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МУЗИЧНА САМООСВІТА СТАРШОКЛАСНИКІВ:  
ФУНКЦІЇ, КОМПОНЕНТИ, УМОВИ ОРГАНІЗАЦІЇ 

Ефективність педагогічної організації процесу музичної самоосвіти та 
самовиховання старшокласників залежить від взаємодії та узгодженості всіх 
компонентів, взаємодоповнення основних підсистем, які умовно можна 
представити у вигляді такої схеми: потреба - інтерес - мотив - установка - 
умови діяльності - реалізація - контроль - оцінка - корекція. 

З огляду на це обґрунтуємо основні організаційно-педагогічні умови 
музичної самоосвіти та самовиховання старшокласників. 

1. Розширення знань про музичне мистецтво, його види, жанри, стилі у 
процесі залучення старшокласників до різних видів активної творчої 
діяльності у галузі музики в позаурочний час з урахуванням потреб, 
інтересів, здібностей і вікових особливостей (слухання музики, спів, гра на 
інструментах, аранжування, імпровізація, музичний театр, музично-
критична і музично-просвітницька діяльності тощо). 

Виходячи з аналізу реального процесу керування музичною 
самоосвітою, можна виділити низку суперечностей. Одна з них - 
суперечність між потребами учнів у активній музично-творчій діяльності і 
можливостями їх реалізації в навчальному процесі - найчастіше виникає у 
процесі формування і розвитку музичного сприймання. Помічено, що 
потреба у спілкуванні з музикою може залишитися нереалізованою, якщо не 
буде створено відповідних умов діяльності, так само як відсутність такої 
потреби зробить марними всі спроби вчителя організувати і спрямувати 
музичне сприймання. Ця суперечність стосується також відбору музичного 
матеріалу для сприймання та практичної діяльності, адже учні, як правило, 
віддають перевагу музиці, яка відповідає їхнім запитам та інтересам. Тому 
відповідність твору потребам учнів може перетворити поверхові 
переживання у глибоко емоційні, особистісні. Без почуттєвого компоненету 
ніякі музичні впливи не зможуть схилити дітей до музичного 
співпереживання.  

Формування у школярів здатності до адекватного розуміння художньо-
інтонаційних образів музичного мистецтва пов’язано розвитком 
спрямованості особистості, на важливій ролі якої в загальній структурі 
духовного світу людини акцентують психологи. 

Залученню старшокласників до колективних, групових чи 
індивідуальних форм музичної діяльності має відбуватися на добровільній 
основі (учасники мікрогруп та різних об’єднань старшокласників повинні 
мати спільні інтереси та потреби у проведенні дозвілля). Це дасть змогу 
досягти більш високого рівня активності, творчості старшокласників на 
основі спрямованості, стійкості інтересів. 



У вільний час музично-творча діяльність старшокласників набуває рис 
активної взаємодії на засадах спілкування, у перебігу якого вирішуються 
художньо-творчі завдання різного характеру. На нашу думку, педагогічна 
організація позаурочного часу школярів передбачає упорядкування видів 
занять з урахуванням нахилів, здібностей, психологічних особливостей віку 
(прагнення до самоствердження, самовираження), що найбільш доцільні в 
інтересах розвитку особистості старшокласника, вдосконалення його 
індивідуальності, самостійності. Тому в процесі підготовки до проведення 
музично-виховної роботи велика увага має приділятися її організаційній 
стороні. Розподіл доручень старшокласників повинен проходити з 
урахуванням загальної, естетичної та музичної підготовки всіх і кожного 
зокрема, а завдання художньо-творчого змісту мають бути складні, але 
водночас можливі для виконання. 

Саме самостійна музично-дозвіллєва діяльність творчого характеру 
(проведення музичних бесід із молодшими школярами, виступи у складі 
вокального гурту або ведучих диско-лекторію, підготовка теоретичних та 
аудіовізуальних матеріалів до програм дискотеки тощо) дає змогу ефективно 
формувати естетичні потреби старшокласників, готовність до 
самовдосконалення в галузі музики. 

2. Впровадження у навчально-виховний процес культурологічних 
курсів з музичним компонентом, використання міжпредметних зв’язків.  

