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ІСТОРИКО-ГЕНЕТИЧНИЙ АСПЕКТ ПРОБЛЕМИ 
ЕСТЕТИЧНОГО РОЗВИТКУ ОСОБИСТОСТІ ЗАСОБАМИ 
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У статті досліджується історико-генетичний аспект 
проблеми естетичного розвитку особистості засобами музичного 
мистецтва. Автор наголошує, що задовго до нашої ери у Греції, 
Римі, Китаї, Візантії та інших країнах світу музика, як один з 
найбільш емоційних видів мистецтва, вважалась найбільш 
важливим засобом впливу на внутрішній світ дитячої особистості й 
використовувалась у вихованні та навчанні. 

В різні історичні епохи музично-естетичне виховання займало 
значне місце у суспільному житті та входило в систему виховання 
особистості. В Давній Греції вважали музичне виховання важливою 
умовою формування гармонійної особистості за допомогою ладу, 
ритму, мелодії. В епоху Середньовіччя вважалось, що музика може 
виховувати моральність, пом’якшувати характери, запобігати 
провинам. В епоху Відродження музика оспівувала людську 
особистість, пробуджувала інтерес до внутрішнього світу. 

Зазначено, що український народ набув величезного досвіду в 
галузі музично-естетичного виховання. В Україні кожна історична 
епоха була пов’язана з проблемою музично-естетичного виховання. 
Автор статті підкреслює значущість творчості та педагогічної 
діяльності українських композиторів у розвитку музично-
естетичної думки. Підкреслено, що музичному мистецтву 
належить особлива роль в естетичному вихованні, залучення до 
якого не лише розвиває художній потенціал, а й мобілізує усі духовні 
ресурси особистості. 

Автор статті зазначає, що історичний огляд проблеми 
естетичного виховання засобами музичного мистецтва дозволяє 
зробити висновок, що музика, з усім різноманіттям її жанрів, форм 
та образів, завжди була важливим засобом естетичного виховання 
дітей і молоді 

Ключові слова: естетичне виховання, музично-естетичне 
виховання, музично-естетична думка, особистість, музична 
творчість, музичне мистецтво, музика, педагогічна діяльність, 
український народ, українська культура. 
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Постановка проблеми. На сучасному етапі розвитку української 
держави важливою умовою збереження й збагачення національно-
культурних традицій, підвищення рівня духовної культури й гуманізації 
суспільства стає проблема естетичного виховання, яка є невід’ємною 
складовою гармонійного розвитку дитячої особистості й ефективним 
засобом духовного розвитку всього суспільства. 

Музика як один з найбільш емоційних видів мистецтва протягом 
століть вважалась важливим засобом впливу на внутрішній світ 
особистості й використовувалась у вихованні (Давня Греція, Давній Рим, 
Давній Китай, Візантія та інші). Ще давньогрецькі філософи, 
розмірковуючи про природу і характер людських переживань під час 
сприймання музичного мистецтва, прийшли до висновків, що музика 
повинна бути обов’язковим предметом у вихованні та навчанні 
(Татаркевич, 1977). 

Теоретичні основи естетичного виховання особистості розкрито в 
педагогічних працях О. Бурова, І. Дмитрієвої, І. Зязюна, А. Комарової, 
Б. Лихачова, Л. Масол, Л. Мелік-Пашаєва, Н. Миропольської, Н. Ничкало, 
Л. Печко, О. Семашка, С. Сургай, Т. Турчин, Л. Хлєбнікової А. Щербо, 
О. Щолокової й інших. У наукових працях В. Бутенка, М. Деркач, 
А. Зиминої, О. Комаровської, А. Масол, Н. Миропольської 
О. Михайличенка, О. Олексюк, Г. Падалки, О. Ростовського, 
О. Рудницької, Л.  Сбітнєвої, І .Сташевської, Н. Фоломєєвої, Г. Шевченко 
та інших наголошується на тому, що саме мистецтво є універсальним 
засобом становлення людської особистості. 

