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Оксана Середюк 
 

СОЦІАЛЬНО-МУЗИЧНА АКТИВНІСТЬ  
УЧНІВ СІЛЬСЬКОЇ ШКОЛИ 

 
У нових соціально-економічних умовах розвитку України значно 

зростає роль сільської школи у вихованні молоді в формуванні громадян 
правової демократичної держави в справі успішного вирішення завдань 
соціального розвитку села, а отже і суспільства. Як зазначає В.Г. Кузь: 
«Сільська школа – об’єктивна реальність і потребує вона особливої уваги з 
боку держави, освітян-практиків, науковців. Подає надію те, що в державі 
є вже ряд гарних наробок, здійснених в ім’я сільської школи». 

Сільська школа є на сьогодні практично єдиним стабілізуючим фак-
тором існування села як з демографічної, так і з економічної точки зору. 
Сільська школа є незамінним фактором збереження, села відтворення люд-
ських і виробничих ресурсів агропромислового комплексу, джерелом 
культури. 

Важливим завданням загальноосвітньої школи є соціальний розвиток 
особистості школяра, який відбувається в двох взаємопов’язаних напрямах 
: соціалізації та індивідуалізації. 

Соціалізація відбувається в процесі спільної діяльності і спілкування 
в певному соціокультурному середовищі. Її найважливішими методами є 
виховання в сім’ї у дошкільних та інших навчальних закладах, де продук-
тами виступають особистісні смисли, що визначають ставлення індивіда до 
оточуючого світу, соціальну позицію, самосвідомість, ціннісно-змістовне 
ядро світогляду та інші компоненти свідомості. 

У процесі індивідуалізації дитина накопичує власний досвід соціа-
льної поведінки, спілкування, взаємовідносин, формування особистісних 
норм, переконань. Кожна людина індивідуально накопичує соціальний 
досвід. 

Під соціальним розвитком ми розуміємо процес і результат незворо-
тні кількісних і якісних змін у виявленні симпатії (антипатії) товариськості 
(неприязні), дружби (ворожості), любові (ненависті); рівень соціально-
психологічної адаптації в контактній соціальній групі;сформованість умінь 
сприймати і розуміти погляди інших, аргументовано відстоювати свою по-
зицію. 

Отже, процес соціального розвитку особистості в гармонійному по-
єднанні всіх її сторін, якостей, особливостей тісно пов’язаний із визначен-
ням ефективних засобів психолого-педагогічного стимулювання. У резуль-
таті соціального розвитку особистістю засвоюється певний обсяг соціаль-
ної інформації, система ціннісних орієнтацій, формується досвід соціаль-
ної діяльності у формі вмінь, навичок, здатність до спілкування з оточую-
чими людьми. 
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На сучасному етапі досить глибоко досліджуються соціально-
психологічні аспекти творчості. Разом із тим, мало розробленими залиша-
ються питання впливу соціального оточення на дитячу художню творчість, 
хоча є чимало досліджень, присвячених вивченню проблеми власне худо-
жньої творчості дітей, зокрема засобами музичного мистецтва. Музика в 
соціальній активності школярів займає особливе місце. Ця особливість ви-
тікає передусім із тих обставин, що будь-який твір мистецтва має духовно-
моральний початок. У суперечностях нашого життя мистецтво не тільки не 
зникає, а й навпаки, на нього лягає ще більша відповідальність за соціальне 
виховання нових поколінь. Значення музики як уже давно усвідомлено, є 
елементом духовного культури людства – явище, багатогранне складне. 
Але тривалий час у вивченні його нашими дослідниками превалював гно-
сеологічний підхід. Це призвело до того, що навіть у загальній соціології, 
розглядаючи музику як форму суспільної свідомості, користувалися пере-
важно гносеологічним аспектом розгляду форм свідомості, спиралися на 
загальні закономірності відображення, враховуючи певною мірою специ-
фіку його соціального рівня.  

