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позаурочний час, висвітлюються шляхи активізації творчих проявів школярів
у різноманітних музично-виховних заходах. Також розкривається суть
музично-творчих завдань у різноманітній музичній діяльності, спрямованих
на творчу самореалізацію учнів в умовах позакласних занять.
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Постановка проблеми. Одним із основних завдань школи є розвиток
творчої особистості. Великі творчо-розвивальні можливості має мистецтво.
Завдяки його художньо-образній суті відбувається сильний емоційний вплив
на психіку особистості, що сприяє активізації її творчого розвитку. Тому
вивчення мистецьких дисциплін, зокрема музики, повинно бути пріоритетом
у змісті навчання дітей, особливо у початкових класах. Однак, з огляду на
вкрай обмежений обсяг годин, що виділяються в навчальному плані
загальноосвітньої школи на вивчення музичного мистецтва, «підвищується
роль і розширюється смислове трактування принципу взаємозв’язку
навчальної та позаурочної діяльності, що передбачає не тільки узгодження
освітніх і дозвіллєвих заходів у межах школи, а й гармонізацією суспільних і

сімейно-родинних естетико-виховних впливів, взаємозв’язок школи із
соціокультурним середовищем» [1, С.13].
У зв’язку з цим, актуалізується проблема пошуку шляхів активізації
творчого потенціалу особистості школяра в умовах позакласної музичнотворчої роботи. Над визначенням ефективності такого виду роботи,
постановкою її мети й завдань працювали такі науковці, як А.І.Никішов,
Н.М.Верзлін, І.Я.Ланіна, С.Н.Савіна та інші. Про важливість позаурочного
спілкування учнів з музикою йдеться й у навчальній програмі «Музичне
мистецтво» для учнів 1-4 класів [2, С.216].
Позакласна робота – різноманітна музично-освітня й виховна,
організовується в позаурочний час педагогічним колективом школи й
спрямовується на задоволення інтересів і запитів дітей. Вона має бути
логічним продовженням навчально-виховної роботи, яка здійснюється на
уроках музичного мистецтва, що дозволяє поширити й поглибити знання
школярів про музику, зміцнити набуті на уроках музично-виконавські
навички та вміння, розвинути музичні здібності дітей, задовольнити їхні
різнобічні інтереси, сформувати самостійність, організувати практичну
суспільно-корисну діяльність, дозвілля дітей, а найголовніше — виховувати
творчу особистість.
З метою формування в учнів творчих здібностей та зацікавлення їх
позакласною музично-виховною роботою слід використовувати різні форми
роботи — масові (лекції-концерти, колективні відвідування оперних
спектаклів, концертів, організація і проведення масових музичних свят,
конкурсів, оглядів, музичних вечорів, олімпіад, хорових свят тощо), групові
(гуртки хорові, інструментальні, театральні, сольного співу, різноманітні
ансамблі), індивідуальні.
Цікавою формою вільного творчого прояву особистості дитини, її
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(за бажанням учнів), в якому здійснюється художній аналіз музичного твору.

Творчі завдання сприяють формуванню стійкого інтересу до музики.
Дітям зазвичай дуже подобається висловлювати свої враження від музики в
малюнках, віршах, оповіданнях. Це допомагає вчителеві відстежувати
творчий розвиток кожної дитини, а дитині — проявити свою творчість.
У педагогічній праці вчитель музичного мистецтва повинен бути
наставником у духовному й творчому спілкуванні дітей з музикою,
пам’ятати, що основними показниками розвитку творчих компентностей є
збагачення уяви, фантазії, оригінальність, уміння бачити проблему та
бажання нестандартно розв’язувати її, новизна реагування на певну
ситуацію, де творчість характеризується через її кінцевий результат [3,
c.177].
При підготовці та проведенні масових музично-творчих заходів у
навчальних закладах варто дотримуватися такого алгоритму: визначити мету
організації музичного свята (визначення мети забезпечує перспективний
творчий характер процесу підготовки масового музичного заходу); узгодити
тему, форму (традиційне чи календарне свято, театралізоване дійство тощо)
та план його проведення з адміністрацією закладу; створити сценарій.
Ефективність
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появою таких психічних новоутворень, як: самостійна творча активність;
уміння свідомо та корисно використовувати свій вільний час із метою
гармонійного

саморозвитку;

більш

широкий

спектр

нестандартного

мислення; розкриття здібностей дитини [3, c.203].
Навчити дитину творчості неможливо, тому основним завданням
учителя є створення умов для пробудження й активізації в учнів творчих
імпульсів, для пізнання радості творення. Чим раніше розпочати таку роботу
з дітьми, тим більше шансів, що творчі можливості учнів не згаснуть, а
розвинуться, щоб виявитися згодом у всіх сферах діяльності
Формувати творчі здібності в позаурочній діяльності засобами
музичного мистецтва можна тільки із урахуванням особливостей саме такої
діяльності. Її організація, принципово відмінна від навчального процесу,

вимагає від педагога інакших зусиль, ніж урок, і залежить від ряду чинників,
а
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середовища; предметної зорієнтованості художньої освіти; матеріальнотехнічного забезпечення; сформованості фонду музичного матеріалу і
методичної літератури.
Специфікою позаурочної виховної діяльності є різновіковий склад її
учасників, що сприяє тісній взаємодії учнів різного віку на основі спільних
інтересів, зацікавленості: молодші учні вчаться поважати старших; старші,
піклуючись про молодших, допомагають їм, виявляють вимогливість, повагу.
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враховувати ці особливості діяльності в позаурочний час впливатиме на її
результативність, оскільки завдання освіти і виховання полягає саме в тому,
щоб створити максимально сприятливі умови для формування і розвитку
індивідуальних здібностей та реалізації творчого потенціалу кожного учня.
Висновки. Отже, позаурочна діяльність є засобом актуалізації
потенційних можливостей молодших школярів для формування їх творчих
здібностей з урахуванням вікових особливостей, що дозволяє успішно
вирішувати проблему виховання творчої особистості учня.
Формування та реалізація креативних здібностей учнів в позаурочний
час можлива лише в тому випадку, якщо процес навчання стане творчим,
орієнтованим не на механічне тренування, а на набуття учнями відповідних
вмінь та навичок щодо творчого вирішення проблем за умови взаємозв`язку
формування розумових та творчих здібностей.
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