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Сьогоденній стратегії розвитку 
української школи притаманне поси-
лення уваги до особистості школяра-
підлітка, максимального розкриття 
його обдарувань, інтелектуального 
розвитку, що забезпечує пріоритет-
ність розвитку творчих здібностей. 
Особливої уваги набуває питання 
культуровідповідності змісту серед-
ньої освіти як провідного чинника 
творення всебічно розвиненої, емоцій-
но врівноваженої, самодостатньої осо-
бистості громадянина України [4].

Домінантними цінностями стають 
креативність та відкритість до нового 
досвіду, прагнення свободи творчого са-
мовираження, адже креативність є клю-
човим фактором досягнення успіху в 

різних сферах діяльності. Саме на основі 
навчальної діяльності розвиваються 
основні креативні педагогічні новоутво-
рення і тому цілеспрямований вплив на 
формування особистості за допомогою 
творчості повинен бути спрямований на 
розвиток креативності не лише обдаро-
ваних дітей, а й усіх без винятку.

Актуалізація креативності зумов-
лює зміну всієї особистості в її систем-
ній цілісності: “Процес підвищення 
креативності має системний характер. 
Змінюючи креативні якості індивіда, 
ми впливаємо на широку галузь емо-
ційно-особистісних якостей і обмежи-
ти цей ефект лише сферою креатив-
ності неможливо” [12]. Тому створен-
ня освітнього простору для виховання 
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креативного класу є важливим завдан-
ням сучасної школи, що буде побудо-
ваний на основі залучення школярів-
підлітків до мистецтва, яке є рушійною 
силою розвитку креативних здібнос-
тей та має безліч можливостей для 
творчого самовираження.

Реалізація Концепції Нова україн-
ська школа [7] є можливістю вирішен-
ня проблеми креативного розвитку 
особистості підлітків та дає підстави 
для створенням відповідної методики. 

У нашому дослідженні ця проблема 
розв’язується розробкою, теоретич-
ним обґрунтуванням та експеримен-
тальною перевіркою організаційно-
методичної моделі, яка має ідею ціліс-
ності усіх своїх компонентів: мети і 
результату, розвивального потенціалу 
інтегрованих уроків музики і еврис-
тичного художньо-освітнього середо-
вища, педагогічних закономірностей і 
принципів, педагогічного супроводу, 
методичних орієнтирів та етапів.

Рис.1. Організаційно-методична модель розвитку креативності підлітків на інтегрова-
них уроках музики. 
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Проведення уроків на основі інтегра-
ції змісту кількох предметів, об’єднаного 
навколо однієї теми, сучасна педагогіка 
називає одним із напрямів методичного 
збагачення уроків. Реалізація організа-
ційно-методичної моделі розвитку креа-
тивності підлітків на інтегрованих уро-
ках музики передбачає оновлення змісту 
методів, що використовує вчитель у ви-
кладанні мистецтва.

Методи розвитку креативності під-
літків на інтегрованих уроках музики є 
способом керівництва пізнавальною ді-
яльністю учнів. Відповідно до особли-
востей підліткового віку перед учите-
лем стоїть складне завдання  – обрати 
систему педагогічних методів навчан-
ня, втілення яких у практичну діяль-
ність на інтегрованих уроках музики 
буде якнайбільш ефективним. Слід за-
значити, що у викладацькій діяльності 
вчитель повинен володіти не лише за-
гальними методами навчання, а й уміти 
поєднувати їх зі специфічними (згідно з 
особливостями предмету). Вибір мето-
ду навчання на інтегрованому уроці 
музики повинен здійснюватися на 
основі мети, залежно від знань, умінь, 
навичок, які необхідно сформувати й 
розвинути, ідеї виховання творчої осо-
бистості підлітків засобами мистецтва, 
розвитку їх креативності.

Порівняно з молодшими класами, 
де важливими методами є поясню-
вально-ілюстративний, репродуктив-
ний та ігровий, у середній школі на 
перший план висуваються евристич-
ний (спосіб елементарного засвоєння 
досвіду творчої діяльності та окремих 
її етапів, що відбувається тільки в про-

цесі розв’язання конкретної пробле-
ми) та дослідницький (передбачає по-
шук, систематизацію та творче засво-
єння знань, покликаний забезпечити 
теоретичне використання знань, ово-
лодіння методами наукового пізнання 
і є умовою формування інтересу учнів 
та потреби у такому виді діяльності).

