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влиѐниѐ на формирование украинского этноса и конкретизации разрозненных 
фактов, ведомостей и свидетельств в целостнуя систему знаний о физической 
культуре Древней Руси.  

Ключевые слова: физическаѐ культура, военнаѐ подготовка, Русские игрища, 
физическое воспитание, кнѐзь, богатырь, былины. 

 
SUMMARY 

Lazorenko Serhii, Balashov Dmytro, Chkhailo Mykola. Military and physical victories 
of the ancient Russian heroes.  

A little more than a quarter of a century ago, our country gained an independent 
political status and recognition all over the world. Only the independent status of the state 
allowed raising sharply the issue of the revival of the spiritual heritage. Ukrainians return to 
the origins of their own history, culture, art, religion, etc., as it once was, during the most 
powerful state of the early Middle Ages –Kievan Rus. Therefore, in the context of the above 
mentioned, the military and physical traditions of Slavic heroism and warfare are attracting 
attention. Therefore, in theoretical aspect, the information of this study of the main social 
functions that served for military training, folk games and entertainment from the ancient 
Slavs is extremely important for identification of their historical origins, influence on the 
formation of the Ukrainian ethnos and concretization of fragmentary facts, data and 
evidence in a holistic system of knowledge about the physical culture of Kievan Rus. 

Theoretically, having analyzed historical documents and taken into account the 
information of oral folk art, it can be noted that the system of military and physical training 
of ancient Slavs was synthetic. It absorbed the best traditions of the peoples inhabited the 
territory of present-day Ukraine in the Kiev-era period and traditions of the ethnic groups 
that bordered with our ancestors. Physical culture, before the beginning of the Kievan state, 
had developed in the depths of the Scythian state. 

According to the written testimony and sources of oral folk art, we can state that at 
the time of the establishment of the Kiev statehood and in the future, the Slavic people had 
their highly developed system of physical education. Initially as a synthetic element, and later 
as an independent stratum of All-Rus culture, which contributed to the development of the 
ancient Rus ethnicity, performed a variety of industrial and applied functions, solved the 
military problem and helped Ukrainians to self-identify in the future as an independent and 
freedom-loving nation. 

Key words: physical training, military training, Rus merrymaking, physical education, 
prince, hero, Rus epic. 
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МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННа РОЗВИТКУ  
МУЗИЧНО-ЕСТЕТИЧНОГО СМАКУ ПІДЛІТКІВ 

 

У статті зазначено, що одним із основних завдань методичного забезпеченнѐ 
розвитку музично-естетичного смаку підлітків на сучасному етапі ю реалізаціѐ 
самостійно-оцінявальних підходів у процесі емоційно-естетичного ставленнѐ до 
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мистецтва. Автором розглѐнуто педагогічні умови, методи, прийоми, форми 
розвитку музично-естетичного смаку підлітків. Доведено, що методичне 
забезпеченнѐ розвитку музично-естетичного смаку підлітків сконцентровано в 
обґрунтуванні факторів активізації навчальної діѐльності школѐрів ѐк процесу такої 
організації навчаннѐ, ѐка сприѐю самостійно-творчим діѐм учасників освітнього 
процесу в засвоюнні знань, умінь і навичок. Шлѐхи методичного забезпеченнѐ 
розвитку музично-естетичного смаку підлітків зоріюнтовано на визначеннѐ 
провідних етапів навчаннѐ, з’ѐсуваннѐ їх змістового наповненнѐ, виѐвленнѐ методів 
та пріоритетних форм навчаннѐ. 

Ключові слова: музично-естетичний смак, підлітки, методичне забезпеченнѐ, 
метод, мистецтво, емоційно-естетичне ставленнѐ. 

 
Постановка проблеми. Актуалізаціѐ проблеми розвитку музично-

естетичного смаку підлітків мотивуютьсѐ необхідністя з’ѐсуваннѐ низки 
протиріч, а саме:  

- між значущістя мистецтва в становленні висококультурної 
особистості та посиленнѐм тенденцій раціональних підходів у розвиткові 
особистості; 

- між вимогами суспільства до розвитку високого рівнѐ музично-
естетичних смаків підростаячого поколіннѐ та його реальним станом; 

- між потребоя наданнѐ виховання дітей естетичної спрѐмованості 
та недостатньоя увагоя до музично-естетичного вихованнѐ в навчальних 
закладах.  

Із усуненнѐм цих суперечностей пов’ѐзана можливість здійсненнѐ 
ефективного розвитку музично-естетичного смаку підростаячого 
поколіннѐ.  

