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у статті розглянуто питання особливостей дослідження розвитку навчальної успішності особистості під-
літків на уроках інформатики засобами супроводу класичної музики як психолого-педагогічного впливу. 
Проаналізовано теоретичні основи особливостей творчого розвитку особистості підлітків. виявлено осо-
бливості прояву творчої активності як навчальної успішності особистості підлітків. визначено психоло-
гічні чинники творчого розвитку особистості підлітків, як основи психічного здоров’я під час впливу за-
собами творів класичної музики. 
ключові слова: підліток, музичний супровід, навчальна успішність, інформатика, творчий розвиток,  
особистість, психологічні чинники, адаптація. 

Постановка проблеми. у наш час нагальною 
стала потреба оптимізації навчальної успіш-

ності підлітків та подальшої самореалізації їх осо-
бистості загалом та на уроках інформатики зокрема. 

аналіз останніх досліджень. в роботах 
г.с. абрамової [1] з вікових особливостей розвит-
ку, л.с. виготського [3] з розвитку вищих пси-
хічних функцій та особливостей особистісного 
розвитку та навчальної успішності виявлено по-
гляд на особистісний розвиток, де [2] основу осо-
бистості складають: здатність до саморефлексії 
і емпатії; воля (здатність до саморегуляції і само-
мотивування дослідження й пізнання, подолання 
труднощів в процесі досягнення цілей і реаліза-
ції своїх цінностей); творчість (як створення но-
вого за реальних потреб) [6]. 

виділення невирішених раніше частин за-
гальної проблеми. серед детально розглянутих 
[1-4] особливостей навчальної та творчої діяль-
ності особисті невирішеними залишаються тео-
ретичні проблеми психолого-педагогічних чинни-
ків творчого розвитку як навчальної успішності 
особистості підлітків засобами супроводу кла-
сичної музики на уроках інформатики. 

формулювання цілей статті (постановка зав-
дання). Мета дослідження – вивчити особливос-
ті творчого розвитку як навчальної успішності 
особистості підлітків засобами психолого-педаго-
гічного впливу супроводу класичної музики на 
уроках інформатики. 

виклад основного матеріалу дослідження. 
в основі психічного розвитку особистості, як 
основного засобу її існування [6] є творчий роз-
виток особистості, як співволодіння з соціаль-
ною ситуацією її розвитку. внутрішні і зовнішні 
психологічні чинники є рушійною силою, спону-
канням до активної творчості, що визначаються 
навколишнім середовищем і генетичною зумов-
леністю [6]. особистість підлітка у творчій ді-
яльності в межах психолого-педагогічного впли-
ву, розглядається як суб’єкт творчої активності 
і творець процесів культурного виробництва, що 
має на увазі ініціативність особистості, вибірко-
вість, свободу вибору і переваг, високий рівень 
самостійності [6], де одночасно передбачається 

високий щабель організованості занять, що до-
сягається інтерактивністю процесу шляхом фо-
кусування уваги учнів на значимих темах занять 
й складає основу цілеспрямованості творчої ді-
яльності як навчальної успішності під час уроків 
інформатики. 

дослідження з проблем особистісної адаптації 
підлітків визнає процес творчої діяльності в якос-
ті варіанту захисно-пристосувальної копінг-
стратегії, котра має відносно високоорганізова-
ний комплексний характер і активізує фізичну, 
емоційну, когнітивну і поведінкову сфери особис-
тісного функціонування (М. Перре; r. s. lazarus) 
[7]. Процесу [6] музичної творчості притаманна 
адаптивна поведінка, котра стимулює комуніка-
тивні потреби, слугує відволіканням від негатив-
ної ситуації, що є ефективним механізмом зни-
ження перешкоди входженню учасника на етапи 
актуалізації і оптимізації особистісних ресурсів, 
як мобілізація латентного ресурсу, розрішен-
ня протиріч життєдіяльності та прийняття себе 
в новому статусі підлітка, впливаючи на розви-
ток соціальних навичок спілкування та творчого 
потенціалу. 

суть розвитку полягає в оволодінні відповід-
ними соціальними ролями на все більш високо-
му рівні, реалізації своїх здібностей, бо в кож-
ній дитині закладено здатність до творчості [2]. 
у педагогічній та віковій психології, на наше пе-
реконання, є недостатньо вивченим усвідомлен-
ня особистістю потреби в творчій реалізації осо-
бистісного досвіду відносин зі світом, набутого на 
ранніх етапах життя та існує потреба збережен-
ня повноцінного функціонування загального ме-
ханізму психіки, виокремленого с.д. Максименка 
[2], а саме – опредметнення, який являє собою 
форму власне творчої активності. 

