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РОЗВИТОК МОРАЛЬНО-ЕСТЕТИЧНИХ ПОЧУТТІВ УЧНІВ  

НА УРОКАХ МУЗИЧНОГО МИСТЕЦТВА  

В СУЧАСНІЙ ШКОЛІ 

 

Особливо гострою в нашому суспільстві є необхідність підготовки 

відповідального громадянина, який спроможний самостійно оцінювати 

події, що відбуваються, і будувати свою діяльність відповідно до інтересів 

навколишніх людей, розумінням себе серед людей. Рішення цього 

завдання пов’язане з формуванням стійких духовних і моральних 

властивостей особистості дитини, розвитком її морально-естетичних 

почуттів.  

У педагогіці проблемами духовності, моральності, інтересами і 

потребами займалися Г.Авдіянц, О.Барабаш, Л.Коваль, О.Олексюк, 

Г.Шевченко та інші. 

Метою нашого дослідження є визначення впливу музичного 

мистецтва на розвиток морально-естетичних почуттів особистості та 

з’ясування значення уроку музики в процесі формування естетичної 

культури учнів сучасної школи. 

Великий морально-естетичний потенціал несе в собі викладання 

музичного мистецтва в сучасній школі. У цьому напрямку постають 

важливі питання про конкретні шляхи та засоби реалізації естетичного 

виховання. Морально-естетичне почуття – почуття прекрасного, яке 

відчуває людина, сприймаючи все, що її оточує. Під час естетичного 

виховання дитина вчиться відчувати, сприймати, розуміти прекрасне в 

житті і мистецтві, виховує прагнення самостійно брати участь в 

покращенні навколишнього світу за законами краси, розвиває творчі 

здібності. 

Головна мета музичного мистецтва – формування і розвиток сучасної 

гармонійної людини.  

З раннього дитинства ми чуємо музику, яка маленькими кроками 

веде нас в цей чудовий і величний світ. Щоб долучитися до музичного 

мистецтва, дитині важливо самій пережити емоційний зміст музичного 

твору. Діти, слухаючи музику, вчаться разом співпереживати почуттям і 

думкам у п'єсах і піснях. Важливою задачею естетичної культури є не 
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тільки формування вміння правильно оцінювати й розуміти твори 

мистецтва, а й розвивати практичні художні навички і вміння в сфері 

мистецтва. 

Відомий композитор Д. Шостакович писав: «Мистецтво музики 

відкриє вам цілий світ високих почуттів, пристрастей, думок. Вона зробить 

вас духовно більш багатими, чистішими, досконалими. Дякуючи музиці, 

ви знайдете в собі нові, невідомі раніше сили. Ви побачите життя в нових 

тонах і фарбах. Музика ще більш наблизить вас до ідеалу досконалої 

людини» [4, с.15]. 

Музика – могутнє джерело думки. Так, В. Сухомлинський 

стверджував, що «без музичного виховання неможливий повноцінний 

розумовий розвиток дитини», а відповідно і розвиток морально-естетичних 

почуттів. 

Вчитель музики повинен давати необхідні морально-естетичні 

уявлення, систематично поповнюючи коло вже набутих знань, повинен 

спрямувати учнів на засвоєння програмного матеріалу, навчити 

сприймати, розуміти і любити музику, стимулюючи їх творчу діяльність, а 

також допомогти учням поринути у чарівний світ музики.  

Окрім цього, В. Сухомлинський вважав музику важливим засобом 

морального і розумового виховання особистості. Він зазначав: «Музичне 

виховання – це не лише виховання музиканта, а перш за все виховання 

людини. Музика відкриває людям очі на красу природи, моральних 

відносин і праці. Завдяки музиці в людині пробуджується уявлення про 

високе духовне прекрасне не лише в навколишньому світі, а й в самому 

собі» [2, с. 74]. 

Музична освіта є важливою сходинкою у формуванні і розвитку 

морально-естетичних почуттів. Незважаючи на те, що існує велика 

кількість позашкільних гуртків, далеко не всі діти їх відвідують. Лише в 

загальноосвітній школі на уроках музичного мистецтва може 

реалізовуватися цілеспрямоване музичне виховання абсолютно всіх дітей. 

Музика лише тоді може виконати свій виховний і пізнавальний 

вплив, коли діти вмітимуть її слухати і про неї міркувати. Правильне 

розуміння музики дасть низку основних знань, а відповідно і розвине 

мислення; в процесі сприйняття формуватиметься цілісність емоційного і 

свідомого; активне сприйняття слугуватиме основою розвитку практичної 

діяльності. 

У сучасній школі на уроках музичного мистецтва повинні бути 

залучені різноманітні види музичної діяльності школярів: слухання 

музики, спів, теорія музики, музично-ритмічні рухи, гра на дитячих 

музичних інструментах. Світ емоцій дитини обмежений у своїх проявах: 

його радують і засмучують лише доступні йому явища життя. Музичні 

твори також повинні бути доступні його сприйняттю й відрізнятися 

яскравим вираженням певного настрою. Одержані враження посилюються 
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під впливом учителя, який передає свої почуття не тільки у виразному 

виконання твору, але й застосовуючи слово, міміку, жести. Таким чином, 

діти мають можливість увійти у світ музики, музичних образів і яскраво 

відчути їх виразність.  

На уроках музичного мистецтва відбувається вплив на духовний світ 

дитини, здійснюється ідеологічне виховання – формуються і розвиваються 

моральні принципи і переконання дитини, її відношення до навколишньої 

дійсності. Музика – постійне нагадування про існування ідеального світу 

почуттів, краси і вдосконаленості.  

Окремо варто відзначити вплив творчості віденського композитора 

В.Моцарта на розвиток естетичних почуттів дітей. Американський 

невролог Франк Роше найпершим довів, що музичні доробки видатного 

композитора дивним чином впливають на фізіологію дітей. Він дослідив, 

що музичні твори цього великого генія  позитивно впливають на діяльність 

головного мозку. Аналізуючи музику  класика, приходимо до висновку, що 

ця музика є досить легкою для слухання, не дивлячись на її 

різноманітність. Мабуть, тому має такий значний вплив на формування 

творчих навичок та розвиток інтелекту дитини.  

Шириться думка, що слухати й сприймати музику Моцарта дітям 

потрібно набагато раніше, ніж вони починають говорити й читати… Таким 

чином, було б добрим помислом розпочинати урок музичного мистецтва з 

твору Моцарта. Можливо, не було б зайвим почути частину якогось 

музичного доробку композитора під час шкільної перерви. На наш погляд, 

музика В. Моцарта, і, взагалі,  класична музика, повинні частіше входити в 

наше життя, бо це один із основних чинників всебічного гармонійного 

розвитку особистості, що є, нині, дуже важливим. 

Таким чином, уроки музичного мистецтва в сучасній школі 

відкривають небачені горизонти для гармонійного, всебічного розвитку 

морально-естетичних почуттів особистості учня й потребують додаткового 

вивчення теоретичного і практичного матеріалу з метою вдосконалення 

методик викладання вказаної дисципліни. 
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