Зауважимо, що одним із основних шлѐхів розвитку музично-
естетичного смаку підлітків в умовах сьогоденнѐ ю розробка його 
методичного забезпеченнѐ. Відповідно, одним із основних завдань 
методичного забезпеченнѐ розвитку музично-естетичного смаку підлітків 
на сучасному етапі ю реалізаціѐ самостійно-оцінявальних підходів у 
процесі емоційно-естетичного ставленнѐ до мистецтва.  

Аналіз актуальних досліджень. Проблема естетичного вихованнѐ й 
формуваннѐ музично-естетичних уподобань привертала увагу філософів 
(В. Андрущенко, Ю. Борюв, І. Гончаров, І. Зѐзян, В. Ядов та ін.), соціологів 
(В. Потапчик, Ю. Фохт-Бабушкін, О. Семашко та ін.), психологів (Б. Ананьюв, 
Л. Божович, П. Виготський, Б. Теплов та ін.), педагогів (Л. Коваль, 
В. Передерій, Г. Шевченко, А. Щерба та ін.).  

Проблема музично-естетичного вихованнѐ дітей та молоді в Україні 
знайшла відображеннѐ в наукових працѐх В. Дрѐпіки, Л. Коваль, 
О. Рудницької, Л. Масол, О. Миха йличенка, О. Олексяк, О. Ростовського, 
Л. Хлюбнікової та ін.  

Мета статті – розглѐнути педагогічні умови, методи, прийоми, форми 
розвитку музично-естетичного смаку підлітків. 
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Методи дослідження. Длѐ досѐгненнѐ зазначеної мети використано 
такі методи: теоретичні (аналіз філософської, психологічної, педагогічної, 
методичної літератури за проблемоя дослідженнѐ длѐ виѐвленнѐ сутності 
основоположних понѐть дослідженнѐ; контент-аналіз нормативних 
документів закладів загальної середньої освіти длѐ виѐвленнѐ змісту 
методичного забезпеченнѐ розвитку музично-естетичного смаку підлітків; 
узагальненнѐ й систематизаціѐ матеріалів длѐ сутнісної характеристики 
методичного забезпеченнѐ розвитку музично-естетичного смаку школѐрів 
підліткового віку). 

Виклад основного матеріалу. З метоя висвітленнѐ методичного 
забезпеченнѐ розвитку музично-естетичного смаку підлітків розглѐнемо 
різні трактовки категорії «метод», «методика навчаннѐ» та підходи до їх 
класифікації й систематизації. Традиційно «метод навчаннѐ» визначаютьсѐ 
ѐк спосіб взаюмопов’ѐзаної та взаюмообумовленої діѐльності педагога й 
учасників навчаннѐ, спрѐмованої на реалізація завдань навчаннѐ, або ѐк 
система цілеспрѐмованих дій педагога, що забезпечуять пізнавальну і 
практичну діѐльність учасників освітнього процесу та сприѐять вирішення 
завдань навчаннѐ.  

Отже, уже в самому визначенні «методу» проглѐдаютьсѐ бінарний 
підхід до його інтерпретації (М. Махмутов, М. Левіна, Т. Шамова), що полѐгаю 
в юдності методів викладаннѐ й методів учіннѐ. Однак, ѐк стверджую 
В. Загвѐзинський, таке визначеннѐ залишаютьсѐ все ж таки абстрактним – 
воно поѐсняю тільки загальну модель діѐльності: педагог розповідаю – учень 
слухаю, усвідомляю, запам’ѐтовую (поѐсненнѐ); педагог запитую – учні 
відповідаять (бесіда). Під таким кутом зору, даний підхід не розкриваю 
характеру діѐльності, способів впливу, а головне – характеру процесів 
оволодіннѐ знаннѐми й розвитку. З метоя подоланнѐ зазначеного недоліку 
В. Загвѐзинський розглѐдаю методи на рівні прийомів – конкретних способів 
організації діѐльності учасників навчаннѐ *4+. У такому контексті метод 
навчаннѐ стаю «інструментом дотику до особистості» (А. Макаренко), 
способом збудженнѐ й регуляваннѐ діѐльності вихованців, спрѐмованої на їх 
розвиток *6+. Таким чином, вибір методів навчаннѐ й логіка їх застосуваннѐ 
характеризую стиль поведінки і діѐльності суб’юктів освітнього процесу. 

