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У Державній національній доктрині розвитку освіти України одним із 

стратегічних напрямків є створення умов для формування творчої 
особистості підлітків, реалізації і самореалізації його природних задатків і 
можливостей в освітньому процесі.  

Відомо, що розв’язання проблеми творчої самостійності учнів у 
процесі навчання було предметом уваги вчених-психологів, педагогів і 
вчителів на всіх етапах розвитку школи. Про це свідчать численні праці у 
педагогіці (Ш.Амонашвілі, Ю.Бабанський, П.Підкасистий, В.Сухомлинський, 
М.Скаткін та ін.); психології (Д.Богоявленська, Л.Виготський, Д.Ельконін, 
І.Костюк, В.Крутенький, О.Леонтьєв, Н.Менчинська, С.Рубінштейн, 
Н.Тализіна та ін.), методиці навчання музики (І.Бабакова, А.Болгарський, 
Г.Падалка, О.Ростовський, Л.Хлєбнікова та ін.). 

У сучасних дослідженнях Г.Падалки, О.Ростовського, О.Рудницької, 
О.Хижної, присвячених музично-естетичному розвитку школярів, творча 
самостійність виступає об’єктом спеціального аналізу. Слід відзначити, що у 
трактовці цього поняття різними дослідниками немає єдності. Творча 
самостійність розглядається вченими як інтегративна здібність, що 
реалізується у будь-якій сфері людської діяльності, як якісна характеристика 
найвищого рівня розвитку мислення, а також як риса характеру, точніше, 
волі. 

Більш переконливим, на наш погляд, є трактування творчої 
самостійності Л.Паномарьовим. Автор вважає, що творча самостійність “є 
складним інтегративним утворенням – властивістю або якістю особистості, 
яка спрямована на створення нового, базується на єдності розуму, почуття та 
волі. Зазначена якість водночас характеризує найвищий рівень розвитку 
самостійності школяра та пов’язана з самореалізацією, внутрішньою 
активністю дитини” [5, 214]. 

До найхарактерніших проявів творчої самостійності, зокрема в 
художній сфері, дослідники відносять: творчий характер діяльності, 
оригінальність мислення, рішень, які приймаються, вчинків, дій 
(О.Ростовський); здатність до генерування ідей, вибірковості єдиного 
варіанту, самоконтролю, самооцінки (О.Хижна); уміння комбінувати раніш 
відомі засоби діяльності в залежності від конкретних умов, опанувати нові 
знання та уміння, ставити та вирішувати проблеми, які виникають у 
практичній діяльності (Г.Падалка), а також незалежність, ініціативність, 
відповідальність суб’єкта (О.Рудницька). Ці дослідники справедливо 
відзначають, що в структурі визначеної якості є дві сторони – внутрішня 
(операційна), яка поєднана зі створенням ідеального образу, та зовнішня 
(предметна), котра забезпечує реальне втілення ідеального образу. 



Таким положенням підкреслюється велике значення творчої 
самостійності для художньої діяльності, де вона виявляється найяскравіше. 
Поєднуючись з роботою мислення, та уявлення, творча самостійність 
спрямовує їх на утворення нового, якісне прогнозування результату 
діяльності, виявлення особистісної сутності митця. У зовнішній художній 
діяльності визначена якість існує у вигляді здатності до самореалізації 
дитини. Розвивається творча самостійність школярів, на думку всіх 
дослідників, в процесі та результаті засвоєння музичних знань і власної 
музичної творчості. 

Дослідження останніх років показали, що зниження інтересу до 
навчання в ансамблях народної музики, формування негативного відношення 
до творчої самостійності й незадоволеність нею, переживання негативних 
психічних станів у процесі навчання безпосередньо пов’язані з тим, що 
керівник колективу не враховує в достатній мірі високий рівень навчально-
пізнавальних можливостей школярів. Йому необхідно знати інтереси учнів, 
рівень їх навченості, музичного розвитку, враховувати індивідуальні 
можливості своїх вихованців та диференційовано підходити до організації їх 
самостійної творчості. Відшукання ефективних шляхів розвитку творчої 
самостійності учнів підліткового віку в умовах диференціації дозволять 
удосконалити художньо-творчий процес, підвищити його результативність, 
сприятимуть інтелектуальному розвитку, самостійній та творчій активності 
школярів. 

