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МУЗИКА ЯК ЗАСІБ ПОЄДНАННЯ МОРАЛЬНОЇ, ЕМОЦІЙНОЇ  

ТА ЕСТЕТИЧНОЇ СФЕРИ ДИТИНИ 
 
«Музика-це мова почуттів. Мелодія передає найточніші відтінки по-

чуттів, недоступні слову. Музика починається там, де кінчається слово. І 
якщо словом обмежується проникнення вихователя в потаємні куточки 
юного серця, якщо після слова не починається тонше й глибше проник-
нення – музика, виховання не може бути повноцінним»[1, с.553] 

Василь Олександрович Сухомлинський вважав, що музика й співи у 
школах – не тільки навчальний предмет, а й могутній засіб виховання, 
який має надати емоційного й естетичного забарвлення всьому духовному 
життю людини. Пізнання світу почуттів неможливе без розуміння й пере-
живання музики, без глибокої духовної потреби слухати музику й дістава-
ти насолоду від неї. Без музики важко переконати людину, яка вступає в 
світ, у тому, що людина прекрасна, а це переконання, по суті, є основою 
емоційної естетичної моральної культури[2, с.54] 

«Я вбачав важливе виховне значення в тому, щоб в юну душу вклас-
ти мову почуттів, навчати володіти цією мовою, слухати й виражати нею 
саму себе. Якщо музика є книгою, дме читання з мови почуттів, то буквар 
цього предмета починається зі слухання музики природи, з пізнання краси 
звуків, що народжується, навколо нас…Найпростіша мелодія, зіграна на 
сопілці, в тисячу раз ближча до музичної культури, ніж найкрасивіша пісня 
соловейка чи жайворонка. Головна мета музичного виховання – виховати 
не музикантів, а людей»[1, с.554] 

Перші і найяскравіші сторінки для читання мови почуттів – це на-
родні пісні. Зміст і дух цих пісень імпонують схильності підлітків до філо-
софського пізнання світу. Все багатство пісні в глибокому підтексті, емо-
ційну тонкість якого здатна донести до серця й свідомості тільки музика. 

«Ніжність, ласкавість, сердечність, задушевність – саме ці почуття я 
намагався пробудити музикою, яка «чудесно доторкаючись до глибини 
душі» (М. Горький), відкриває найдорожче, що є в людині – любов до лю-
дей, готовність творити й утверджувати красу. Почуття сердечної ніжності, 
виготовленої ласкавості, пестливості пробуджує в юних серцях музика, що 
розкриває тонку красу природи, кохання, захоплення подиву, перед жін-
кою. Щоразу, коло в музичній мелодії виражалась ця чарівна, дивна краса, 
про яку неможливо розповісти словом, я відчував, що серця моїх хлопчи-
ків дівчаток стають довірливо відкритим надзвичайно чутливими до слова, 
погляду, заклику, прохання – тих тонких доторкань людини до людини, в 



якій виражається чуйність, сердечність відносин»[3, с.550] 
Василь Олександрович прагнув донести, до юних сердець найтонші ві-

дтінки людського почуття любові. Виховний вплив музики в цій сфері духо-
вного життя підлітків величезний. Музика, що втілила в собі голос люблячо-
го серця, захопленого, зачарованого, одухотвореного красою жінки, виховує 
майбутніх дружин і чоловіків, матерів і батьків романтичне чисте благородне 
почуття ніжності. Сухомлинський радить вчителям: «Хай буде менше бесід 
лекцій, диспутів і вечорів запитань, та відповідей про любов; тихо, безмовно 
вслухаються діти у музику, що оспівує це почуття». 
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