З метоя впорѐдкуваннѐ педагогічної думки та практики 
застосовуютьсѐ класифікаціѐ методів за різними ознаками, а також 
оперуваннѐ результатами такої класифікації. Наприклад, використовуютьсѐ 
класифікаціѐ методів за дидактичними цілѐми (Ю. Бабанський, 
В. Андрююв); за характером пізнавальної діѐльності (І. Лернер, М. Скаткін) 
тощо. Інший спосіб конструяваннѐ методики навчаннѐ полѐгаю не в 
ізольованому відборі методів навчаннѐ ѐк таких, а у виборі 
домінувального типу методичної системи навчаннѐ загалом. 
В. Загвѐзинський під типом (методичноя системоя) навчаннѐ розумію 



Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології, 2018, № 4 (78) 

316 

юдність завдань, змісту, внутрішніх механізмів, методів і засобів 
конкретного способу навчаннѐ. Такий підхід забезпечую цілісність, 
гармонійність процедури вибору методів. 

Під методами мистецького навчаннѐ в сучасній педагогічній науці 
розуміять упорѐдковані способи взаюмопов’ѐзаної діѐльності вчителѐ й 
учнів, спрѐмовані на розв’ѐзаннѐ художньо-навчальних і художньо-
виховних завдань. О. Єременко зазначаю, що в сучасній теорії та методиці 
мистецького навчаннѐ існуять різні підходи до впорѐдкуваннѐ 
різноманітної палітри методів художнього навчаннѐ й розвитку *3+. З 
метоя досѐгненнѐ повноти викладу в кожній класифікаційній рубриці, 
забезпеченнѐ її системності Г. Падалка пропоную таку класифікація методів 
навчаннѐ мистецтва: 

– за джерелами передачі та характером сприйнѐттѐ художньої 
інформації (словесні, демонстраційно-образні (наочні) і художньо-творчі 
(практичні); 

– згідно з характером мистецької діѐльності (наслідувальні, 
репродуктивні, інтерпретаційні, творчі); 

– згідно з характером художніх завдань по етапах навчаннѐ 
(ознайомленнѐ з художнім матеріалом, опрацяваннѐ художніх творів, 
створеннѐ художніх образів);  

– залежно від завдань розвитку особистих художніх властивостей 
учнів (стимуляваннѐ художнього навчаннѐ, активізаціѐ художньої 
діѐльності, пролонгований художній тренінг, художньо-психологічна 
підтримка, регулѐціѐ вольових зусиль) *7+. 

Таким чином, методи значноя міроя спрѐмовуять осѐгненнѐ 
педагогічної реальності, можливості розв’ѐзаннѐ навчально-наукових 
завдань. Але необхідно обґрунтувати їх вибір, розкрити способи 
взаюмозв’ѐзку ѐк певної системи, визначити послідовність застосуваннѐ 
процедур, тобто методику. Термін «методика» означаю сукупність засобів, 
умов, пов’ѐзаних у логічну систему з метоя досѐгненнѐ потрібного 
результату. Методика вклячаю стратегія отриманнѐ нового педагогічного 
знаннѐ, її окремих кроків і в цілому визначаю конкретні завданнѐ 
навчального процесу *8, 50]. 

Аналіз наукових досліджень Ю. Бабанського, І. Лернера, М. Скаткіна, 
В. Загвѐзинського, Г. Падалки, О. Рудницької дозволив засвідчити, що вони 
відкриваять нову перспективу вивченнѐ методичного забезпеченнѐ 
навчаннѐ дітей та молоді. Звідси, методичне забезпеченнѐ розвитку 
музично-естетичного смаку підлітків сконцентровано в обґрунтуванні 
факторів активізації навчальної діѐльності школѐрів ѐк процесу такої 
організації навчаннѐ, що сприѐю самостійно-творчим діѐм учасників 
освітнього процесу в засвоюнні знань, умінь і навичок. 
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Шлѐхи методичного забезпеченнѐ розвитку музично-естетичного смаку 
підлітків зоріюнтовано на визначеннѐ провідних етапів навчаннѐ, з’ѐсуваннѐ їх 
змістового наповненнѐ, виѐвленнѐ методів та пріоритетних форм навчаннѐ. 
Іюрархічність етапів визначаютьсѐ збільшеннѐм частки реалізації самостійно-
творчих, індивідуалізовано-продуктивних підходів до навчаннѐ. 

Перший етап (мотиваційно-експонувальний) спрѐмований на 
формуваннѐ в підлітків розуміннѐ необхідності володіннѐ вокально-
хоровими навичками з метоя розвитку музично-естетичного смаку. На 
першому етапі навчаннѐ дітей співу дуже важливо виховувати в них 
естетичне ставленнѐ до правильного формуваннѐ звуку, говорити їм про 
те, що звучаннѐ голосу маю бути виразним, красивим. Основними 
методами мотиваційно-експонувального етапу ю тестуваннѐ, анкетуваннѐ, 
індивідуальні та групові бесіди, методи проектуваннѐ та ін.  