Домінантний характер соціального підходу при системному вивченні 
музики виступає досить переконливо. По-перше, це пояснюється тим, що 
всі специфічні ознаки музики як мистецтва (ґенеза, спосіб, побутування, 
зміст, функції) – це ознаки суспільні, соціальні за природою. По-друге, (і в 
силу щойно відзначеного, очевидно ) соціальний підхід (соціологічність) 
пронизує й всі інші аспекти вивчення музики. Причому, соціологічний 
підхід, маючи динамічний характер у комплексному вивченні музики не 
претендує на виключність, не руйнує саму вимогу системності. Будь-яку 
найсоціальнішу проблему музики як мистецтва фактора соціалізації поля-
гає і в морально-естетичному характері її впливу: емоційний зміст твору 
стає стимулом для формування та вияву почуттів, емоційним фоном життя 
та діяльності людини. Паралельно з об’єктивним процесом формування 
особистості сільського школяра одночасно відбувається суб’єктивний про-
цес – деформація. Два фактори набувають у цій взаємодії важливого зна-
чення: рівень соціально-культурного середовища (переважно це смаки та 
уподобання сім’ї, ціннісні орієнтації однолітків, доступ до засобів зарубі-
жної аудіо та відеоінформації ) і методичні прорахунки у викладанні пред-
метів естетично-художнього циклу у школі. Таким чином, педагогічний 
досвід засвідчує необхідність істотного розширення і збагачення арсеналу 
засобів емоційно-соціального впливу на дітей. Давні вітчизняні і зарубіжні 
педагогічні традиції, а також певні здобутки у процесі музичного вихован-
ня в сучасній українській школі складають певні передумови для виявлен-
ня реальних смислових зв’язків між музичним і соціальним вихованням 
школярів. Реально це означає активне притягнення музики як чинника со-
ціально-музичної активності школярів. 

Загальну основу дослідження склали роботи педагогів: О. Вишневського, 
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О. Гладкої, О. Глушмана, В. Дряпіки, О. Киричука, О. Ростовського, а також 
психологів І. Беха, П. Булонського, Л. Вигодського, І. Кона, О. Леонтьева, 
С. Рубінштейна. Всебічне дослідження теоретичних проблем, пов’язаних із 
вирішенням практичних завдань індивідуального професійного навчання, з 
музичним виконавством і творчістю, знайшло відображення в працях ви-
датних майстрів хорового мистецтва А. Єгоров, К. Стеценка, К. Пірогова, 
П. Чеснокова та ін., які узагальнили вітчизняний досвід і традиції російсь-
кої та української хорової культури. Ці праці містять висновки про те, що 
творчі якості музиканта хормейстера багатогранні й виявляються в різно-
плановій сфері творчої діяльності. 

Соціально-музична активність неможлива без активності самого уч-
ня, вона виступає у єдності двох сторін: як ставлення до діяльності у соці-
умі та музики соціального спрямування, і, водночас, як стійке особистісне 
утворення динамічного характеру, що являє собою не окрему рису особис-
тості, а її інтегративну якість, яка складається з комплексу емоційних, ін-
телектуальних, характерологічних властивостей і якостей особистості і ви-
являється у вільній, свідомій внутрішньо необхідній діяльності, спрямова-
ній на соціалізацію особистості сільського школяра. 

Практична організація соціально-музичної активності має враховува-
ти специфіку сільського життя та побуту, особливості сучасного виробни-
цтва, соціальне, природне, та предметне середовище. Характерною особ-
ливістю організації музичної активності учнів є постійне систематичне за-
лучення до творчої роботи. Стан сім’ї, оточуюча побутова атмосфера, ор-
ганізація життя безпосередньо впливають на навчання, моральність, твор-
чий розвиток учня. 

Соціально-музична активність як система має чотирикомпонентну 
структуру: 

– вираження міри виявлення емоційного ставлення особистості до 
музики соціального спрямування, наявність емоційного досвіду, здатність і 
спроможність отримувати насолоду від такої музики; 

– знання музичних творів, що мають соціальне спрямування, досвід 
застосування музичних засобів для пізнання навколишнього світу, обсяг 
соціальної інформації, одержаної з музичних творів; 

– спрямованість соціально-музичної орієнтації, що проявляється в 
характері інтересів, музичних ідеалів, ціннісні орієнтації, що знаходять 
свій прояв у системі домінуючих мотивів; 

– наявність досвіду організаторської роботи виконавчих та управ-
лінських умінь і навичок, необхідних для пропаганди музичного мистецтва 
соціального спрямування. 