Мета статті – дослідження історико-генетичного аспекту проблем 
розвитку естетичного виховання особистості засобами музичного 
мистецтва. 

Виклад основного матеріалу дослідження. Античні філософи 
висували на перший план значення музики в суспільному житті, вплив 
музичного мистецтва на розвиток особистості за допомогою ладу, ритму, 
мелодії. Піфагор та його послідовники наголошували, що музика – 
виняткове мистецтво, вона – особливий дар богів, а вплив музики на душі 
людей пояснювали тим, що музичні звуки споріднені людським емоціям і 
почуттям (Татаркевич, 1977). 

В епоху Середньовіччя вважалось, що музика може виховувати 
моральність, пом’якшувати характери, запобігати провинам. Визначалась 
переважно катарсична значущість музики, яка сприяла благочинному 
образу життя. 
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В епоху Відродження музика оспівувала людську особистість, 
пробуджувала інтерес до внутрішнього світу, відображала музичними 
засобами всі відтінки почуттів та переживань людини. 

Значний досвід у галузі музично-естетичного виховання накопичено 
українським народом. Музичне мистецтво завжди займало значне місце в 
культурному житті українського народу. В Україні кожна історична епоха 
була пов’язана з проблемою музично-естетичного виховання, яке було 
невід’ємною складовою частиною української народної педагогіки, що є 
яскравим прикладом використання музичного мистецтва в естетичному 
вихованні дитячої особистості (Стельмахович, 1997). 

Найкращим і найбагатшим проявом духовної культури народу, 
українського музичного мистецтва є українська народна пісня, в образах 
якої віддзеркалюється побут, риси характеру, почуття та переживання, 
життя українського народу та його естетичний смак. 

Українські філософи О. Духнович, Я. Козельский, Ф. Прокопович, 
Г. Сковорода, П. Юркевич наголошували, що саме музичне мистецтво є 
найважливішим у процесі естетичного виховання особистості. На процес 
розвитку художньої творчості українців значно вплинула концепція 
естетичного виховання особистості Г. Сковороди, який тлумачив проблему 
самопізнання, наголошуючи на важливості виховання у дітей з 
наймолодшого віку поваги та інтересу до звичаїв та обрядів своїх пращурів, 
до пісні, до багатих скарбів усної народної творчості (Сбітнєва, 2015, с. 17). 

Важливим чинником розвитку музично-естетичного виховання була 
діяльність навчальних закладів в Україні – Острозька слов’яно-греко-
латинська академія (1576–1636 рр.), братські школи, музичне училище в 
Глухові (1737 р.), Києво-Могилянська академія (1632) та інші. 
Функціонування цих освітніх  закладів свідчить про значну увагу до 
естетичного розвитку особистості. Наприклад, вихованці Києво-
Могилянської академії вивчали нотну грамоту, грали на музичних 
інструментах, співали в хорі й грали в оркестрі. 

Значний вклад в розвиток музично-естетичного виховання у XVIII 
столітті внесли відомі композитори цієї епохи М. Ділецький, 
М. Березовський, Д. Бортнянський та А. Ведель. 

У ХІХ столітті музичне мистецтво України отримало розвиток 
завдяки українському пісенному фольклору, в якому яскраво відображена 
велична історія українського народу. На основі фольклору невідомими 
авторами в перші десятиріччя століття створені відомі музичні шедеври: 
«Українська симфонія», пісні «Сонце низенько», «Віють вітри» та інші. З 
50-х років ХІХ століття стали видаватися нотні збірники українських 
пісень. 
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Одним із талановитих композиторів і співаків ХІХ століття був 
С. Гулак-Артемовський (1813‒1873). У 1862 році С. Гулак-Артемовський 
вперше в Україні створив оперу на національний сюжет «Запорожець за 
Дунаєм». Ця грандіозна подія сприяла подальшому розвитку музичного 
мистецтва України. 