Як відомо, відсутність у загальноосвітній школі ІІІ ступня музичних 
навчальних предметів негативно позначається на загальній та естетичній 
культурі учнів. Частково вирішити цю проблему допомагає введення до 
навчальних планів загальноосвітніх закладів ІІІ ступня інтегративних курсів з 
художньої культури, де музика входить як компонент змісту (1). 

Інтеграція, що лежить в основі курсу і є принципом побудови програм з 
художньої культури, розширює можливості педагогічно керованого 
музичного виховання та самовиховання старшокласників. У курсі 
комплексно вивчаються вітчизняна та зарубіжна художня культура, різні 
види мистецтва (література, образотворче мистецтво, музика, театр, кіно). 
Кожне мистецтво “живе” у змісті курсу за своїми законами, проте одночасно 
між ними встановлюються ідейно-стилістичні та художньо-образні зв’язки, 
обумовлені життям епохи, національною специфікою та загальними 
закономірностями розвитку мистецтва. Принцип опори на художньо-творчий 
метод – стрижень побудови програм культурологічних курсів – допомагає 
ефективно вирішувати завдання встановлення таких зв’язків. 

Культурологічний підхід до опанування музичного мистецтва 
забезпечує розуміння школярами глибокої залежності мистецтва, зокрема 
музичного, від явищ суспільного життя. Учні переконуються у цьому, 
опановуючи не лише художньо-історичний досвід людства, сконцентрований 
у творах мистецтва, а й через проникнення у сьогоднішні художні реалії 
життя, заглиблення у власний духовний світ, цінності, побачені, емоційно 
відчуті й усвідомлені крізь призму власного життєвого досвіду. 



Принцип опори на творчий метод дає змогу розгорнути перед учнями 
широкий поступальний розвиток та образно-мовну специфіку різних 
мистецтв у їх ідейних і художніх взаємозв’язках, тобто розкрити діалектику 
розвитку світової художньої культури.  

В творчому методі сконцентровано світогляд художника, його бачення 
світу, розуміння місця мистецтва у житті, що може стати зразком для 
старшокласників у їхньому ставленні до світу, людей, соціуму. 

Інтеграція як принцип побудови курсу з художньої культури й опора на 
творчий метод відкривають широкі можливості для мобілізації глибоких і 
різнобічних зв’язків музичного мистецтва з предметами гуманітарного й 
естетичного циклів. Програма і методика викладання художньої культури 
вимагають використання знань, умінь, навичок, вражень, уявлень, набутих 
учнями у процесі вивчення літератури, історії, образотворчого мистецтва і 
музики у початкових і середніх класах, узагальнюють і поглиблюють їх, 
завершують формування художнього світогляду в школі. 

Курси культурологічного спрямування створюють нові можливості для 
реалізації комплексу позаурочних та позашкільних виховних заходів з 
мистецтва, з музики. Під час викладання курсу відбувається процес інтеграції 
вражень, інформації, отриманих учнями з різних джерел, їх добір, 
класифікація, узагальнення, оцінювання. Все це дає змогу не тільки 
розширити знання та уявлення старшокласників з мистецтва, але й водночас 
створювати сприятливі педагогічні умови для організації самоосвітньої 
діяльності з музики. 

3. Формування самостійного критичного мислення у процесі аналізу-
інтерпретації музичних творів, вміння аргументувати свої погляди, оцінки, 
пріоритети у процесі запровадження різних діалогічних форм на основі 
партнерських взаємостосунків, гнучких контактів між учасниками 
виховного процесу, що сприяють проявам самостійності, ініціативи, 
самоорганізації в різних видах музичної діяльності.  

В процесі розуміння твору музичного мистецтва, що ґрунтується на 
осмисленні матеріалу, встановлюються зв’язки між окремими елементами 
тексту, відбувається аналіз інформації з позиції власного досвіду, інтеграція 
художніх повідомлень. На думку О.П.Рудницької, тут можна виділити два 
ступені: аналіз формально-змістової структури твору і його інтерпретацію.  

До організаційно-педагогічних умов музичної самоосвіти 
старшокласників в умовах вільного часу засобами музичного мистецтва, на 
нашу думку, належить створення сприятливої творчої атмосфери в процесі 
занять і встановлення особистісних контактів керівника з учасниками, що 
ґрунтується на взаємній повазі один до одного, спрямованості музично-
виховної роботи на активізацію образного уявлення учнів, асоціативного 
мислення, самостійного пошуку власних варіантів інтерпретації музично-
художнього матеріалу, заохочення до використання оригінальних 
індивідуально-зумовлених засобів вирішення старшокласниками 
поставлених перед ними творчих завдань. 