У контексті даного дослідженнѐ закцентуюмо увагу також на тому, що 
суттювим результатом розвитку музично-естетичного смаку підлітків на 
цьому етапі ю їх здатність до сприйманнѐ й розкриттѐ специфічно-
виконавських елементів: тембру, штрихів, фразировки, артикулѐції тощо. З 
цього приводу, особливого значеннѐ набуваю метод «зміщеннѐ функцій», 
ѐкий полѐгаю в тому, що в певних умовах функції різних засобів 
виконавської виразності переплітаятьсѐ та здатні замінити одне одну. Так, 
рельюфно виконати важливу деталь вокального твору можливо завдѐки 
змінам у ритмі або динаміці, або способах артикулѐції тощо.  

З метоя розвитку в учнів відчуттѐ стиля опрацьовано метод ескізно-
практичних виконавських паралелей. Він пов’ѐзаний із методом 
«заглибленнѐ у формотворчі ознаки композиторського стиля» або 
скорочено «формотворчо-стильове заглибленнѐ» та сприѐю в межах 
навчального часу, що відводитьсѐ на осѐгненнѐ музичних дисциплін, 
широкому цілісному охоплення учнѐми формотворчих ознак 
композиторського стиля, а також детальному виконавському 
опрацявання окремих музичних творів. Як відомо, у композиторській 
творчості стиль тлумачитьсѐ ѐк цілісна іюрархічна система, ѐка вклячаю в 
себе історичний (або епохальний) стиль, стиль напрѐму та стиль 
індивідуальний. Такі самі стилі існуять і у виконавстві. 

Таким чином, використаннѐ методу «ескізно-практичних 
виконавських паралелей» забезпечую: 

– проходженнѐ великої кількості музичного матеріалу за обмежений 
час, що сприѐю накопичення слухацького досвіду та музично-естетичному 
розвиткові школѐрів підліткового віку; 

– активне виконавське опрацяваннѐ музичного матеріалу, що 
впливаю на реалізація юдності естетичного переживаннѐ учнѐми окремих 
художніх структур та їх деталей, а також проникненнѐ в їх взаюмозв’ѐзок, у 
цілісність композиторського стиля; 
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– практично-творчу роботу учнів-підлітків над музичним твором, що 
сприѐю застосування самостійних підходів у процесі відтвореннѐ 
мовностильових, жанрових характеристик творчості композитора з метоя 
становленнѐ індивідуального художньо-педагогічного стиля. 

До того ж, О. Бузовоя було розроблено методи, ѐкі дозволѐять 
спрѐмовувати процес спілкуваннѐ з різними видами мистецтва на активі-
зація естетичного ставленнѐ учнів до музичних образів, а саме: образно-
асоціативний, аналітико-формотворчий та емпатійно-гедоністичний, 
модифіковане застосуваннѐ ѐких ефективно впливаю на розвиток музично-
естетичного смаку підлітків під час співацького навчаннѐ *1]. 

Образно-асоціативний метод передбачаю збагаченнѐ естетичних 
переживань на основі утвореннѐ та сприйманнѐ учнѐми художньо-
образних зв’ѐзків між різними видами мистецтва. Емоційний зарѐд, що 
міститьсѐ в художніх образах поезії, живопису, театру тощо, ефективніше 
за будь-ѐкі словесні поѐсненнѐ впливаю на музично-відчуттюву реакція 
школѐрів, інтенсифікую емоційно-естетичні переживаннѐ музики.  

Аналітико-формотворчий метод спрѐмовано на порівнѐннѐ 
виражальних і зображальних засобів у різновидах мистецтва й на цій 
основі усвідомленнѐ учнѐми універсальних та специфічних художніх 
закономірностей. Цілісний підхід до художньо-порівнѐльного аналізу, де 
зміст і форма образів мистецтва розглѐдаютьсѐ в нерозривній юдності, 
виступаю принциповим моментом запропонованого методу. 

Емпатійно-гедоністичний метод полѐгаю в активізації відчуттѐ естетич-
ної насолоди в учнів у процесі спілкуваннѐ з різними видами мистецтва. 