Початок ХХ століття ознаменувався розвитком своєрідної музично-
педагогічної системи, де значна увага приділялася естетичному вихованню 
підростаючого покоління. Відомими представниками цього етапу були 
І. Алчевський, М. Вербицький, М. Вериківський, В. Верховинець, 
С. Воробкевич, Г. Дяченко, П. Козицький, Ф. Колесса, О. Кошиць, 
М. Лисенко, М. Леонтович, С. Людкевич, Л. Ревуцький та інші. Ці 
композитори та педагоги завдяки творчості, організаційно-педагогічній 
діяльності закладали основи музично-естетичної освіти ХХ століття. Ними 
було визначено напрямок музично-естетичної роботи та розпочато 
формування репертуару для дітей різного віку на фольклорній  основі, 
друкування теоретичних підручників (Сбітнєва, 2015). 

Одним з талановитих композиторів кінця ХIХ – початку ХХ століття, 
який заснував українську професійну музичну школу, проводив 
просвітницьку роботу в процесі проведення різних музичних заходів, чим 
суттєво вплинув на музично-естетичне виховання в Україні, був 
М. Лисенко. Все життя він прагнув зберегти самобутність національної 
культури. Педагогічні ідеї М. Лисенка продовжували його послідовники 
М. Леонтович, К. Стеценко, Я. Степовий, В. Верховинець, Г. Хоткевич та 
інші. 

Викликає інтерес педагогічна діяльність композитора, педагога, 
автора першого в Україні підручника з хореографії В. Верховинця, який 
заснував нові жанри –  рухлива музична гра та театралізована пісня. Основа 
методики педагога – практичне застосування взаємодії мистецтв: 
музичного, хореографічного та драматичного (Верховинець, 1990). 

Значний внесок у розвиток української системи музично-естетичного 
виховання зробив композитор, педагог М. Леонтович, який надавав 
великого значення народній пісні та фольклору в музичному вихованні 
дітей. На початку ХХ століття М. Леонтович заснував хорову школу, 
творчість якої доводила, що хорове мистецтво розвиває й виховує дітей. 

У музичній педагогіці ХХ-го століття новий напрям відкрила 
музично-естетична концепція видатного музиканта-педагога 
Д. Кабалевського (1904‒1987). Метою музичного виховання педагог 
вважав формування музичної культури, а в основі музичного виховання 
лежить активне сприймання музики. Педагогічні ідеї Д.  Кабалевського 
дали змогу для вирішення проблем музичної педагогіки – виховання 
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інтересу до музики, визначення мети, завдань, основи музичного 
виховання. 

Проаналізувавши ідеї цілісних систем масового музичного виховання 
дітей, створених Е. Жак-Далькрозом, К. Орфом, З. Кодаєм та 
Д. Кабалевським в ХХ столітті, можна зробити висновок, що метою цих 
систем було музично-естетичне виховання дитячої особистості засобами 
музичного мистецтва. 

В 90-ті роки, коли Україна стала незалежною державою, почався 
новий етап в розвитку естетичного і художнього виховання. В країні 
розпочався активний пошук нових педагогічних концепцій та 
впровадження сучасних педагогічних технологій. Національна культура 
набула пріоритетного значення в художній освіті. 

Висновки. Усвідомити сучасний стан естетичного виховання та 
можливості його розвитку в майбутньому можливо лише за умови його 
розгляду в історико-культурному та філософському контексті та в певній 
динаміці розвитку його теорії та практики. 

На основі аналізу наукової літератури установлено, що проблема 
естетичного виховання особистості привертала увагу видатних 
представників людства з давніх часів і досі не втрачає своєї актуальності у 
вітчизняному й зарубіжному науковому просторі. Проте питання 
естетичного виховання підростаючого покоління засобами музичного 
мистецтва ще потребують цілісного наукового дослідження в Україні. 
Історичний огляд проблеми естетичного виховання засобами музичного 
мистецтва дозволяє зрозуміти, що музика, з усім різноманіттям її жанрів, 
форм та образів, завжди була важливим засобом естетичного виховання 
дітей і молоді.  
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ИСТОРИКО-ГЕНЕТИЧЕСКИЙ АСПЕКТ ПРОБЛЕМЫ 
ЭСТЕТИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ЛИЧНОСТИ СРЕДСТВАМИ 

