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ПРОБЛЕМИ МЕТОДОЛОГІЇ 

МУЗИЧНОГО СПРИЙМАННЯ УЧНІВ 

 

Постановка проблеми та її актуальність. Формування 

музичного сприймання школярів є провідною проблемою сучасної 

музичної педагогіки. Учитель має розвинути чутливість дітей до музики, 

ввести їх у світ краси й добра, відкрити в музиці животворне джерело 

людських почуттів і переживань. Великого значення у цьому процесі 

набуває вміла й цілеспрямована музично-виховна робота вчителя. Як 

відомо, сприймання є чуттєвим відображенням предметів і явищ 

об’єктивної дійсності в сукупності притаманних їм властивостям та 

особливостям при їх безпосередній дії на органи чуття. Музичне 

сприймання, у зв’язку зі специфікою об’єкта сприймання – музики, - 

поняття значно ширше, ніж безпосереднє почуттєве відображення 

дійсності, бо відбувається водночас у формі відчуттів, сприймань, 

http://libkor.com.ua:88/cgi-bin/irbis64r_12/cgiirbis_64.exe?LNG=uk&Z21ID=&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS&S21STN=1&S21REF=&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=10&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%9F%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D0%BB%D0%BA%D0%B0,%20%D0%93.%20%D0%9C.
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уявлень, абстрактного мислення. Цей складний багаторівневий процес, 

зумовлений не лише музичним твором, а й духовним світом людини, яка 

сприймає цей твір, іі досвідом, рівнем розвитку, 

психологічними особливостями тощо. В основі сприймання музики 

лежать психофізіологічні закономірності, характерні для сприймання 

людини взагалі. Воно має рефлекторну природу, є аналітико-синтетичною 

діяльністю, здійснюється під впливом об’єктів зовнішнього середовища, 

як і всі види сприймань носить активний характер.  

Новий методологічний підхід до проблеми музичного 

сприймання пов’язаний з дослідженнями, які ґрунтуються на інтонаційній 

теорії Б.В. Асаф’ева[1]. У ньому закладений важливий методологічний 

орієнтир музичного виховання: навчити дітей розумінню музики, як 

мистецтва інтонованого смислу, що функціонує в загальній системі 

естетичних відносин. Учені виходять з того, що інтонаційна належність 

музики до певної епохи визначає різноманітні комунікативні можливості 

музичного мистецтва. Звідси логічно випливає підхід до музичного 

сприймання як художнього спілкування слухача з музикою. 

Загальнонаукову методологічну основу формування музичного 

сприймання складають насамперед ключові поняття і положення таких 

провідних концепцій сучасної музичної науки , як концепція 

інтонаційно-фабульної і комунікативної природи музики 

(В. В. Медушевський), соціальних функцій музичного мистецтва 

(А. Н. Сохор), художньо-музичної діяльності як творчого процесу 

(Є. В. Назайкінський), взаємозв’язку соціального і особистісного в 

процесі сприймання (О.Г. Костюк). 

Важливого методологічного значення набуває думка 

М.С. Кагана про те, що мета художника - не повідомляти якісь істини 

слухачеві, глядачеві, читачеві й не намагатися повчати його, а 

встановлювати з ним уявне спілкування і тим самим прилучати до своїх 

цінностей. Особливе значення має зростання ролі суб’єктно-

особистісного ставлення до музики і процесу іі пізнання, необхідність 

виявлення кожним слухачем особистісного смислу музичного твору. 

Ніщо не може замінити слухачеві роботи його власної думки. Тому слід 

довірливіше ставитися до емоційних вражень слухачів, спиратися не 

лише на теоретичні музичні знання, а й на широкі життєві та художні 

асоціації. Нав’язування учням певної інтерпретації музичного твору, 

нерідко чужої  їм, веде до зниження активності музичного слуху. Учні 
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позбавляються можливості самостійно мислити, усвідомлювати і 

систематизувати музичні враження. 

Висновок. Отже, сприймання художнього твору не можна 

ототожнювати з процесом пізнання в гносеологічному розумінні, 

оскільки в процесі сприймання пізнається не сам твір, а та реальність, 

яку він відображає. У методологічному плані суттєво те, що в художніх 

творах людині відкривається не лише зовнішній, предметний світ, а й 

світ душевних переживань. Через художній твір людина пізнає 

дійсність, а також себе у цій дійсності. 
 

Література 

1. Ростовський О.Я. Педагогіка музичного сприймання: навч. посіб. / О.Я. 
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                                                                                                        Чумак Ю.В. 

ФОРМУВАННЯ ЦІННІСНИХ ОРІЄНТАЦІЙ МАЙБУТНЬОГО 

ВЧИТЕЛЯ МУЗИЧНОГО МИСТЕЦТВА  

 

Постановка проблеми та її актуальність. В ході історичного 

розвитку європейська педагогіка сформувала спільну платформу 

цінностей, яка є актуальною для всіх країн і народів континенту. 

Провідними серед них є культуровідповідність, демократичність, 

гуманізація, толерантність, миролюбство, творчість, національна 

спрямованість. Підготовка педагогів за єдиною шкалою 

загальнолюдських цінностей й з урахуванням національних особливостей 

є тим головним остовом, навколо якого мають здійснюватись 

модернізаційні процеси педагогічної та мистецької освіти у 

європейському просторі. 

Зростаюче значення культурних обмінів, інтеграція в Європу, 

залучення до світових цінностей, процес глобалізації збільшили 

можливості вивчення загальнолюдських цінностей. Головною метою 

педагогічної мистецької підготовки є формування особистості вчителя – 

людини високого рівня освіти, з розвиненою загальною культурою, 

високих духовних і моральних якостей, здатної до навчання та виховання 

молоді засобами мистецтва  відповідно до вимог ХХІ століття. Саме тому 

проблема ціннісних орієнтацій  вчителів музичного мистецтва є 