Отже, образно-асоціативний метод передбачаю порівнѐннѐ 
змістовного наповненнѐ образів у різних видах мистецтва, аналітико-
формотворчий – оріюнтую учнів на зіставленнѐ елементів форми, 
емпатійно-гедоністичний – сприѐю досѐгнення ефекту естетичної насолоди 
на основі емпатійного переживаннѐ школѐрами художніх образів. 

Другий етап – аналітично-оцінявальний – передбачаю безпосередню 
оволодіннѐ учнѐми вокальними навичками. Завданнѐ цього етапу полѐгало в 
розвиткові оцінявальних підходів під час сприйманнѐ високоѐкісних 
вокально-хорових творів, поглибленнѐ музично-естетичного інтересу, 
підтримуваннѐ бажаннѐ брати участь в обговоренні вражень від сприйнѐттѐ 
музичних творів, їхньому художньому аналізі. На даному етапі співацька 
діѐльність виступала передусім у ѐкості розвивального й виховного 
середовища, на тлі ѐкого відбувалосѐ формуваннѐ музично-естетичного 
сприйманнѐ, збагаченнѐ й уточненнѐ музичних знань, самостійної оцінки 
ѐкостей музичних творів; привчаннѐ учнів до колективного відвідуваннѐ 
театральних вистав і концертів із наступним їх обговореннѐм, набуттѐ 
соціокультурного досвіду активної участі у співацькій діѐльності (відвідуваннѐ 
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вокальних, хорових колективів, інструментальних гуртків, ансамблів 
естрадної, народної, джазової музики тощо).  

Основними методами етапу ю вокально-слухові вправи; залученнѐ 
засобів ІКТ; творчі завданнѐ та ін. 

Насамперед, звернемо увагу на залученнѐ засобів ІКТ до розвитку 
музично-естетичного смаку підлітків у процесі співацького навчаннѐ. Так, 
інформаційні технології дозволѐять по-новому, комплексно використовувати 
на занѐттѐх музики текстову, звукову, графічну відеоінформація. На уроках 
музики гармонійно поюднуятьсѐ знаннѐ комп’ятерної грамоти з музикоя, і, 
ѐк результат цього поюднаннѐ, створяютьсѐ нова ѐкість сучасного уроку, що 
сприѐю розвиткові музично-естетичного смаку [9].  

Використаннѐ інформаційних технологій дозволѐю залучити учнів до 
такої діѐльності: 

- створеннѐ творчих робіт; 
- пошукової роботи під час вивченнѐ народної творчості, української 

музичної культури, творчості композиторів світу тощо; 
- оформленнѐ результатів проектів за певними темами. 
Діювим механізмом розвитку музично-естетичного смаку підлітків під 

час співацького навчаннѐ ю також різноманітні творчі завданнѐ. Наведемо 
приклади: «Гра в м’ѐчик», «Клавіатура», «Ми – композитори» (спрѐмовані 
на розвиток спеціальних музичних здібностей, що у своя чергу сприѐтиме 
формування музично-естетичного смаку); «Маляюмо музику», 
«Театральні контрасти» (стимуляять розвиток музично-естетичного смаку 
підлітків на занѐттѐх з музичного мистецтва); «Оркестрові фантазії», 
«Ритми Африки», «Уѐвний оркестр» (сприѐю формування фантазії, уѐви, 
чуттѐ іншого); «Мандрівки по уроках», «Я – вчитель!» (завданнѐ-проекти, 
що даять можливість глибше усвідомити зміст музичних творів) та ін. 

Третій – творчо-результативний – етап спрѐмований на формуваннѐ 
практичних вокально-хорових навичок із метоя розвитку музично-
естетичного смаку підлітків. Цей етап передбачаю підвищеннѐ пріоритету 
творчо-рефлексивних форм роботи, творче застосуваннѐ набутих 
співацьких умінь і навичок на практиці, їх узагальненнѐ й закріпленнѐ. 
Основними методами означеного етапу ю використаннѐ медіазасобів; 
метод використаннѐ порівнѐннѐ виконавських інтерпретацій тощо. 