Механізмом розвитку творчого потенціалу 
та адаптивним ресурсом соціалізації [6] є фан-
тазія, а уява — основа творчого процесу, що 
пов’язана з дійсністю, бо створюється з пере-
житих людиною подій, колишнього досвіду, тож, 
творча діяльність залежить від набутого досвіду 
і чим різноманітніший досвід, тим багатша уява, 
має спрямованість і є емоційним зв'язком. 
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вивчення інформатики відбувається з вико-

ристанням комп’ютера, що надає більших мож-
ливостей для експерименту. Будь-яке навчання 
пов’язано із сприйняттям, аналізом та накопичен-
ням інформації. як відомо людина в змозі сприй-
мати звукову і чуттєву інформацію. Кожна людина 
надає перевагу одному з видів перцепції і за цією 
ознакою відносяться психологами до аудіалів, ві-
зуалів або кін естетиків. тому вплив класичного 
музичного супроводу під час засвоєння нового ма-
теріалу значно збільшує тривалість концентрації 
уваги учнів і поліпшує їх візуальну пам'ять.

групове прослуховування класичної музики 
у навчальному процесі уроків інформатики ха-
рактеризується орієнтуванням на творчий про-
стір, який відображає процес взаємодопомоги 
в емоційній та вольовій сфері особистості підліт-
ка, де творча взаємодія в групі дає змогу під-
тримувати почуття гідності й позитивного «я»; 
відчувати поступ в особистісному зростанні; бути 
самим собою і розвивати творчий потенціал, що 
має соціалізуючий вплив на учня, його почуття, 
поведінку [6]. о.і. Копитін [6, с. 69] виділяє такі 
чинники, зокрема музичного впливу: 

художня експресія (відреагування, катарсис, 
імітація, фантазування, універсальність та інди-
відуалізація переживань, психічний досвід); пси-
хотерапевтичні стосунки (відчуття довіри 
та безпеки в групі, ідентифікація місця в груповій 
динаміці класу чи групи, згуртованість, міжосо-
бистісні моделі, взаємодопомога, соціальний досвід 
усвідомлення цінності співпереживання та невер-
бального спілкування і спільної творчості); 

інтерпретація та зворотній зв'язок (осмис-
лення і вербалізація індивідуальних і колектив-
них переживань, самодіагностика, інтерпретація 
музичних образів, рефлексія, когнітивний досвід). 

Психологічні принципи [6] виявлення творчо-
го потенціалу полягають у тому, що усі вправи 
в груповій роботі класу мають бути побудовані 
на принципах поступового виявлення творчо-
го потенціалу: здатності до виявлення творчого 
потенціалу; експресивних переживаннях; на-
громадженні досвіду творчого самовираження; 
самоактуалізації в процесі рефлексії; здатності 
використовувати задані вправи з метою самодо-
помоги; критичності щодо деструктивних засобів 
виявлення творчого потенціалу, зокрема під час 
проведення уроків інформатики. 

серед дидактичних принципів, що зумовлю-
ють соціальнорозвивальний ефект розглянуто: 
толерантне прийняття й сприйняття: відсутність 
оцінки, критики, порівняння; опори на позитив-
не: прагнення досягти кращого; опора на уні-
кальність, неповторність; безпечної творчої ат-
мосфери: конфіденційність, хороше самопочуття; 
спонтанної творчості: свобода у виборі завдання 
за темою, право експериментувати; імпровізації 
самопрояву, розкутість [7]. 

застосування музичного впливу існує в умо-
вах освітнього процесу мислення. робота фан-
тазії виявляється в візуальних образах і лише 
потім – у словах. Музичний образ та робота в ін-
формаційному просторі на уроках інформатики 
безпечний і природний для сучасного підлітка 
вид діяльності, «транзитний простір» (р. гудман, 
д. джонсон) [6; 7], своєрідне оповідання про свій 
розвиток і формування окремих систем психіки. 

університетське дослідження Франції, опуб-
ліковане в журналі learning and individual 
differences [8], показало цікаві результати. група 
студентів, яка слухала 1-годинну лекцію з уві-
мкненою класичною музикою на задньому фоні, 
показала значно кращі результати у вікторині із 
прослуханого матеріалу, ніж та, що була присут-
ня на аналогічній лекції, тільки вже без музики.

дослідники припускають, що класична музика 
вводить студентів у піднесений емоційний стан, 
який допомагає краще сприймати інформацію. 

