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ДОСВІД РОБОТИ ТВОРЧОГО ОБ’ЄДНАННЯ «МЕЛОДІЯ ДУШІ» З 

РОЗВИТКУ ТВОРЧИХ ЗДІБНОСТЕЙ ШКОЛЯРІВ У ПРОЦЕСІ 

КОНКУРСНО-ФЕСТИВАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 
 

У статті розкривається досвід роботи творчого об’єднання «Мелодія душі» з розвитку творчих здібностей 

школярів у процесі конкурсно-фестивальної діяльності. Обґрунтовується думка, що заняття у творчому вокальному 

колективі сприяють формуванню навичок володіння голосом, артистизму, впевненості у собі, ознайомленню дітей з 

сучасними тенденціями розвитку вітчизняної і зарубіжної естради. Важливою складовою роботи дитячого 

вокального гуртка є участь його вихованців у конкурсах і фестивалях різного рівня та різного напрямку. Автор, на 

прикладі роботи очолюваного ним колективу «Мелодія душі», доводить що саме цей напрямок діяльності є 

надзвичайно ефективним для розвитку творчих здібностей вихованців, їх особистісного і артистично-виконавського 

становлення, набуття цінного практичного досвіду.  

Ключові слова: творче об’єднання, гурток, творчі здібності, школярі, конкурсно-фестивальна діяльність. 

 

Постановка проблеми. У сучасному 

науково-освітньому просторі особливої 

актуальності набуває проблема формування 

креативної особистості, здатної до постійного 

саморозвитку і самовдосконалення, спроможної 

адаптуватися до стрімких, кардинальних змін 

навколишнього світу [5].    

Розв’язання цього надважливого завдання 

можливе шляхом об’єднання зусиль науковців, 

педагогів, психологів, а також працівників 

позашкільної освіти, у якій напрацьований 

значний досвід та ефективний інструментарій 

виявлення, розкриття, розвитку і вдосконалення 

творчих здібностей. Аналізу досвіду роботи 

творчого об’єднання «Мелодія душі» 

Бобрицької ЗОШ І-ІІІ ступенів, зокрема його 

концертно-фестивальної діяльності як ефективного 

засобу розвитку творчих здібностей вихованців, 

присвячено наше дослідження.  

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 

Окремі питання конкурсно-фестивального 

руху в Україні представлені у працях таких 

дослідників як А. Душний та Б. Пица, 

Б. Жеплинський та Д. Ковальчук, М. Давидов, 

В. Откидач, М. Швед. Проте педагогічні та 

психологічні можливості конкурсно-

фестивальної діяльності наразі недостатньо 

досліджені в науковій літературі. 

Мета статті полягає в актуалізації досвіду 

роботи творчого об’єднання  «Мелодія душі» з 

розвитку творчих здібностей школярів у 

процесі конкурсно-фестивальної діяльності. 

Основні результати дослідження. 
Творчою вважається особистість, яка 

продуктивно реалізує індивідуальні потреби та 

можливості, володіє нестандартним мисленням, 

має багатий духовний світ, володіє здатністю  

пізнавати й нешаблонно сприймати навколишнє 

оточення і, головне, створює новий, 

оригінальний творчий продукт [5].  

Для того, щоб сформувати таку особистість 

в умовах позашкільного навчального закладу, в 

процесі роботи гуртка «Мелодія душі» створюють-

ся належні психолого-педагогічні умови для розк-

риття індивідуальних особливостей кожного ви-

хованця, задоволення його естетичних потреб, 

застосовується особистісно-орієнтований підхід 

до організації навчально-виховного процесу. 

З метою розвитку творчих здібностей 

вихованців використовується сукупність 

взаємопов’язаних факторів: зміст навчального 

матеріалу, система творчих завдань, 

організація навчально-пізнавальної та творчої 

діяльності. Варто зазначити, що надзвичайно 

важливим фактором для генерування та 

реалізації нових ідей, творчих задумів є 
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створення на заняттях творчої атмосфери, 

заглиблення в яку дає вихованцям потужний 

стимул до творчості.  

Організація роботи вихованців над 

творчими завданнями – це спроба знайти для 

кожного з них індивідуальний спосіб 

самовираження. Робота в колективі починається 

з формування в учнів «початкового» рівня 

творчих здібностей, а вже згодом здійснюється 

формування рис характеру, притаманних 

творчій особистості, мотивів творчої діяльності, 

створюється «ситуація успіху» [1;7]. 

Заняття в гуртку є формою цікавого та 

корисного дозвілля, яке будується  на основі 

творчості вихованців і педагога, принципах 

самостійності, ініціативності, самореалізації, 

духовній єдності особистості і колективу і, у 

підсумку, сприяє набуттю дитиною важливого 

життєвого та виконавського досвіду.  