На сучасному етапі розвитку суспільства велике значеннѐ длѐ розвитку 
музично-естетичного смаку підлітків маять медіазасоби. Так, сьогодні відомі 
й широко використовувані такі мультимедійні засоби, ѐк: електронні музичні 
енциклопедії, педагогічні програмні засоби «Музичне мистецтво» длѐ 5–8 
класів тощо. У контексті даного дослідженнѐ коротко розглѐнемо особливості 
музичних енциклопедій. В основному меня енциклопедій ю різні розділи: 
«Статті», «Екскурсії», «Вікторина», «Хронологіѐ», «Енциклопедичні статті», 
«Словник термінів», «Історіѐ рока і джаза», «Додатки» тощо. На нашу думку, 
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розділ «Статті» ю основним розділом енциклопедії, ѐкий дозволѐю школѐрам 
здобувати необхідну інформація. Енциклопедична статтѐ містить біографічну 
інформація про композиторів і виконавців, відомості про музичні твори (ся-
жети, прем’юри, історіѐ написаннѐ), музичні інструменти, про жанри класич-
ної музики та етапи її розвитку. За допомогоя робочого вікна сторінки, мож-
на переглѐнути відеофрагменти або прослухати аудіоматеріали, що сто-
суятьсѐ даної статті, а також відкрити меня «Додатки» (екскурсії, вікторини, 
хронологіѐ), «Настройки», «Закладки», вікна «Словник», «Пошук» тощо. 

Використаннѐ педагогічних програмних засобів «Музичне 
мистецтво» длѐ 5–8 класів маю перевагу в тому, що навчальний курс длѐ 
кожного класу складаютьсѐ згідно з програмоя. Кожен урок розкриваю 
конкретну тему за допомогоя малянків, фотографій, тексту, анімації, 
аудіо- та відеофрагментів. Програма дозволѐю прослуховувати зразкове 
виконаннѐ музичних творів, виконувати пісні в режимі караоке. Длѐ 
перевірки знань передбачено контрольні запитаннѐ й завданнѐ, тести длѐ 
самоконтроля та контроля. 

Програмний засіб містить словник термінів і понѐть, іменний 
покажчик, додаток-схему «Характеристики музики». Важливим засобом ю 
«Конструктор уроків», за допомогоя ѐкого вчитель може створити уроки 
за власноя методикоя, а також за потреби відредагувати запропоновані 
розробниками. 

Вихованнѐ музично-естетичного смаку пов’ѐзане з такими сторонами 
вокально-хорового мистецтва, ѐк інтерпретаціѐ творів, ѐкість їх виконаннѐ, 
а також добір репертуару та складаннѐ концертних програм. Досконала 
інтерпретаціѐ хорового чи вокального твору свідчить про зрілість 
виконавцѐ, одночасно вона даю можливість слухачеві здійснити адекватну 
естетичну оцінку самого твору, не вводѐчи в оману його почуттѐ та смак. 
Робота над пошуком творів та складаннѐм ѐкісних концертних програм 
сприѐю виховання музично-естетичного смаку у двосторонньому порѐдку: 
тут зацікавленими сторонами ю і самі виконавці, і слухачі. Концертне 
виконаннѐ однопланових творів навіть під час тематичних виступів у 
масового слухача викличе переважно втому, а не естетичне задоволеннѐ. У 
той самий час уміло складена барвиста, контрастна програма, побудована 
на емоційно висхідній лінії, ѐка навіть нагадуватиме драматургія, 
пожвавить інтерес до музичного мистецтва, викличе задоволеннѐ навіть 
прискіпливого смаку. З другого боку, не можна складати плануваннѐ 
виступу, випускаячи з уваги рівень підготовленості аудиторії, перед ѐкоя 
він буде проходити. Вихованнѐ музично-естетичного смаку, ѐк і будь-ѐке 
інше вихованнѐ, ю поступовим процесом. Тут необхідно користуватисѐ 
принципом «від простого до складного», маячи на увазі ѐк віковий, так і 
спеціальний ценз [10]. 
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Логіка дослідженнѐ вимагаю характеристики такого методу розвитку 
музично-естетичного смаку підлітків, ѐк метод порівнѐннѐ виконавських 
інтерпретацій. Насамперед, з’ѐсуюмо сутність понѐттѐ «інтерпретаціѐ». Так, 
С. Гмиріна зазначаю, що інтерпретаціѐ – з латинської interpretation – 
тлумаченнѐ, роз’ѐсненнѐ. У музиці – художню тлумаченнѐ музичного твору, 
результат розуміннѐ його сутності виконавцем *2+.  

Л. Казанцева у своїй роботі «Понѐттѐ виконавської інтерпретації» 
говорить про те, що «Інтерпретаціѐ поюдную твореннѐ й відтвореннѐ, хоча 
не обов’ѐзково рівноя міроя. Як в окремо взѐтої інтерпретації, так і у 
виконавському стилі може затверджуватись особистісний пріоритет 
виконавцѐ. Також і навпаки, виконавець здатний віддати себе у владу 
автора, підкорившись його волі» *5, c. 153+. 