Виконання музики – одна з найвідоміших форм музичного розвитку 
дітей. Співаючи в хорі, граючи на музичному інструменті, дитина активно 
включається в процес музикування, під час якого розвиваються її здібності, 
виховується художній смак. “Цілком зрозуміло, що дитяче виконавство теж 
має бути творчим. Але навчити дітей виразно співати або грати і не тільки 
глибоко усвідомлювати і переживати музику, а й уміти відтворити її 
характер, донести до слухача її образний зміст – дуже складне завдання, що 
вимагає від учителя систематичної копіткої роботи, специфічних  умінь і 
певних власних якостей” – зазначає Г.Падалка [4, 67]. 

Головним засобом активізації творчої самостійності підлітків в умовах 
діяльності ансамблю народно музики є заняття – репетиція. “Гармонійному 
розвитку учнів сприяють усі навчальні предмети, проте найбільші 
можливості для цього відкриваються на уроках естетичного циклу, і, 
зокрема, музики – наголошує Л.Коваль. – Різноманітність видів діяльності 
сприяє формуванню у школярів творчої уяви, творчих здібностей та творчої 
самостійності”. 

Аналізуючи процес навчання музики в загальноосвітній школі 
О.Ростовський підкреслює – „учитель музики повинен знати, що швидкість 
формування самостійних навичок залежить від їхньої складності, вікових та 
індивідуальних особливостей учнів, стану нервової системи дитини, 
ставлення учня до музичної діяльності, свідомого підходу до оволодіння 
навичками співу, здібностей та зацікавленості учнів, і, нарешті, від 
педагогічної майстерності учителя та методів навчання” [7, 34]. 



“Як же захопити, зацікавити школярів музикою, навчити їх любити й 
розуміти її? – пише О.Рудницька. – В існуючій практиці навчання учнями 
часто подають готові істини, узагальнення, висновки, гальмуючи тим самим 
розвиток мислення, фантазії, творчої самостійності особи, в той час, як 
сучасні умови науково-технічної прогресу, з її швидким зростанням 
різноманітних знань, обумовлюють у нових явищах, творчо вирішувати 
поставлені життям завдання” [6, 96]. 

На думку В.Шульгіної “На розвиток дитячої творчої самостійності 
благотворно впливають багато факторів. Творчість, як й інші види музичної 
діяльності, передбачає достатній рівень розвитку основних музичних 
здібностей” [9, 36]. Видатний радянський психолог Б.Теплов зазначає, що 
ядро музикальності утворюють три музичних здібності: ладове чуття, 
здатність до слухового уявлення і музично-ритмічне чуття. Сучасна 
психологія має в своєму розпорядженні також багаті дані про особливості 
перцепції, інтелекту, характеру і стимулів діяльності індивідуума, що 
сприяють творчій діяльності. У перцептивних властивостях особи 
виділяються уважність, вразливість, сприятливість; в інтелектуальних 
особливостях – фантазія, досить високий рівень знань; до типових рис 
характеру належать оригінальність, ініціативність, наполегливість, 
працездатність. 

Серед усіх цих компонентів особливого значення для продуктивної 
самостійної творчості набуває оригінальність задуму і відповідних йому 
нових засобів музичної виразності. У комплексному розвитку музичних 
здібностей основна увага приділяється формуванню музичних слухових 
уявлень, оскільки ця здібність є ядром пам’яті та мислення. 

Важливим етапом розвитку творчої уяви підлітків є вміння по-своєму 
передати враження від прослуханого інструментального твору, по-своєму 
усвідомити його нормативну оцінку вчителем. На цьому етапі важливого 
значення набувають знання про музичну мову, досвід музично-асоціативних 
вражень. Емоційні переживання, що виникають в процесі виконання музики, 
зокрема інструментальної, дають уяві ніби початковий поштовх, а відтінки, 
конкретні образи і картини вже домальовує фантазія слухача. Під час 
виконання інструментальної музики діяльність уяви і фантазії має 
різноманітні прояви у різних людей. Причини цього слід шукати насамперед 
у специфіці самої музики, мова якої не має конкретної значимості (як в 
літературі) та наочної предметності зображуваного (як в образотворчому 
мистецтві). Тому уява, фантазія в процесі музичного виконання набувають 
активного, творчого характеру. 

Відомий психолог Л.Виготський наголошує, що “відносна 
самостійність дитячої уяви, її незалежність від діяльності свідомості є 
вираженням не багатства, а бідності дитячої фантазії” [2, 67]. У психіці дітей 
частіше замикається коло образ-емоція-образ. В цьому інтенсивному зв’язку 
між уявою і емоційною сферою криється одна з причин тієї віри, з якою 
ставляться діти до всього фантастичного. Л. Виготський з цього приводу 



відзначає: “…характер комбінацій, … їх якість і різноманітність значно 
поступаються комбінаціям дорослого” [2, 69]. 