МУЗЫКАЛЬНОГО ИСКУССТВА 

Е. Ф. Сбитнева  
В статье исследуется историко-генетический аспект проблемы 

эстетического развития личности средствами музыкального искусства. Автор 
отмечает, что задолго до нашей эры в Греции, Риме, Китае, Византии и других 
странах мира музыка как один из самых эмоциональных видов искусства 
считалась наиболее важным средством воздействия на внутренний мир детской 
личности и использовалась в воспитании и обучении. 

В разные исторические эпохи музыкально-эстетическое воспитание 
занимало значительное место в общественной жизни и входило в систему 
воспитания личности. В Древней Греции считали музыкальное воспитание важным 
условием формирования гармоничной личности с помощью строя, ритма, мелодии. 
В эпоху Средневековья считалось, что музыка может воспитывать 
нравственность, смягчать нравы, предотвращать проступки. В эпоху 
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Возрождения музыка воспевала человеческую личность, пробуждала интерес к 
внутреннему миру. 

Отмечено, что украинским народом приобретен огромный опыт в области 
музыкально-эстетического воспитания. В Украине каждая историческая эпоха 
была связана с проблемой музыкально-эстетического воспитания. Автор статьи 
подчеркивает значимость творчества и педагогической деятельности украинских 
композиторов в развитии музыкально-эстетической мысли. Подчеркнуто, что 
музыкальному искусству принадлежит особая роль в эстетическом воспитании, 
привлечение к которому не только развивает художественный потенциал, но и 
мобилизует все духовные ресурсы личности. 

Автор статьи отмечает, что исторический обзор проблемы эстетического 
воспитания средствами музыкального искусства позволяет сделать вывод, что 
музыка, со всем многообразием ее жанров, форм и образов, всегда была важным 
средством эстетического воспитания детей и молодежи 

Ключевые слова: эстетическое воспитание, музыкально-эстетическое 
воспитание, музыкально-эстетическая мысль, личность, музыкальное творчество, 
музыкальное искусство, музыка, педагогическая деятельность, украинский народ, 
украинская культура. 

HISTORICAL AND GENETIC ASPECT OF THE PROBLEM OF 
AESTHETIC DEVELOPMENT OF PERSONALITY BY MEANS OF 

MUSICAL ART 

O. F. Sbitnieva 
The article deals with the historical-genetic aspect of the problem of aesthetic 

development of personality by means of musical art. The author points out that long 
before our era in Greece, Rome, China, Byzantium and other countries of the world, 
music as one of the most emotional forms of art was considered the most important means 
of influencing the inner world of a child's personality and was used in education and 
training. 

In different historical eras, musical and aesthetic education has occupied a 
significant place in public life and was part of the personality education system. In 
ancient Greece, musical education was considered an important condition for the 
formation of a harmonious personality with the help of fret, rhythm and melody. In the 
Middle Ages, music was thought to foster morality, soften characters, prevent 
wrongdoing. In the Renaissance, music sang the human personality, aroused interest in 
the inner world. 

It is noted that the Ukrainian people have gained a great deal of experience in the 
field of music-aesthetic education. In Ukraine, every historical era has been linked to the 
problem of music-aesthetic education. The author of the article emphasizes the 
importance of creativity and pedagogical activity of Ukrainian composers in the 
development of musical and aesthetic thought. It is emphasized that musical art plays a 
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special role in aesthetic education, the involvement of which not only develops artistic 
potential, but also mobilizes all spiritual resources of the individual. 

The author of the article notes that the historical review of the problem of aesthetic 
education by means of musical art allows us to conclude that music, with all the diversity 
of its genres, forms and images, has always been an important means of aesthetic 
education of children and young people. 

Keywords: Aesthetic education, musical-aesthetic education, musical-aesthetic 
thought, personality, musical creativity, musical art, music, pedagogical activity, 
Ukrainian people, Ukrainian culture. 
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