У нашому дослідженні виконавська інтерпретаціѐ розуміютьсѐ ѐк 
багатогранний цілісний процес вивченнѐ й відтвореннѐ в реальному 
звучанні художнього змісту музичного твору, що передбачаю глибоке 
осмисленнѐ авторського задуму художнього образу, особистісне ставленнѐ 
до нього, втіленнѐ змістовної сутності в музичному виконанні.  

Інтерпретаціѐ музичних творів передбачаю пошук учнѐми в музиці 
особистісно значущих смислів, співзвучних власному духовному світові. 

Отже, спираячись на музичний досвід і уѐву, фантазія, інтуїція 
підлітки починали зіставлѐти, порівнявати, перетворявати, вибирати та 
створявати. Розвиваятьсѐ здібності до індивідуального слуханнѐ і творчої 
інтерпретації. При цьому смак учнів буде розвиватисѐ у процесі творчої 
роботи на занѐтті, коли підліток буде проживати шлѐх виконавцѐ, 
композитора, слухача. 

Висновки та перспективи подальших наукових розвідок. Вкляченнѐ 
учнів у творчу діѐльність, використаннѐ різних методів у роботі з 
підлітками сприѐло проѐву позитивної динаміки у формуванні музично-
естетичного смаку учнів підліткового віку у процесі співацького навчаннѐ.  

Таким чином, основні методи розвитку музично-естетичного смаку 
можна об’юднати в такі групи: 

1. Методи і прийоми формуваннѐ елементів естетичного сприйнѐттѐ, 
оцінок, смаків, почуттів, інтересів тощо. Наприклад, слуханнѐ музичного 
твору, розглѐданнѐ картини або ілястрації, бесіди тощо. 

У процесі використаннѐ ціюї групи методів педагог повинен 
пам’ѐтати, що естетичне сприйнѐттѐ можливе лише за умови відносної 
незалежності лядини від матеріальних нестатків, потреб, що необхідний 
особливий настрій на сприйнѐттѐ естетичного, особливе очікуваннѐ 
емоційного впливу, спрѐмованість уваги на естетичні ѐкості об’юкта, опора 
на емоції та почуттѐ із спонуканнѐм до співпереживаннѐ. З ціюя метоя 
застосовуятьсѐ різні поюднаннѐ словесних і наочних методів і прийомів. 

http://ua-referat.com/%D0%9C%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%96%D0%B0%D0%BB%D0%B8
http://ua-referat.com/%D0%95%D0%BC%D0%BE%D1%86%D1%96%D1%97_%D1%82%D0%B0_%D0%BF%D0%BE%D1%87%D1%83%D1%82%D1%82%D1%8F
http://ua-referat.com/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%B9%D0%BE%D0%BC%D1%83
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2. Методи, спрѐмовані на залученнѐ дітей до естетичної та художньої 
діѐльності, на розвиток їх умінь і навичок художньо відтворявати 
навколишній світ у процесі співацького навчаннѐ, освоявати елементарні 
засоби художньої виразності. Це можуть бути поюднаннѐ різних наочних, 
практичних і словесних методів і прийомів. 

Цѐ група методів і прийомів спрѐмована на розвиток естетичних і 
художніх здібностей, творчих умінь і навичок дітей. Ці методи 
передбачаять необхідність створеннѐ пошукових, «проблемних» ситуацій, 
диференційованого підходу до кожної дитини з урахуваннѐм її 
індивідуальних здібностей. Конкретні прийоми будуть дещо відрізнѐтисѐ 
залежно від того, чи зв’ѐзуятьсѐ вони тільки зі сприйнѐттѐм або 
відтвореннѐм, виконавством або творчістя. 

У першому випадку методи та прийоми спонукаять дітей до 
самостійного висловленнѐ з приводу змісту, характеру, виразних засобів 
конкретного твору мистецтва, до оцінки ѐкості свого виконаннѐ й 
виконаннѐ однолітків, до різних порівнѐнь і зіставлень. У другому випадку 
діти виконуять завданнѐ в більш складних умовах. Наприклад, їм не 
показуять спосіб зображеннѐ предмета, а пропонуять здогадатисѐ, 
подумати, знайти самим цей спосіб та ще спланувати всі етапи дії і 
розповісти про них. Таким чином, дитина вчитьсѐ думати, шукати, 
пробувати, знаходити рішеннѐ. Творчі зусиллѐ дітей спрѐмовуятьсѐ на 
пошуки в художній діѐльності нових засобів, варіантів, комбінацій. 
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РЕЗЯМЕ 

Ли Жуйцин. Методическое обеспечение развитиѐ музыкально-эстетического 
вкуса подростков. 