“Увесь світ в його барвах, звуках, посмішки і гримаси, пристрасті і 
настрої, сумні і веселі думки, високі думи – ось те море життєвих вражень 
художника, яке раптом набуває специфічних форм і, пройшовши через 
протоку, знову розливається морем повноцінних, багатогранних асоціацій 
(уяви, уявлень) у дитини” – зазначає Е.Назайкинський. “Різноманітні засоби 
музичної виразності, елементи музичного контексту, в яких фокусується 
вплив цілого, – пише вчений – асоціюються не з яскраво усвідомленими, 
чітко баченими образами уяви, а з нечіткими комплексними відчуттями, 
частіше емоційного характеру, які не встигають піднятись до рівня 
усвідомленості, тому що вони не є заключним етапом естетичного пізнання 
музики. Будучи важливою ланкою в процесі такого пізнання наша уява, а 
також і асоціативні образи уяви, ще перебувають у сфері інтуїтивного, 
емоційного мислення” [3, 200].   

“Продуктивне музичне мислення і сприйняття лежать в основі 
самостійної музичної творчості. У дітей це один з найбільш продуктивних 
видів творчості з точки зору гармонійного розвитку особистості – зазначає 
К.Тарасова. Найважливіша її умова – формування музичних здібностей 
мислення і сприйняття” [8, 54]. 

Мистецтво музики сприятливо для їх становлення. Це пов’язано з 
специфікою музики: варіативність художніх образів, абстрактність музичної 
мови, особливостями “оповідання”. Л.С.Виготський писав:  
“… музичний твір викликає в людині, яка слухає музику, складний світ 
переживань та почуттів. Це розширення та поглиблення чуття, творча його 
перебудова складає психологічну основу мистецтва музики” [2, 42]. Значення 
музичної творчості в музичному розвитку дітей визначається тим, що воно – 
прямий шлях включення їх в музику, активний засіб пізнання 
закономірностей музичної мови, ефективний засіб формування творчої 
самостійності. 

Про можливість необхідності включення  дитячої музичної творчості в 
систему музичного навчання (поряд з традиційними репродуктивними 
видами музичної діяльності) говорили ще видатні музиканти Б.Яворський та 
Б.Асаф’єв. “Шлях розвитку музично-творчих навичок – необхідний, і мабуть 
самий дійовий етап музичної еволюції” [1, 92]. 

Дитячій музичній творчості приділяли велику увагу творці 
прогресивних музично-педагогічних систем. Вона лежить в основі систем 
К.Орфа, є одним з центральних моментів методики З.Кодая. Розвиток 
музично творчих здібностей у дітей розглядався в якості найважливішої 
задачі музичного виховання Л.Баренбоймом, А.Ветлугіною, Г.Рігіною, 
Ф.Брянською та ін. На думку С.Науменко музичні здібності, мислення та 
сприйняття лежать в основі творчої самостійності дітей. Формуючі ці якості, 
ми розвиваємо в них здатність до самостійного творчого пошуку, 
самостійного пізнання, музичного мистецтва. 



Дуже важливо для художньо-творчої самореалізації підлітків створити 
умови для накопичення запасу музичних вражень, об’єму репертуару, 
досвіду музичної діяльності. Процесом, який опосередковує це накопичення 
та використання музичного матеріалу в різних видах ансамблевої діяльності, 
є музична пам’ять, яка зберігає та відтворює музичну інформацію.  

На погляд О.Рудницької питання розвитку творчої самостійності 
підлітків слід розглядати у світлі особистісного орієнтованого підходу [6, 
56]. Інноваційні технології в сучасній позашкільній педагогіці, як правило, 
будують свої форми і методи на вільному спілкуванні дитини з музикою за 
допомогою педагога, що задає напрям подальшого розвитку процесу 
ознайомлення дитини з тим чи іншим музичним твором. Таким чином, 
дитина сама створює музичний образ твору, невимушено та без насилля; а 
головне – продовжується самостійна творча робота над розвитком музично-
художнього мислення і сприйняття.  

Навчально-виховний процес розвитку творчої самостійності учнів 
підліткового віку має різні форми організації творчої діяльності дітей, а саме: 
самостійне звернення дитини до музики – бажання заспівати чи спробувати 
зіграти на інструменті; використання музики в повсякденні – радіо і 
телебачення; залучення до музичної творчості разом з батьками  в 
позашкільних закладах освіти. Таким чином, музично-естетичне виховання 
слід направляти на розвиток у підлітків здібності самостійно творчо 
засвоювати і переробляти музичну інформацію, правил визначати справжні 
цінності мистецтва, самостійно аналізувати й творчо оцінювати їх. 
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