Найпоширенішою формою навчально-

виховного процесу є заняття, під час якого не 

лише прищеплюються знання, але й 

розкриваються, формуються та реалізуються 

особистісні якості та творчі здібності 

вихованців. Застосування нетрадиційних форм, 

методів, прийомів навчально-виховної роботи, 

можливість спільної імпровізації, творча 

атмосфера, що відповідає особливостям 

організації позашкільної роботи, викликають в 

учнів значний інтерес [2]. 

Практикуються наступні типи занять: урок-

естафета, урок-творчий звіт, урок-фантазія, 

урок-конкурс, урок-подорож, урок-ділова гра 

тощо. Структура занять вокально-хорового 

гуртка «Мелодія душі»  передбачає такі етапи: 

повідомлення теми, мети і завдань заняття; 

актуалізація опорних знань, навичок і вмінь 

учнів; мотивація навчально-пізнавальної 

діяльності; розминка; виконання практичної 

роботи під керівництвом педагога; самостійна 

робота; обговорення й теоретична інтерпретація 

отриманих результатів, рефлексія, узагальнення [4].  

На заняттях переважають практичні методи 

і прийоми (вправи, тренінги, сюжетно-рольові 

ігри, театралізація, етюди.  

Важливе місце в роботі керівника 

вокального гуртка займають:  

- методи, що сприяють початковому засвоєнню 

навчального матеріалу (інформаційно-розвиваючі 

(усний виклад учителя, бесіда); евристично-

пошукові (евристична бесіда, диспут); 

дослідницький метод); 

- методи, що сприяють закріпленню і 

вдосконаленню набутих знань (вправи, тренаж, 

театральний етюд, слуховий диктант, концертна 

діяльність, прослуховування тощо) [3]. 

Також практикуються прийоми індивідуалізації 

навчання. Це дозволяє враховувати 

індивідуальний темп роботи кожного учня, 

його підготовленість, створює можливості для 

диференціації завдань, забезпечення 

самостійності. Проте, потребує значних витрат 

часу і зусиль педагога. 

Важливе значення в роботі дитячого 

творчого колективу відіграє технічне 

забезпечення. Використання інформаційних, 

мультимедійних, комп’ютерних систем 

сьогодні стає обов’язковим елементом 

навчально-виховного процесу [6]. 

Таким чином, керівник дитячого творчого 

колективу створює умови для розвитку здібностей 

та максимальної реалізації інтелектуального та 

творчого потенціалу своїх вихованців [3]. 

Вокальне мистецтво займає одне з провідних 

місць у системі позашкільної освіти художньо-

естетичного напрямку. В роботі гуртка «Мелодія 

душі» провідними є наступні завдання: 

- розвиток голосу, слуху, творчого 

мислення, артистизму; 

- формування знань і навичок з гігієни 

юнацького голосу; 

- ознайомлення з основними принципами 

та методами формування розвитку й 

збереження співацького голосу;   

- формування системи практичних умінь у 

галузі вокального мистецтва; навчити 

виконувати вокальні музичні твори; 

- ознайомлення зі специфікою вокальної 

техніки у різних жанрах (народний, 

класичний,естрадний, джазовий тощо); 

- ознайомлення з основними тенденціями 

вітчизняної та світової естради [7].  

Одним із головних напрямків діяльності 

колективу «Мелодія душі», який є найбільш 

ефективним інструментом особистісного та 

виконавського розвитку його вихованців, на 

наш погляд, є активна, систематична участь у 

концертах, вокальних конкурсах та фестивалях 

різного рівня. З 2015 по 2018 рік керівником і 

вихованцями вокального гуртка «Мелодія 

душі» був виконаний значний обсяг роботи. 

Результативність роботи підтверджена практичними 

успіхами дітей на шкільних  районних, обласних, 

Всеукраїнських  конкурсах та фестивалях:  
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- Бодня Владислав – учасник районного 

конкурсу дитячої та юнацької творчості 

«Співуча веселка» - (2015 р. III місце); 

- Бочко Артем – учасник районного 

фестивалю дитячої та юнацької творчості 

«Співуча веселка» - (2015 р. II місце); учасник ІІІ 

юніорського конкурсу «Музика душі» у 

номінації вокальне мистецтво – (2015 р. ІІІ місце); 

- Трухан Анжела – учасниця ІV юніорського 

конкурсу «Музика душі» у номінації вокальне 

мистецтво – (2016 р. І місце); учасниця районного  

конкурсу  дитячої та юнацької творчості 

«Співуча веселка» у номінації естрадний спів - 

(2017 р. Гран-Прі), учасниця телевізійного 

Міжнародного фестивалю  у Болгарії «Золота 

мушля» - (2016 р. ІІ місце); 

- Багнюк Юлія – учасниця районного 

конкурсу  дитячої та юнацької творчості 

«Співуча веселка» у номінації народний спів – 

(2017 р. І місце), учасниця обласного 

фестивалю дитячої та юнацької творчості 

«Співограй» у номінації народний спів – (2017 

р. ІІІ місце), лауреат Всеукраїнського 

фестивалю «Зірковий хіт» – (2017 р. – ІІІ місце); 