Як слушно зауважує Г.Падалка, ме-
тоди мистецького навчання обумов-
люються специфікою уроку мистецтва 
та кваліфікуються автором як спряму-
вання діяльності педагога та учнів на 
досягнення мети мистецького навчан-
ня, що являють собою способи 
взаємопов’язаної діяльності педагога й 
учнів, спрямовані на розв’язання ху-
дожньо-навчальних і художньо-вихов-
них завдань [10].

Природньо, що загальнопедагогічні 
методи в музичному навчанні мають 
свою специфіку. Так, наприклад, сло-
весний метод, економність та ефектив-
ність якого в педагогічній практиці 
були відзначені низкою вчених (М.
Скаткіним, І.Лернером та ін.), в музич-
ному навчанні означений не стільки як 
передача необхідної інформації, скіль-
ки в якості образно-психологічного 
настрою, спрямованого на духовне 
спілкування учнів з музичним мисте-
цтвом. Для словесного пояснення мова 
має бути образною [8]. Отже, відбува-
ється проекція загальнопедагогічних 
методів у мистецькому навчанні шко-
лярів, що полягає в застосуванні нао-
чного й практичного методів, що відо-
бражено в самих формулюваннях, які 
зазнали деякої трансформації: наочно-
слуховий (художнє виконання музич-
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ного твору), наочно-виразний (засто-
сування комплексу мімічних та жесто-
вих прийомів під час виконання або 
прослуховування музичного твору), 
художньо-практичний (втілення твор-
чого задуму в продукт мистецької ді-
яльності) тощо.

Проаналізувавши методичну літе-
ратуру в галузі музичного мистецтва, 
ми зробили розподіл методів, розро-
блених відомими педагогами-музи-
кантами, які, на нашу думку, є ефек-
тивними для використання на інтегро-
ваних уроках музики.

І група – стандартні методи (для ви-
користання на кожному уроці музики).

– Метод роздуму про музику (Д.
Кабалевський) [6]. Націлений на осо-
бисте, індивідуальне ставлення учнів 
до музики як чуттєвого й емоційного 
виду мистецтва, на розкриття вміння 
музики розв’язувати проблеми духо-
вного, соціального, особистісного 
змісту й передбачає пошук відповідей 
на ці питання у свідомості учнів.

– Метод спостереження за музикою 
(Б.Асаф’єв) [3]. Спрямовується на вмін-
ня учнів розсудливо та осмислено 
сприймати образний зміст музики, слід-
кувати за зміною її інтонації, за втілен-
ням мистецького задуму у твір тощо.

– Метод співпереживання (А.Ме-
лік-Пашаєв) [9]. Полягає у спрямуван-
ні потенціалу мистецтва на збагачення 
емоційно-чуттєвого досвіду учнів у 
процесі опановування різними видами 
творчої діяльності на уроці мистецтва; 
необхідною умовою тут постає певний 
стан свідомості учня під впливом вра-
жень від зустрічі з мистецтвом.

– Метод емоційної драматургії 
(Е.Абдулін) [1]. Активізує емоційне 
ставлення учнів до музики за допомо-
гою створення на уроці відповідної 
атмосфери, сприяє зацікавленості 
учнів музичним мистецтвом. Автор 
цього методу наголошує на його важ-
ливій функції, яка полягає в розробці 
вчителем “режисури” уроку, виявленні 
його кульмінації [2].

Ми вбачаємо ефективність означе-
них методів, виокремлених у групу 
стандартних (для використання на 
кожному інтегрованому уроці музики) 
у сприйманні мистецтва, у взаємодії 
його різновидів, а відповідно й розду-
мів про мистецтво у його цілісності, 
спостереження за втіленням мистець-
кого задуму в твір мистецтва, співпе-
реживання побаченому, почутому, від-
твореному та емоційного відгуку учнів 
на його образний зміст.

ІІ група – універсальні методи (для 
інтеграції музики з іншими видами 
мистецтва).

Для виокремлення методів цієї гру-
пи ми обрали авторські методи, ство-
рені Л.Горюновою, О.Радиновою, Л.
Школяр та адаптували їх до підлітко-
вого віку.

– Метод ототожнення та уподібнен-
ня (О.Радинова) [11] полягає у 
взаємопов’язаному вивченні різних 
видів мистецтва, ґрунтується на ото-
тожненні відомого з новим, відношен-
ні елементів до цілого. Він активізує 
різноманітні творчі діі, спрямовані на 
усвідомлення музичного образу.