Важливо забезпечити спрямованість на активізацію позитивних 



емоційних станів у процесі музичної діяльності, створити атмосферу 
творчого пошуку, емоційної активності й захопленості. До таких прийомів 
належать ігрові форми (імпровізовані дебати, брейн-ринги тощо), колективні 
обговорення у формі бесіди чи дискусії, проектування різноманітних творчих 
завдань (“критика-самокритика”, “знайди помилку” тощо). 

Мистецтво вчить розрізняти добро і зло, красу і потворність, надає 
життєві яскраві приклади – моделі поведінки у світі. Для цього педагог 
використовує методи і прийоми аналізу конкретних соціально-значущих для 
школярів ситуацій, коли стимулюється їхня самоорганізація, соціальна 
активність, ініціативність у ставленні до різних явищ культури. 

Організація самовиховання передбачає насамперед ставлення 
вихователя до учнів як до особистості. Тому провідним методом музично-
естетичного виховання в позаурочний час має бути творчий діалог, коли 
вчитель і учні спільно шукають і знаходять відповіді на питання, з 
поступовим і послідовним збільшенням значущості самореалізації 
особистісних сил. 

Відкритість, не регламентованість спілкування, насиченість змісту 
виховання емоційно-образною аурою мистецтва, його суб’єктивне 
переживання школярами виступають як вирішальні чинники саморуху, 
творчого розвитку особистості, а також стимулювання усвідомленої 
поведінки. За такого підходу має змінитися загальний стиль роботи вчителя, 
який спрямовує, корегує процес музично-естетичного саморозвитку школяра. 

4. Використання психологічно обумовлених особистісно-зорієнтованих 
стимулюючих впливів на процес музичної самоосвіти (через індивідуальні 
завдання, методи заохочення, врахування індивідуальних потреб, інтересів, 
уподобань) на основі індивідуально-диференційованого підходу.  

Складність поставлених завдань щодо організації музичної самоосвіти 
старшокласників вимагає впровадження у практику виховної роботи 
індивідуально-диференційованого підходу, що дозволяє націлити особистість 
на реалізацію своїх духовних потенцій, розширити межі власної діяльності, 
зацікавити її новою справою. Важливими є також визначення особливостей 
кожної контактної групи (колективу), її привабливість для кожного з її 
членів, спрямованість учасників на досягнення спільної та особистісної мети 
у музичній діяльності. 

Узагальнення досвіду художньо-естетичного виховання учнівської 
молоді та визначення готовності до самостійного музично-творчого розвитку 
старшокласників дозволило визначити необхідність функціонування 
організованої системи виховання, що передбачає: 

- виховання у старшокласників пошани до традицій українського 
народу, їх збереження і примноження на основі всебічного використання 
інтелектуального потенціалу особистості; 

- реалізацію творчого потенціалу кожної особистості, її здібностей до 
спілкування на основі особливостей розвитку мотиваційної, когнітивної та 
вольової сфер, загального активно-творчого ставлення до життя та 
екстравертований засіб досягнення мети (з перевагою таких емоційних 



потреб, як альтруїстичні, комунікативні, глорістичні, естетичні та 
гедоністичні почуття). 

5. Формування вмінь і навичок самоорганізації у сфері музики, що 
сприяє творчій самореалізації, поступовому переходу від провідної ролі 
вчителя до самостійної діяльності. 

Провідними напрямками педагогічної організації музично-дозвіллєвої 
діяльності учнів є добір її форм і видів, послідовне ускладнення 
індивідуальних завдань, забезпечення необхідної педагогічної допомоги, яка 
поступово зменшується. Педагогу, керівнику не варто самому брати на себе 
відповідальність за організаційну сторону проведення роботи з музичного 
розвитку учнів, а необхідно залучати до неї старшокласників, спонукати їх до 
активної участі й самостійності у плануванні програми музичного 
саморозвитку, конкретних напрямів цієї діяльності, заходів, форм. В той же 
час необхідно ненав’язливо спрямовувати пізнавальну та художньо-творчу 
діяльність учнів в бік активізації самоосвіти через систему спеціальних 
завдань, доручень, звітів. Безпосередній педагогічний вплив суперечить 
природі як музичного мистецтва, так і особистісно зорієнтованій педагогіці 
мистецтва, тому слід спрямовувати керування музичною самоосвітою учнів 
на опосередковану підготовку їх до самостійної діяльності без будь-якого 
педагогічного втручання. 

