдань і перевірки гіпотези 

використовувалися такі  методи дослідження: 

-  теоретичні:  аналіз, порівняння та узагальнення теоретичних даних; 

- емпіричні: анкетування, тестування, ігрові методики діагностики, констатуючий і 

формуючий експерименти, аналіз педагогічного досвіду, кількісна обробка та якісна 

інтерпретація експериментальних даних; 

-   вивчення й аналіз діючих навчальних програм з музичного мистецтва для ЗНЗ. 

Практичне значення дослідження полягає в тому, що матеріали і висновки роботи 

можуть використовуватися у практичній роботі вчителя музичного мистецтва, студентами 

під час проходження педагогічної практики в загальноосвітньому навчальному закладі.  

Експериментальна база дослідження.  Дослідно-експериментальна робота 

проводилася в Вищекроипвнянській загальноосвітній школі Вінницької області, 

Немирівського району 

Структура дипломної роботи. Робота складається зі вступу, двох розділів, 

висновків до кожного розділу, загальних висновків, списку використаних джерел (114 

найменувань), додатків. Загальний  обсяг дипломної роботи 98 сторинки. Обсяг основного 

тексту 74 сторинки. 
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