– Метод життєвих і художніх асоці-
ацій націлений на створення в учнів 
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особливого емоційного стану, близь-
кого до стану героя мистецького твору 
при долученні підлітка до мистецьких 
зразків; пошук асоціативного ряду до 
твору, що вивчається на основі мину-
лого почуттєвого досвіду учнів, ство-
рення асоціативних зв’язків із явища-
ми, предметами, інформацією, з якими 
зустрічається підліток у повсякденно-
му житті тощо. Ефективності цього 
методу сприяють мистецькі бесіди, лі-
тературно-музичні вітальні, уроки в 
нестандартній формі (урок-зустріч із 
героєм твору, урок-інтерв’ю з митцем 
тощо) [11].

– Метод створення художнього 
контексту (Л.Горюнова) спрямований 
на розвиток музичної культури шко-
лярів через “виходи” за межі музики 
певної епохи (в суміжні види мисте-
цтва, історію, природу, життєві ситуа-
ції й образи). Дозволяє забезпечити 
зв’язок музики з життям, дає поштовх 
до розвитку вмінь порівнювати, зі-
ставляти аналізувати отриману інфор-
мацію на основі міцних знань у галузі 
мистецтва [5].

– Метод моделювання художньо-
мистецького процесу (Л.Школяр) 
спрямовується на розвиток творчих 
здібностей школярів у творчо-мис-
тецькій діяльності на уроці; дозволяє 
кожному учневі зайняти позицію ком-
позитора, художника, скульптора, ре-
жисера; дати відповіді на запитання, 
якими переймається митець: Про що і 
як я хочу сказати людям своїм мисте-
цтвом?, Чому саме це важливо для 
мене, і чи важливо це для інших?, Яких 
героїв я хочу показати, яким характе-

ром вони будуть наділені? тощо. Даю-
чи трактування цьому методу, Л.Шко-
ляр наголошує на тому, що “дуже важ-
ливо, щоб уже в школі дитина відбула-
ся як особистість, як Музикант, 
проходячи за змістом, по суті (а не в 
професійному розумінні) весь шлях 
становлення Музиканта, страждаючи 
тими ж проблемами, якими перейма-
лися відомі Музиканти, Композитори, 
Виконавці, Слухачі” [13].

Означені методи вимагають від під-
літка самостійності в розв’язанні твор-
чих завдань, опори на мистецький до-
свід, залученні уяви, фантазії, образно-
го мислення, художньої спостережли-
вості що сприяє розвитку здатності до 
самовираження засобами мистецтва 
та творчої інтерпретації.

ІІІ група  – спеціальні методи (для 
розвитку креативності підлітків).

Педагогічні мистецькі методи роз-
витку креативності підлітків, на 
нашу думку, створюються за допомо-
гою своєрідного переломлення загаль-
них педагогічних методів у мистецько-
му навчанні школярів. Розроблені ме-
тоди розвитку креативності підлітків 
на інтегрованих уроках музики дифе-
ренційовані в підгрупи згідно з ціле-
спрямованим процесом упровадження 
організаційно-методичної моделі роз-
витку креативності підлітків на інте-
грованих уроках музики та подаються 
нами з прикладами методичних при-
йомів як невід’ємного складника мето-
ду, завдяки якому відбувається втілен-
ня основної методичної задачі.

– Мотиваційно-актуалістичні – на-
цілені на зацікавлення учнів процесом 
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пізнання мистецтва та художньо-твор-
чою діяльністю на уроці, актуалізацію 
опорних знань, надання учням наста-
новлень на активну творчу діяльність 
на інтегрованому уроці музики. До та-
ких відносимо “Формули мистецького 
настрою” та “Інструкцію креативного 
пошуку”.

– Навчально-розвивальні методи 
мають за мету виявлення розвиваль-
ного потенціалу мистецтва та націлен-
ня його впливу на формування струк-
турних компонентів креативної ком-
петентності підлітків, а саме: асоціа-
тивно-образного мислення, творчої 
уяви, художньої спостережливості як 
невід’ємної умови розвитку загальної 
креативності підлітків.