Кожен із зазначених компонентів, як частина єдиного цілого, віднос-
но самостійний, має специфічні особливості, але всі вони тісно взаємо-
пов’язані і взаємо обумовлюють одне одного. 

Значну роль в соціально-музичній активності учнів сільської школи 
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відіграє спільна діяльність навчального закладу та соціуму. Останнім ча-
сом відзначається зниження творчої активності учнів сільської школи. Це 
пов’язано з тим, що більшість учнів не має можливості повністю виявити 
свій творчій потенціал у школі. Тільки в умовах спільних справ можна 
розвити соціально-музичну активність учнів. Як відомо, ефективне станов-
лення соціально-активної особистості неможливе без залучення її особис-
тісних зусиль і резервів. Процеси особистісного становлення опиняються у 
стані нерегульованого розвитку. При формуванні в учня соціально-
музичної активності необхідна співпраця вчителів, учнів та їх батьків, під-
вищення рівня розвитку комунікативних здібностей учнів, їх активності та 
відповідальності. За допомогою психологічних тестів проводиться діагнос-
тування учнів на визначення домінуючих особистісних інтересів, здібнос-
тей, ціннісних орієнтацій. Необхідними умовами формування соціально-
музичної активності є: розвиток емоційної сфери, розширення кола знань, 
соціального середовища, вироблення особистісного ставлення до явищ і 
фактів застосування одержаних і усвідомлених соціальних знань у діяль-
ному плані. Заохочення учнів інтересу до музичних знань соціального 
спрямування і потреби в них, усвідомлення їх значення дає змогу реалізу-
вати комплексну програму творчої взаємодії учителя, учнів, сім’ї, соціоку-
льтурного середовища виховання учнів засобами музики. Удосконалення 
змісту соціального виховання школярів засобами музики у сільській школі 
ставить за мету розв’язання виховних завдань, які передбачають: 

– систематичне поглиблення музичних знань соціального спряму-
вання; 

– вироблення в учнів соціальних умінь і навичок; 
– формування соціально-ціннісних орієнтацій засобами музики; 
– постійний розвиток інтелектуальних і практичних знань, 

пов’язаних з вивченням та засвоєнням соціальних норм і правил поведінки 
у соціумі; 

– виховання стійкої потреби в соціальній діяльності (навчально-
виробничій, сімейно-побутовій, культурно-дозвільній). Інакше кажучи, за-
соби музики формують внутрішній світ особистості і водночас впливають 
на соціальну поведінку. У зв’язку з цим, важливим завданням виховного 
впливу музики на особистість є не тільки розширення сфери пізнання і за-
своєння соціального досвіду людства, а й збагачення його людськими цін-
ностями, оцінками. 

Виокремивши основні завдання щодо формування сольно-музичної 
активності, можна визначити методи, застосування яких має сприяти цій 
активності школярів сільської школи. Суть даного підходу, як, відомо, по-
лягає в тому, що виховна мета досягається шляхом практичних спеціально 
створених вихователем ситуацій. 

Визначаючи методи рекомендовані, для соціально-музичної актив-
ності учнів, ми брали до уваги, що жоден із них не є універсальним, а ко-
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жен виконує переважно якусь певну організаційну, пізнавальну, розвиваю-
чу, виховну або соціалізуючу функцію. 

Умовно ці методи розподіляються на такі групи: методи формування 
особистості як соціальної постаті засобами музики; методи взаємодії сім’ї 
та школи; методи впливу соціально-культурного оточення на соціальне 
виховання учнів засобами музики. 

До методів першої групи відносяться: бесіди; виховні години, зма-
гання, ранки, свята. 

До методів другої групи: диспути, виховні ситуації, концерти, ро-
динні свята, участь у театралізованих дійствах, конкурси, вікторини. 