В статье указано, что одной из основных задач методического обеспечениѐ 
развитиѐ музыкально-эстетического вкуса подростков на современном этапе 
ѐвлѐетсѐ реализациѐ самостоѐтельно-оценочных подходов в процессе эмоционально-
эстетического отношениѐ к искусству. Автором рассмотрены педагогические условиѐ, 
методы, приемы, формы развитиѐ музыкально-эстетического вкуса подростков. 
Доказано, что методическое обеспечение развитиѐ музыкально-эстетического вкуса 
подростков сконцентрировано в обосновании факторов активизации учебной 
деѐтельности школьников как процесса такой организации обучениѐ, котораѐ 
способствует самостоѐтельным творческим действиѐм участников 
образовательного процесса в усвоении знаний, умений и навыков. Пути методического 
обеспечениѐ развитиѐ музыкально-эстетического вкуса подростков ориентированы на 
определение ведущих этапов обучениѐ, выѐснение их содержательного наполнениѐ, 
выѐвление методов и приоритетных форм обучениѐ. 

Ключевые слова: музыкально-эстетический вкус, подростки, методическое 
обеспечение, метод, искусство, эмоционально-эстетическое отношение. 

 
SUMMARY 

Lee Ruiqing. Methodological provision for teenagers’ musical-aesthetic taste 
development. 

Introduction. One of the main ways of developing the musical-aesthetic taste of 
teenagers in modern conditions is development of its methodological provision. Accordingly, 
one of the main tasks of methodological provision for the development of musical-aesthetic 
taste of teenagers at the present stage is realization of self-evaluation approaches in the 
process of emotional-aesthetic attitude to art. 

The aim of the article is to consider pedagogical conditions, methods, techniques, 
forms of development of musical-aesthetic taste of teenagers.  
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Research methods. In order to achieve the goal, the following methods were used: 
theoretical (analysis of philosophical, psychological, pedagogical, methodological literature 
on the problem of research for identifying the essence of the fundamental concepts of 
research; content analysis of normative documents of institutions of general secondary 
education for revealing the content of methodological provision for the development of 
musical-aesthetic taste of teenagers; generalization and systematization of materials for the 
essential characteristic of the methodological provision for the development of the musical-
aesthetic taste of teenage students. 

Research results. The author has considered pedagogical conditions, methods, 
techniques, and forms of development of musical-aesthetic taste of teenagers. It has been 
proved that methodological provision of development of musical-aesthetic taste of teenagers 
is concentrated in substantiating the factors of activating the educational activity of students 
as a process of such organization of training, which promotes self-creative actions of 
participants in the educational process in the acquisition of knowledge, skills and abilities.  

Conclusions. The ways of methodological provision for the development of musical-
aesthetic taste of teenagers are focused at identifying the leading stages of education, 
ascertaining their content, identifying methods and priority forms of learning. 

Key words: musical-aesthetic taste, teenagers, methodological provision, method, 
art, emotional-aesthetic attitude. 
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РІВЕНЬ СОМАТИЧНОГО ЗДОРОВ’а І ФІЗИЧНОГО РОЗВИТКУ 

СТАРШОКЛАСНИЦЬ 
 
У статті визначено рівень фізичного розвитку й соматичного здоров’ѐ 

старшокласниць у межах навчально-виховного процесу в загальноосвітньому 
навчальному закладі. 

Отримані нами у процесі дослідженнѐ дані показників фізичного розвитку 
учениць старших класів свідчать про те, що їх значеннѐ відповідаять віковим 
нормам. Дані розподілу обстежуваних за рівнем фізичного здоров’ѐ (РФЗ) 
дозволѐять констатувати, що 14,7 % старшокласниць маять низький РФЗ, 11,6 % – 
нижчий за середній, у 52,1 % дівчат, ѐкі взѐли участь у дослідженні, РФЗ ю середнім. На 
нашу думку, позитивним ю факт, що серед школѐрок було зафіксовано 8,4 %, що 
маять вищий за середній РФЗ і 13,2 % – високий. 

Дослідженнѐ проводилосѐ з метоя покращеннѐ ефективності процесу 
фізичного вихованнѐ. У подальшому плануютьсѐ розробка методики фізичного 
вихованнѐ, спрѐмованої на збереженнѐ, зміцненнѐ фізичного здоров’ѐ школѐрів і 
нормалізації їх ваги із використаннѐм засобів оздоровчого фітнесу. 

Ключові слова: старшокласниці, здоров’ѐ, антропометричні виміряваннѐ, 
фізичний розвиток, вікові норми, надлишкова вага. 

 