До таких методів ми відносимо об-
разно-асоціативні (“Асоціативно-об-
разні підказки”, “Образна лінія”, “Сим-
волічні позначки” та ін.), уявно-від-
творювальні (“Уяви та домалюй”, “Вер-
бальне фантазування”, “Додай деталі”, 
“Ланцюг перетворення” та ін.) та 
фіксовано-запам’ятовувальні (“Впіз-
най картини”, “Мистецький лабіринт”, 
“Знайди зв’язок” та ін.), які пересліду-
ють формування виокремлених струк-
турних компонентів креативності, не-
обхідних підлітку для самовираження.

– Наочно-демонстраційні мистець-
кі методи спрямовані на розвиток 
здатності до арт-самовираження під-
літків різними мистецькими засобами 
творчої діяльності на інтегрованому 
уроці музики: музичним (спів, музику-
вання, елементи хорового диригуван-
ня), літературним (складання віршів, 
виразне декламування, написання 

творів-роздумів, мистецьких діалогів), 
театральним (передача емоцій, пере-
втілення в образ героя художнього 
твору) тощо. До методичних прийомів 
утілення цього методу в навчально-
творчий процес відносимо завдання 
художньо-практичного змісту: “Я  – 
музикант”, “Я  –художник”, “Я  – поет”, 
“Я – актор” тощо.

– Творчо-результативні методи уза-
гальнюють вивчений матеріал, від-
дзеркалюють якість і рівень специфіч-
них знань, умінь і навичок, набутих на 
інтегрованому уроці музики. До озна-
чених методів належать: “Арт-
демонстрація” (презентація творчих 
доробок, проектів, завдань тощо), 
“Креатив-контроль” (контроль і уза-
гальнення тематичних знань на під-
сумкових уроках, розроблений у не-
стандартній яскравій формі запитань-
відповідей, узагальнювально-пошуко-
вих завдань, тестових вправ тощо та 
“Медіа-вербальний діалог” (викорис-
тання можливостей сучасних 
комп’юторних технологій: демонстра-
ція анімаційних ефектів, відеофраг-
ментів, аудіообразних слайдів у поєд-
нанні з вербальною доповіддю).

Використання задекларованих ме-
тодів та методичних прийомів, які є їх 
істотним доповненням, на інтегрова-
них уроках музики забезпечує погли-
блення емоційної чуйності учнів-під-
літків до мистецтва, розкриття твор-
чих можливостей школярів, розвиток 
креативності.

Отже, створення інтегрованих кур-
сів є одним із завдань оновлення зміс-
ту освіти сучасної школи [7]. Це зумов-
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лює оновлення методів розвитку креа-
тивності підлітків та звертає увагу 
учителів і науковців до змінити уяв-
лення про характер стосунків між учи-
телем та учнем у процесі творчої діяль-
ності на інтегрованому уроці музики, 
утвердження стилю довіри, співробіт-
ництва і співтворчості на уроці.

Активна робота вчителя мисте-
цтва з упровадження інтеграції різ-
них видів мистецтва є одним із важ-
ливих шляхів комплексного вирішен-
ня проблем навчання й виховання 
підлітків та розвитку їх креативності. 
Використовуючи на інтегрованому 
уроці музики можливості літератури 
й поезії, образотворчого мистецтва, 
пластичної діяльності, художньої 
праці тощо, вчитель формує в учнів-
підлітків не тільки навички музичної 
діяльності, розвиває не лише музичні 
здібності, він природньо вводить 
школярів у світ звуків, відчуттів, по-
чуттів, явищ, подій і вчинків, які і 
складають цілісну картину світу, да-
ють синтетичне уявлення про всесвіт. 
У такий спосіб школярі підліткового 
віку отримують від педагога універ-
сальний, надійний ключ до 
розв’язання як навчальних, так і жит-
тєвих ситуацій і завдань. Розуміння 
вчителем місця креативності у ста-
новленні особистості підлітків визна-
чає відбір оптимальних культуро-і 
природо відповідних педагогічних за-
собів, до яких належать ті інноваційні 
технології інтегрованого музичного 
навчання, що сприяють вирішенню 
проблеми розвитку креативності 
учнів підліткового віку.

Специфіка інтегрованого уроку му-
зики передбачає наявність комплексу 
методичних орієнтирів, без яких якість 
проведення таких уроків не є ефектив-
ною. Врахування описаних методів на 
інтегрованих уроках музики, підпо-
рядкування їх змісту, меті, завданням 
предмету, дозволяє вчителю мистецтва 
розширити діапазон можливостей пе-
дагогічного впливу запропонованої 
нами організаційно-методичної моделі 
на розвиток креативності підлітків.
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