Підлітки, порівняно з дорослими, більш спон-
танні але часто менше здатні до рефлексії своїх 
почуттів та поведінки [6]. тут музичний метафо-
ричний образ це посередник між внутрішнім сві-
том підлітка та оточуючою реальністю, де через 
образи відбувається встановлення зв'язку з гли-
бинно-психологічними та міфологічними пласта-
ми колективного несвідомого [7]. 

використання музичних терапевтичних ме-
тодів розвиває схильність до аналізу продуктів 
власної творчості, рефлексії своїх психологічних 
особливостей, де «музикотерапія» відіграє зна-
чну роль у переживанні та зміцненні ідентич-
ності, розробці нових, більш відповідних логіці 
внутрішнього розвитку особистості й суспільства 
патернів поведінки [7]. 

Методи навчання під музику бароко описані 
в книзі Шейли острандер і лінн скроудер "су-
пернавчання" [1979] [9]. так 40 років тому фран-
цузький лікар-отоларинголог альфред тома-
тіс (член Французької академії медичних наук) 
зробив деякі дивовижні відкриття, що сприяло 
розвитку і впровадженню методу томатиса. цей 
метод має різні назви: «слухове навчання», «слу-
хове збудження» або «слухова терапія». його 
мета полягає в тому, щоб повторно навчити лю-
дину процесу слухання, що покращує здібнос-
ті до вивчення, до комунікабельності, збільшує 
творчий потенціал і позитивно впливає на соці-
альну поведінку індивідуума. томас дійшов ви-
сновку, що музика Моцарта містить найбільшу 
кількість звуків потрібного частотного діапазо-
ну (5000-8000 гц для підзарядки мозку), а рок-
музика (важкий рок) – найменше. також він ре-
комендує для підзарядки мозку слухати музику 
бароко і григоріанські співи.

заняття з інформатики у супроводі класичних 
музичних творів, сприяють активізації ділянок 
мозку, що гальмують тривожні фантазії. Природ-
на спонтанність, експресія, відсутність рольової 
маски допомагають викликати відповідну емо-
ційну реакцію підлітка, а педагог поділяє з кож-
ною дитиною відповідальність за її особистісний 
розвиток, за порушення в її внутрішньому ста-
ні, в думках, почуттях, бажаннях, переживаннях, 
діях не формуючи особистість, намагаючись «від-
ділити» в заздалегідь вигадану форму, а допома-
гає відкрити в собі позитивне, те, що раніше було 
приховане, порушене (К. роджерс) [3]. 

також, музичний образ для юної людини, на 
нашу думку, має діагностичні та терапевтичні 
можливості, несе особливу інформацію про стан 
здоров'я підлітка, що можна розглядати як спеці-
альну техніку для збалансованості внутрішнього 
стану фізичних, психічних й емоційних якостей 
у розвитку особистості, і в цьому процесі «веду-
чою» є сама дитина. 
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важливим є створення, підтримка і корегу-
вання атмосфери творчої безпеки, що передбачає 
рівноправність, безоцінність продуктів творчої 
діяльності на уроках інформатики (передба-
чуваність їх суб’єктивної новизни), охоплення 
й включеність в подію, свободу вибору особис-
тісних переваг взаємовідносин в класі, що забез-
печує сприятливі умови продуктивності творчого 
процесу, стимулювання особистісної активності 
учасників в ході проведення занять, де групо-
ва динаміка класу чи групи слугує актуальним 
джерелом зовнішнього соціального ресурсу. тож, 
надбання сенсу життя, переживання його цін-
ності й унікальності, осмислення і усвідомлюван-
ня вже власного життєвого досвіду: стосунків зі 
світом, самопізнання, саморегуляції, самооргані-
зації та неповторності вже власного життєвого 
шляху, спонукають юну людину до подальшої 
творчої самореалізації. 

Під час навчальних занять на уроках інфор-
матики виявлено відповідні етапи оптимізації 
особистісних творчих ресурсів підлітків, як то: 

– мобілізація латентних психологічних твор-
чих ресурсів особистості підлітка; 

– творче вирішення протиріч й неспівпадінь 
в життєдіяльності підлітка; 

– самопрезентація і розвиток творчої актив-
ності як навчальної успішності підлітка. 

завдання музикотерапевтичного заняття: 
1. стабілізувати емоційний стан особистості 

учня. 
2. стимулювати творчоактивний потенціал 

особистості підлітка як навчальної успішності за 
допомогою активації антиципаційного процесу 
і переживання ідентичності.