Групу методів впливу соціально-культурного оточення склали: екс-
курсії, прогулянки, бесіди спрямовані на активізування інтересу учня до 
соціально-культурного оточення, що безпосередньо впливають на соціаль-
но-музичну активність. Поєднання цих методів має забезпечити досягнен-
ня завдань за дотримання наступних умов: відповідності методів змісту 
соціального виховання; єдності виховного впливу школи, сім’ї, позашкіль-
них закладів та різних організацій; урахування вікових та індивідуальних 
особливостей учнів сільської школи, їхніх інтересів, потреб, рівнів їх соці-
альної вихованості. 

Виявивши інтереси та соціокультурні установки вихованців та взяв-
ши до уваги специфіку роботи сільської школи, використовуються такі 
форми соціально-музичного виховання: масові, групові, індивідуальні. До 
масових форм віднесено участь у загально шкільних святах, спільних захо-
дах із жителями села та родинами. До групових – організація і функціону-
вання музичних ансамблів, гурткові заняття, творчі зустрічі. Індивідуальні 
форми роботи передбачають підготовку учнями невеликих самостійних 
музичних виступів, індивідуальні заняття з учителями. 

Урахування вікових особливостей має здійснюватися завдяки погли-
бленному вивченню психолого-педагогічних характеристик школярів та 
мотивації їхньої участі в діяльності соціального спрямування. Зазначені 
вище форми і методи максимально залучатимуть учнів до співпраці з соці-
ально-культурним середовищем, сім’єю , педагогічним колективом. Також 
важливу роль у цьому процесі відіграє використання виховного потенціалу 
села. Воно, як і тип поселення, впливає на соціалізацію дітей, підлітків, 
юнаків майже синкретично, тобто практично нереально від слідкувати йо-
го вплив у процесі стихійної (відносно спрямовуючої і відносно соціально-
контролюючої) соціалізації. Це можна поєднати в тому разі , якщо в селі 
достатньо дієвий соціальний контроль поведінки особистості. 

Культурне середовище, збагачене атмосферою загальнолюдського 
соціально-культурного досвіду, здатне сприяти вихованню в людині праг-
нення до самореалізації, формувати духовну культуру учня. У такому се-
редовищі формується повага до загальнолюдських матеріальних і духов-
них цінностей, уміння поважати особистість, здатну адекватно сприймати і 
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творчо збагачувати навколишній світ. 
Відповідне соціально-культурне середовище надає можливість ство-

рити сприятливі умови для розвитку соціально – музичної активності шко-
ляра. Саме від того, яким сприймає особистість навколишній світ, як ста-
виться до нього і визначає своє місце в ньому, залежить спрямованість со-
ціальної активності. Адже особистість не лише сприймає і внутрішньо від-
творює природу світу, його предмети, а й відповідно ставиться до них, на-
дає їм емоційну і вербальну оцінку, яка виражається в ціннісних поняттях і 
судженнях. Ціннісні орієнтації особистості формуються в сфері спілкуван-
ня, діяльності й життєвих планів, що включають в себе цілі та ідеали. А це 
в свою чергу, стимулює самооцінку, що є необхідним елементом форму-
вання позиції школяра стосовно самого себе. З оцінюванням своїх якостей, 
які накладаються на деякі оцінки якостей інших, тісно пов’язані самолюбс-
тво, самоповага та інші подібні почуття. 

Соціальна активність виступає стимулом, збудником конкретної ду-
ховної й предметної діяльності, спонукальною силою у формуванні особи-
стості школяра, його духовного світу, морального й естетичного самовдос-
коналення. 

Отже активна природа особистості є підґрунтям соціально-музичної 
активності школяра сільської школи, яка знаходить свій прояв у процесах 
предметної діяльності і спілкуванні індивіда, утвердження себе в соціумі 
як суб’єкта. Соціальна активність спрямована на творчу взаємодію з соціо-
культурним дозвіллям і передбачає само детермінацію як форму реалізації 
особистістю громадської необхідності, в процесі якої відбувається розви-
ток, соціальне становлення індивіда, його соціально музична активність. 
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