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УДК 378 

Чирва А.О. 

ОСОБЛИВОСТІ МЕТОДУ ОСМИСЛЕННЯ IНТОНАЦIЙНО - 

СТИЛЬОВОГО РОЗУМIННЯ МУЗИКИ 

 

 Постановка проблеми та її актуальність. Інтонаційно - 

стильове осягнення музики як метод, що активізує пізнавальний процес та 

сприяє формуванню творчої активності учнів  досліджували (Б. Асаф'єв, 

Л. Беземчук, Д. Кабалевський, Е. Критська, А. Шенберг, Л. Школяр,  В. 

Шумська , О. Щербініна та ін.). 

В основі методу осмислення інтонаційно – стильового розуміння  

музики лежить теорія Б. Асаф'єва щодо інтонаційної природі музики, як 

мистецтво інтонуємого сенсу. Доробки Б. Асаф'єва є підставою розвитку 

музикознавчої науки ХХ століття, але вони не знайшли гідного 

застосування в практиці музичної освіти того періоду.  

Ознакою цілісності і органічності музичного твору Б. Асаф'єв 

вважав об'єднання трьох інтонаційних констант:  

- показового інтонаційного змісту епохи і народу, що народив 

даний твір;- особистого стилю - постійності інтонацій, властивих музиці 

даного композитора;- постійність груп інтонацій, що виникають із задуму, 

ідеї, стилю твору.Ці інтонаційні постійності визначають образну 

характеристику стилю. 

В сучасній системі музичної освіти методологічним 

обґрунтуванням теорії Б. Асаф'єва стала музично - педагогічна концепція 

Д. Кабалевського. Автор слуховий досвід дітей інтерпретує як єдність 

інтуїтивного і свідомого сприйняття музики, що стає її природною 

передумовою інтонаційного слухання.  

Е. Критська і Л. Школяр методологічно досліджували способи  

особистісного осмислення інтонаційної природи музики, виховання 

музичної культури. Дія інтонаційно - стилістичного осягнення музики 

починається з розбору вчителем, спільно з учнями, музичного твору з 

глибоким проникненням в кожну тему, що дає можливість пізнання 

комплексу музично - естетичних закономірностей. При цьому атмосфера 

занять повинна носити живий, творчий характер, а вчитель і учні складати 

групу людей, об'єднаних спільними переживаннями музики. Вслухання в 

«музичну мову» композитора викликає потребу в розширенні і 

поглибленні знання інтонаційного стилю. 

             Велике значення інтонаційно - стильового осягнення музики в 
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тому, що з одного боку воно спрямоване на розуміння стилю різних епох, 

«вічних тем мистецтва», а з іншого боку на осягнення музики сучасної. 

Тим самим залучається і посилюється інтерес до класичної музики. 

Виявлення контрастів і зв'язків музичних тем у творі наближає учнів до 

розуміння драматургії симфонізму, зміст якого ширше і багатше 

життєвого досвіду дитини. 

              Дослідники розробили варіанти методу інтонаційно - стильового 

аналізу, які показують послідовність спільних дій вчителя та учнів на 

уроці при знайомстві з музичним твором. Важлива установка на 

найтісніший взаємозв'язок музики композитора, вчителя та учнів, яка 

будується на повазі, довірі до учнів, вірі у їхні сили і є надзвичайно 

важливим стимулом в музичній освіті. Отримано підтвердження того, що 

в результаті застосування методу інтонаційно - стильового осягнення 

музики в учнів розвивається здатність визначати стиль автора тієї музики, 

яку вони раніше не чули. 

Висновки. Отже, вивчення теоретичних і методичних основ 

інтонаційно - стильового осягнення музики дозволяє зробити наступні 

висновки: 

              1. Впровадження методу інтонаційно - стильового осягнення 

музики актуально у світлі провідних завдань музичної освіти учнів, 

пробуджує інтерес до класичної музики,  сприяє розумінню драматургії 

симфонізму, допомагає самостійно аналізувати музику, дізнаватися 

стильові особливості музики різних епох; 

              2. Формування розуміння стилю в музиці залежить від організації 

уроку і застосування методу інтонаційно - стильового осягнення, що 

створює великі педагогічні можливості для розвитку музичного слуху та 

музичної культури учнів. 
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