3. створення творчого продукту. – Метод 
нав чання розвитку і керуванню творчим потенці-
алом «системного пошуку ідей», що надає систе-
му структурованого пошуку, де передбачається 
вихід за межі звичного механізму сприйняття за 
програмою «латерального мислення» е. де Боно 
[7] – Психотехніка в нейролігвістичному про-
грамуванні: стратегії творчості у. диснея [3], де 
замість двохактного мислення (генерація ідей – 
критика) запропоновано триактне (генерація – 
пошук рішень – критика), як розподіл складових 
на позиції «Мрійника», генератора ідеї, «реаліс-
та», пошук шляхів втілення в життя, «Критика», 
вишукування слабких місць (П. гордон [4]). 

Механізм передбачає отримання зміни са-
моприйняття і позитивних стосунків з іншими, 
фокусування направленості на творчість, опори 
на себе, підвищення художньо-естетичної та піз-
навальної потреби, загострення відчуття новиз-
ни, розвиток креативності, творчого потенціалу. 
використання психотехніки нейролінгвістичного 
програмування, як стратегії творчості у. диснея 
[3], де замість двохактного мислення (генерація 
ідей – критика) запропоновано триактне (генера-
ція – пошук можливих рішень – критика), суттю 
якого є розподіл складових на позиції «Мрійни-
ка» – генератора ідеї, «реаліста» – пошук шля-
хів втілення в життя, «Критика» – вишукування 
слабких місць і загроз (П. гордон [4]) та комплек-
су музичних та арт-засобів, де основними ви-
ступали елементи фототерапії (а. Копитін [6]), 
сінематерапії, музикотерапії (в. елькин [1]), пе-
редбачало посилення позитивних характеристик 

особистості і благополучне творче активне функ-
ціонування. 

Під час проведення першого блоку занять за-
стосовується метод «арт-терапії» по самопрезен-
тації особистості в художньому самовираженні 
(матеріал обирається самою дитиною) на уро-
ках інформатики та виготовлення арт-продукції 
з подальшим обговоренням результатів. зокрема, 
терапія «шедеврами мистецтва» (в. елькин [1]), 
перформанс (музична вистава, індивідуальна чи 
групова) (н. Пурнис [3]; а. Копитін [6]) та групо-
вий аналіз результатів творчої діяльності та вра-
хування думок «експертних груп», як то «Крити-
ків» та «Мрійників». 

на другому етапі проведення музикотерапев-
тичних занять відбувається вихід з запропонованих 
ролей та прийняття себе підлітком в новій якості 
розвитку творчої активності як навчальної успіш-
ності (П. гордон [6]). для цього використовується 
метод навчання розвитку і керуванню творчим по-
тенціалом «системного пошуку ідей», що надає сис-
тему структурованого пошуку, де передбачається 
вихід за межі звичного механізму сприйняття за 
програмою «латерального мислення» е. де Боно [7]. 
також застосовується психологічний практикум: 
«Діагностика самовизначення рефлексіїї, адапта-
ції та творчоактивного ресурсу особистості підліт-
ка, рівня творчої активності» (тестова діагностика 
за допомогою одноіменних діагностичних методик) 
[6]. груповий аналіз результатів. обговорення та де-
тальне дослідження результатів. 

на заключному етапі розвитку творчої ак-
тивності застосовується комплекс психологічних 
засобів, направлених на усвідомлення активної 
життєвої позиції юної людини, її власної життє-
вої компетенції, креативності, творчої активності 
й її розвитку, важливості творчої активності як 
навчальної успішності. використовується метод 
музичної терапії, де основне творче спілкування 
з мистецтвом – терапія «шедеврами мистецтва» 
(в. елькин [3]), перформанс (музична, індивіду-
альна чи групова) (а. Копитін [6]), метод «алго-
ритм вирішення винахідницьких задач» г. арт-
шуллера [6] та «гірлянди асоціацій» і стратегії 
семикратного пошуку г. Буша [6]. 

тож, поступове ускладнення, збагачення ор-
ганізації творчих занять під час проведення уро-
ків інформатики, направлених на стимулювання 
регулятивної, емоційної, комунікативної сфери 
через розвиток рефлексії, підвищення адаптив-
них функцій, розкриття особистісного творчого, 
життєвого психологічного потенціалу, актуалізує 
латентний творчий особистісний ресурс підліт-
ка, реалізація якого зумовлює нову організацію 
життєдіяльності і розвиток творчої активності як 
навчальної успішності. 

для можливості виявлення розвитку рівня 
навчальної успішності як творчої активності під-
літків нами було створено рівневу модель прояву 
якостей учнів. 

