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сьогочасної дійсності. Це письменниця, котра яскраво зображує яскраві 
жіночі образи. В її творах відчувається глибокий психологізм, звернення 
до найдрібніших деталей життя. Крізь призму великої трагедії 
українського роду Оксана Забужко розповідає про двобій у душі людини 
Добра і Зла, розмірковує про свободу вибору між цими двома шляхами. 
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ДО ПИТАННЯ ФОРМУВАННЯ ГУМАНІСТИЧНИХ ЯКОСТЕЙ 
ОСОБИСТОСТІ ЗАСОБАМИ МУЗИЧНОГО МИСТЕЦТВА 
 
Науково-технічний прогрес призвів до перевороту в матеріальній 

культурі суспільства, помітно змінивши життя кожної людини. Проте, 
якщо матеріальна сторона життя людей під впливом науки і техніки 
змінилась, то духовного світу людини це в тій же мірі не торкнулось. Все 
гостріше відчувається прогалина, де недостатньо всіх зовнішніх впливів 
цивілізації, щоб створити гармонійну культуру, яка б допомагала ставати 
людям гуманнішими. 

Формування гуманістичних якостей особистості є завданням не лише 
педагогіки, а й мистецтва, зокрема музики, яка особливим чином впливає 
на підсвідомість людини, її емоційно-чуттєву сферу. Будучи гуманною за 
своєю природою, музика має здатність викликати і формувати гуманні 
почуття, дозволяє глибше пізнати себе, інших та навколишній світ. 

Як відомо, сучасною педагогікою висувається завдання розвивати в 
підростаючого покоління загальні та спеціальні здібності, художньо-
образне мислення, стимулювати творчий потенціал особистості, 
виховувати потребу в художньо-творчій самореалізації, та духовному 
самовдосконаленні.   

Провідне місце в цьому процесі посідає музика. В перекладі з 
грецької музика означає «муза» – вид мистецтва, який відображає 
дійсність і впливає на людину за допомогою змістовних та певним чином 
організованих по висоті та в часі звукових послідовностей. Виражаючи 
думки та емоції людини, музика впливає на її психіку. Це є можливим 
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завдяки фізично та біологічно обумовленим зв’язкам звукових проявів 
людини з її психічним життям. 

Ще за часів давнини було помічено, що музика, і перш за все її 
основні  компоненти – мелодія та ритм, змінюють настрій людини, її 
внутрішній стан. У Стародавній Греції музика вважалась одним із самих 
могутніх засобів впливу на внутрішній світ людини. Особливо великого 
значення надавали музичному вихованню підростаючого покоління, адже 
саме в дитячому віці формуються гуманні та громадянські якості 
майбутнього члена суспільства. Музика в той час вважалась одним із 
наймогутніших засобів формування цих якостей. 

Необхідно відмітити, що здатністю здійснювати суттєвий вплив на 
формування гуманістичних якостей особистості перш за все володіє 
народна, духовна, класична музика. Так, К. Стеценко наголошував, що 
народна пісня є найголовнішим засобом виховання моральних якостей, бо 
тут нема підробки й обману для нашого почуття. Зокрема, в обрядових 
піснях виховується любов до природи, почуття гармонії та єдності з 
навколишнім світом, формується працелюбство, злагодженість та 
доброзичливість у стосунках з оточуючими, взаємодопомога. В історичних 
піснях оспівуються такі гуманістичні характеристики, як мужність, 
братерство, стійкість, вірність, що сприяє формуванню в особистості вище 
перерахованих якостей. 

У наш час досить актуальною є проблема повернення до 
першоджерел духовності, адже відомо, що віра стверджує такі духовні та 
людські цінності, як добро, правда, краса, милосердя, справедливість, 
благородство. В. Яковлєв провів цікаву паралель спорідненості 
структурних ознак мистецтва та релігії на естетико-емоційному рівні. На 
його думку, мистецтво та релігія – це такі духовні феномени, в яких емоції 
переважають над реальністю. Отже, можна говорити про великий вплив 
духовної музики на формування гуманних якостей. 

Великою гуманністю характеризується творчість музиканта-
мислителя Й. Баха. Вся його музика пронизана мудрістю, «роздумами» про 
самі глибокі питання життя: про життя та смерть, психологію 
міжлюдських стосунків, про сенс людського існування. Гуманістична 
направленість творів В. Моцарта відображається в реалістичності, 
оптимізмі, прагненні зробити людину краще, сердечніше, більш чуйною до 
горя й радості. Музика Л. Бетховена зображує образи героїв дії та «лицарів 
духу» – людей сильних та кришталево чистих. У його творах зображені 
мужні та моральні якості героя, який швидше загине, ніж підкориться. 
Саме цим музика композитора морально звеличує, загартовує серця 
слухачів, вселяє в них стійкість. 

Отже, справжня музика за своєю природою має гуманістичний зміст. 
У цьому і полягає її універсальне виховне значення. Яку б наукову 
дисципліну не вивчав учень, він повинен любити і знати музику. 
Допомогти йому в цьому – завдання музичного виховання. Для цього 
потрібно добирати твори з насиченим гуманістичним змістом, які б 
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викликали у вихованців такий стан душі, як і стан митця, що створив цю 
музику. 
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В умовах ринкових відносин та формування ринкових структур 

завдання трудового навчання і виховання підростаючого покоління все 
більше зміщується у центр педагогічних зусиль. Система трудової 
підготовки учнів є фундаментом для формування свідомого ставлення до 
практичного впровадження знань на практиці, усвідомленого вибору 
майбутньої професії, виховання культури праці. Як зазначається у 
Національній доктрині розвитку освіти в Україні «мета державної політики 
полягає у створенні умов для розвитку особистості і творчої самореалізації 
кожного громадянина України, виховання покоління людей, здатних 
ефективно працювати і навчатися протягом життя» [4]. Важливим є те, 
щоб засвоєні учнями знання як елементи культури праці переходили в 
гнучкі уміння, раціональні способи, щоб навчальний результат уроку праці 
поєднувався з розвитком пізнавальних здібностей учнів. 

Аналіз досліджень педагогів, філософів і соціологів свідчить про 
важливе значення проблеми виховання культури праці учнівської молоді 
[1–3; 5]. 

Мета дослідження полягає в обґрунтуванні та практичній перевірці 
змісту, засобів, методів ефективного виховання культури праці учнів 
початкової школи у процесі навчальної трудової діяльності. 

У ході дослідно-експериментальної роботи виявилось, що для 
виховання культури праці молодших школярів необхідно систематично 
залучати учнів до аналізу продукту праці, читання ескізів, планувати 
технологічну послідовність виготовлення виробу, використовувати активні 
методи навчання, розв’язувати творчі конструкторські та технологічні 
завдання, спеціальні вправи та питання, створювати умови колективної та 