- Юрченко Владислава – лауреат 

Всеукраїнського сільського  фестивалю-

конкурсу мистецтв «Боромля 2017» – (ІІ місце), 

дипломант Всеукраїнського фестивалю 

«Соняшник» – - (2018 р. – І місце), учасниця 

Міжнародного вокально-мистецького конкурсу 

«Зоряне сяйво» – (2016 р. – ІІ місце), лауреат 

Всеукраїнського сільського фестивалю-конкурсу 

мистецтв «Боромля 2018» – (І місце); 

- Тріо у складі Багнюк Юлії, Трухан 

Анжели, та Клименко Лілії –дипломанти VІ 

юніорського конкурсу «Музика душі» – (2017 

р. ІІ місце), переможці районного фестивалю 

дитячої та юнацької творчості «Співуча 

веселка» (2017 р. – І місце), Всеукраїнський 

фестиваль  «Мамина сорочка» – (2016 р. – II 

місце); лауреати Всеукраїнського фестивалю 

«Зірковий хіт» – (2017 р. – III місце), 

дипломанти Всеукраїнського фестивалю 

«Зоряна брама» – (2017 р. II місце), переможці 

Всеукраїнського конкурсу «Київ мистецький» 

– (2018 р. – I місце ) 

- Дует у складі Гвоздецької Карини та 

Гвоздецької Альбіни – нагороджений 

грамотами на районному фестивалі дитячої та 

юнацької творчості «Співограй» – (2018 р. – І 

місце) та на Всеукраїнському фестивалі 

«Соняшник» – (2018 р. – І місце). 

Крім того, жодне свято та виховний захід у 

Бобрицькій ЗОШ І-ІІІ ступенів не обходиться 

без сумлінної підготовки та участі вихованців 

вокального гуртка «Мелодія душі». Виступи 

дітей є яскравою подією на різноманітних 

шкільних та районних урочистих заходах. 

Висновки та перспективи. Отже, сьогодні 

творчому педагогу необхідно активно шукати 

шляхи вдосконалення навчально-виховного 

процесу, що сприяє розв'язанню низки завдань, 

передусім – формування національної 

самосвідомості учнів, моральних, правових, 

трудових, естетичних якостей, розвитку 

творчих здібностей особистості. 

Таким чином, творче навчання, участь у 

конкурсно-фестивальній і концертній 

діяльності учнів гуртка «Мелодія душі» сприяє 

прояву універсального комплексу творчих 

здібностей дитини (музичних, артистичних, 

комунікативних тощо) розвиток яких сьогодні 

є одним із головних завдань педагога.  
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Budyanskiy D.V., Manko O.O. 

EXPERIENCE OF THE WORK OF THE CREATIVE ASSOCIATION «MELODY OF SOUL» ON THE DEVELOPMENT 

OF CREATIVE SKILLS OF SCHOOLCHILDREN IN THE PROCESS OF COMPETITION-FESTIVAL ACTIVITY 

The article reveals the experience of the creative association «Melody soul» on the development of creative abilities of 

schoolchildren in the process of competition and festival activities. The article substantiates the opinion that classes in the 

creative vocal group contribute to the formation of skills of voice, artistry, self-confidence, acquaintance of children with 

contemporary trends in the development of domestic and foreign variety.  An important part of the children's vocal club is the 

participation of its pupils in competitions and festivals of different levels and different directions.  The author, on the example of 

her work, «Melody soul», runs by her , proves that this particular direction of activity is extremely effective for the development of 

creative abilities of pupils, their personal and artistic-performing formation, gaining valuable practical experience. 

Key words: creative association, creative abilities, schoolchildren, competition-festival activity. 

 

Будянский Д.В. Манько Е.А. 

ОПЫТ РАБОТЫ ТВОРЧЕСКОГО ОБЪЕДИНЕНИЯ «МЕЛОДИЯ ДУШИ» ПО РАЗВИТИЮ ТВОРЧЕСКИХ 

СПОСОБНОСТЕЙ ШКОЛЬНИКОВ В ПРОЦЕССЕ КОНКУРСНО-ФЕСТИВАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

В статье раскрывается опыт работы творческого объединения «Мелодия души» по развитию творческих 

способностей школьников в процессе конкурсно-фестивальной деятельности.  Обосновывается мнение, что занятия 

в творческом вокальном коллективе способствуют формированию навыков владения голосом, артистизма, 

уверенности в себе, ознакомлению детей с современными тенденциями развития отечественной и зарубежной 

эстрады.  Важной составляющей работы детского вокального кружка является участие его воспитанников в 

конкурсах и фестивалях различного уровня и различного направления.  Автор на примере работы возглавляемого им 

коллектива «Мелодия души», доказывает что именно это направление деятельности является чрезвычайно 

эффективным для развития творческих способностей воспитанников, их личностного и артистически 

исполнительного становления, обретения ценного практического опыта. 

Ключевые слова: творческое объединение, кружок, творческие способности, школьники, конкурсно-фестивальная 

деятельность. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