 – так учні середньо-низького рівня прояву 
творчої активності як навчальної успішності ма-
ють репродуктивний тип творчої діяльності, увага 
їх нестійка, вони потребують постійного зовніш-
нього заохочення з боку вчителя як підкріплення. 
труднощі стають перешкодами на їх навчальному 
шляху, їх рефлексія та адаптація середньо-низь-
кого рівня, творчий потенціал низький. 
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– учні середньо-високого рівня прояву творчої 
активності як навчальної успішності мають про-
дуктивний тип навчальної творчої діяльності, ува-
га їх стійка, вони не потребують жодного зовніш-
нього заохочення з боку вчителя як підкріплення. 
труднощі не стають перешкодами на їх навчаль-
ному шляху, їх рефлексія та адаптація середньо-
високого рівня, творчий потенціал високий.

заняття проводилися протягом двох міся-
ців серед учнів 8 та 9 класів середньої школи 
№ 181 м. Києва. вибірка становила 46 чоловік, 
з яких 26 хлопців і 20 дівчат. результати дослід-
жень занесено у таблицю. 

висновки з даного дослідження. у роботі про-
ведено аналіз музичного та арт-терапевтичного 
впливу на творчий розвиток особистості підліт-
ка на уроках інформатики, як основи розвитку 
творчої активності й навчальної успішності. осо-
бистість підлітка може розвиватися за допомогою 
поступового ускладнення психолого-педагогіч-
них занять у три етапи, як мобілізація особис-
тісного ресурсу, вирішення життєвих протиріч 
та прийняття нової соціальної ситуації розвитку. 
основними психологічними чинниками творчого 
розвитку особистості підлітка виділено адапта-
цію, рефлексію, творчий ресурс. 

таблиця 1 
показники динаміки психолого-педагогічних чинників розвитку творчої активності  

як навчальної успішності підлітків ([3; 4; 6])

рівень адаптації 
до проведення 

занять, %

рівень 
адаптації після 

проведення 
занять, %

рівень рефлексії 
до проведення 

занять, %

рівень 
рефлексії після 

проведення 
занять, %

рівень творчого 
потенціалу до 
проведення 
занять, %

рівень творчого 
потенціалу після 

проведення 
занять, %

середньо-
низький – 67
середньо-
високий – 33

середньо-
низький – 28 
середньо-
високий – 72

середньо-
низький – 56 
середньо-
високий – 44

середньо-
низький – 26 
середньо-
високий – 74

середньо-
низький – 62 
середньо-
високий – 38

середньо-
низький – 25 
середньо-
високий – 75

таблиця 2 
показники динаміки розвитку компонентів творчої активності  

як навчальної успішності учнів середньої ланки школи ([3; 4; 6])

рівень розвитку 
когнітивного 
компоненту 

до проведення 
занять, %

рівень розвитку 
когнітивного 

після 
проведення 
занять, %

рівень розвитку 
емоційно-
оцінного 

компоненту 
до проведення 

занять, %

рівень розвитку 
емоційно-
оцінного 

копонету після 
проведення 
занять, %

рівень розвитку 
діяльнісно-
вольового 

компоненту 
до проведення 

занять, %

рівень 
діяльнісно-
вольового 

компоненту 
після проведення 

занять, %
середньо-
низький – 42 
середньо-
високий – 58

середньо-
низький – 28 
середньо-
високий – 72

середньо-
низький – 50 
середньо-
високий – 50

середньо-
низький – 24 
середньо-
високий – 76

середньо-
низький – 61 
середньо-
високий – 39

середньо-
низький – 26 
середньо-
високий – 74
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суперОбучение – влияние классическОЙ музЫки  
на развитие учебнОЙ успеваемОсти пОдрОсткОв  
вО время прОведения урОкОв инфОрматики

аннотация
в статье рассмотрены вопросы особенностей исследования развития учебной успеваемости личности 
подросков на уроках информатики посредством сопровождения классической музыки как психоло-
го-педагогического влияния. Проанализированы теоретические основы особенностей творческого раз-
вития личности подростков. выявлены особенности проявления творческой активности как учебной 
успеваемости учеников. определены психологические факторы творческого развития личности под-
ростков, как основи психического здоровья во время влияния посредством классической музыки. 
ключевые слова: подросток, музыкальное сопровождение, учебная успеваемость, информатика, твор-
ческое развитие, личность, психологические факторы, адаптация. 
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phYsiOLOgicAL fActOrs reseArch Art success  
Of peOpLe As the BAsis Of mentAL heALth

summary
the paper deals with the study of psychological characteristics of the factors of success of art, as the basis 
of mental. the features of psychological factors of art success of people. Proposed metodical and model 
studies of psychological factors of art of training, and the analysis of their research. the peculiarities of 
manifestation of art success of people. defined phychological factors of art success of people.
keywords: psychological factors, аrt-success, people, methodical, adaptation.