6. Формування у старшокласників умінь самоконтролю та самооцінки 
результатів власного музичного розвитку на основі рефлексії, самопізнання, 
самоспостереження, самодіагностування. 

У процесі організації музичної самоосвіти старшокласників виникає ще 
одна суттєва суперечність - між провідною роллю вчителя і самостійним 
характером музичної діяльності учнів, яка зумовлена рефлексивними 
здібностями і навичками. Гнучке керівництво і самостійна діяльність 
почергово зумовлюють один одного, завдяки контролю і самокнтролю 
самостійність учнів з кожним етапом збільшується, поступово ускладнюється 
процес самозаглиблення у внутрішній світ особистості, здійснюється 
самоаналіз та самооцінка власної музично-естетичної культури.  

Основними характеристиками гнучкого керування музичним 
саморозвитком учнів є логічна цілісність і завершеність циклу керівних 
впливів на основі єдності планування, організації, наведення, коригування і 
контролю за результатами самоосвіти. 

Створення програм духовного зростання, планів музичної самоосвітньої 
діяльності загалом та планування мікроетапів на основі досвіду проведення 
свого дозвілля та музичної компетенції сприяють формуванню у 
старшокласників готовності до художньо-творчої діяльності, бажання і 
здатності реалізувати свої здібності. 

Високий рівень самореалізації особистості (прагнення глибоко пізнати 
світ, спрямованість на досягнення успіху у своїх справах, необхідність в 
одержанні реальних результатів творчої праці тощо) пов’язаний з прагненням 
творити для людей (друзів, рідних тощо), бажанням заслужити любов тих, 
кому вони присвячують свої справи. 



Підведення проміжних підсумків роботи відіграє особливо важливу 
роль в організації музичної самоосвіти учнів. Адже старшокласники не 
тільки прагнуть до участі в музично-художній діяльності, але і бажають 
отримати оцінку цієї діяльності, самоствердитися. Цей факт учителю 
необхідно використовувати у своїй роботі, що передбачає залучення учнів до 
різних форм самооцінювання та взаємооцінювання. З цією метою в процесі 
підведення підсумків необхідно зробити детальний аналіз результатів 
художньо-творчої діяльності учнів. Враховуючи те, що у деяких 
старшокласників вона не завжди набуває самостійності та ініціативності у 
зв’язку із недостатньою естетичною музичною підготовкою, критика 
діяльності таких результатів має бути максимально коректною, виваженою і 
доброзичливою. 

Прагнення до опанування цінностей мистецтва сприяє формуванню 
естетичної свідомості, світосприймання, що ґрунтується на свідомій 
рефлексії. 

7. Створення сприятливого педагогічного середовища та врахування 
соціокультурного та родинного середовища. 

Соціологами виділяються 2 основних способи впливу на особистість: 
прямий (маніпуляторський) і непрямий вплив за допомогою створення 
певних нових зв’язків особистості із середовищем через зміну середовища. У 
масовій практиці шкіл, як свідчать результати дослідження, превалює саме 
перший спосіб впливу на особистість (виконайте, намалюйте, підготовте, 
зробіть, вивчіть тощо). Оскільки перший спосіб дещо прямий і, в багатьох 
випадках ґрунтується на диктаті вчителя, варто обирати інший шлях і процес 
формування потреб старшокласників у галузі музики та музичної самоосвіти 
будувати на засадах активної пізнавальної та художньо-творчої діяльності 
самих учнів з використанням можливостей їхнього безпосереднього 
оточення. Найважливішою з погляду реалізації соціальних потреб є функція 
естетичної соціалізації – забезпечення безперервного розвитку учнів, 
залучення їх до активного процесу оволодіння музичними цінностями в 
конкретних соціальних умовах. Перетинаючись із попередніми, ця функція, 
хоча й детермінована потребами й інтересами особистості, має низку 
специфічних особливостей, що дає можливість виділити у самостійну групу 
завдання соціальної спрямованості музичносамоосвітньої діяльності 
старшокласників. 
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