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В статті проаналізовано теоретичні обґрунтування музично-естетичного виховання підлітків в умовах 
взаємодії школи й сім’ї. Досліджено роботи науковців, які дозволяють визначити ключові проблеми, що сто-
суються історичного, культурологічного, психологічного та педагогічного забезпечення означеного процесу.
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Постановка проблеми. Музично-естетичне 
виховання учнів підліткового віку за ста-

ном і характером свого вирішення належить до 
проблемних. Адже значна частина учнів підліт-
кового віку за своїми показниками музично-ес-
тетичної вихованості не характеризується вище 
низького рівня, виявляючи при цьому такі якос-
ті, як інтерес переважно до формальних ознак 
музичного мистецтва, мозаїчні знання окремих 
музичних творів, здатність лише до емоційного 
реагування на сприйнятий музичний матеріал. 
Учні підліткового віку засвідчують недостатні 
уміння в питаннях установлення діалогу з му-
зичним мистецтвом як художньою та естетич-
ною цінністю, демонструють відсутність досвіду 
пізнання музичного мистецтва в багатогранності 
його жанрів і видів, відчувають значні труднощі 
під час оцінювання, аналізу та виконання творів 
музичного мистецтва.

Актуальність цієї проблеми стосовно нашого 
наукового пошуку зумовлена тим, що вирішення 
проблеми музично-естетичного виховання підліт-
ків в умовах взаємодії школи й сім’ї відбувається 
як на теоретичному рівні, так і на практиці. У на-
уковій літературі аналізується досвід взаємодії 
школи та сім’ї, підкреслюється необхідність зміц-
нення зв’язку сімейного та шкільного виховання в 
духовному розвитку учнів. Так, залишаються без 
належної відповіді такі питання, які визначають 
сутність і завдання музично-естетичного вихован-
ня підлітків, роль школи й сім’ї в залученні учнів 
підліткового віку до світу прекрасного засобами 
музичного мистецтва, сучасний стан та особли-
вості музично-естетичної вихованості підлітків, 
теоретичне обґрунтування способів впливу на му-
зично-естетичну свідомість та активність учнів в 
умовах взаємодії школи й сім’ї.

Адже відсутність належної підготовки учнів 
у сфері музично-естетичної культури має пев-
не пояснення, засноване на аналізі процесів, які 
відбуваються в школі та сім’ї, а також дій та рі-
шень, які мають місце в системі залучення мо-
лоді до світу прекрасного в житті та мистецтві. 
З огляду на це важливим є аналіз теоретичних і 
практичних аспектів музично-естетичного вихо-
вання підлітків в умовах взаємодії школи і сім’ї.

Усвідомлюючи необхідність розв’язання озна-
ченого завдання, нами проведено аналіз та екс-
периментальне дослідження, спрямовані на те, 
щоб з’ясувати основні причини неефективного 
вирішення питань музично-естетичного вихован-
ня учнів підліткового віку, а також виявити на-

явні резерви у взаємодії школи й сім’ї, пов’язані 
з формуванням естетичної свідомості та органі-
зацією естетичної активності підлітків засобами 
музичного мистецтва [13]. Предметом наступних 
наукових пошуків став аналіз теоретичного об-
ґрунтування музично-естетичного виховання 
підлітків в умовах взаємодії школи і сім’ї.

Важливе місце у визначенні особливостей 
музично-естетичного виховання учнів за учас-
тю вчителів школи та батьківської громадськос-
ті відведено працям дослідників (Н. Авер’янова, 
Т. Алексеєнко, З. Болтарович, Н. Брагіна, 
Є. Букреєва, О. Ветрова, О. Велика, Т. Вечерок, 
М. Волос, Н. Ганнусенко, Т. Гараніна, Т. Д’ячкова, 
О. Єрмусевич, Г. Ігнатенко, Л. Комарова, Г. Кон-
дратенко, М. Лукашевич, А. Макаренко, В. Пусто-
вий, В. Сухомлинський, М. Стельмахович, Р. Фе-
дій та ін.), якими з’ясовано найсуттєвіші прояви 
цього процесу, обґрунтовано його особливості та 
закономірності, визначено можливі рішення та 
дії, спроможні його забезпечити, надати йому 
необхідного змісту, способу досягнення передба-
чених результатів.

З огляду на це, теоретичні висновки та уза-
гальнення вчених забезпечили різнобічне осмис-
лення музично-естетичного виховання учнів, роз-
криваючи при цьому не лише сутність, значення 
та потенційні можливості музично-естетичного 
впливу на свідомість та поведінку підлітків, але 
й умови, в яких такий процес має відбуватися. 
Науково-теоретичний пошук учених є основою 
побудови системи практичних дій, до здійснення 
яких залучаються працівники школи та батьків-
ська громадськість.

Мета статті. Теоретично обґрунтувати аспек-
ти музично-естетичного виховання підлітків в 
умовах взаємодії школи і сім’ї.

Виклад основного матеріалу. Отже, цілком ло-
гічним постає аналіз та узагальнення теоретично-
го внеску вчених щодо організації та забезпечення 
музично-естетичного виховання учнів підлітково-
го віку в умовах взаємодії школи й сім’ї. Якими є 
здобутки на теоретичному рівні вирішення озна-
ченої проблеми? Чого вдалося досягти дослідни-
кам, обґрунтовуючи теоретичні засади залучення 
учнів до світу прекрасного в музичному мисте-
цтві? Чи вдалося визначити оптимальний зміст і 
способи взаємодії школи й сім’ї в напрямку збага-
чення музично-естетичних знань, понять, уявлень 
а також розвитку художньо-естетичної активнос-
ті та творчості учнів? Ці запитання є важливими і 
тому вимагають належної відповіді.
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На основі аналізу та узагальнення наукової лі-

тератури можемо констатувати, що вченим вдало-
ся обґрунтувати теоретичні засади цієї проблеми, 
виділивши при цьому історичні, культурологічні, 
психологічні та педагогічні аспекти. Для систем-
ного висвітлення та аналізу запропонованих рі-
шень нами подано відповідні дані (рис. 1).

Теоретичне обґрунтування історичних ас-
пектів музично-естетичного виховання учнів в 
умовах взаємодії школи і сім’ї. Актуальними в 
контексті розгляду історичних аспектів зазначе-
ної проблеми є праці В. Кузя, О. Михайличенка, 
М. Стельмаховича, О. Сухомлинської, А. Троцко, 
В. Федяєвої та ін., в яких аналізується історич-
ний досвід розбудови освітньо-виховної прак-
тики, зокрема музично-естетичного виховання 
учнів в умовах взаємодії шкільної освіти та сім’ї, 
наголошується на принципах, які визначають 
зміст і характер музично-естетичного виховання 
учнів в різних регіонах України, роль школи й 
сім’ї в залучені молоді до художньо-естетичних 
цінностей [10; 11; 14; 15; 17].

При цьому важливо підкреслити, що істо-
ричні аспекти музично-естетичного виховання 
учнів за участю школи й сім’ї аналізувалися на 
матеріалі минулого, зокрема ХІХ-ХХ століття. 
Водночас питання сучасного етапу соціально-іс-
торичного розвитку українського суспільства не 
знайшли належного вивчення та висвітлення в 
літературі стосовного того, як вирішуються за-
вдання музично-естетичного виховання підлітків 
за участю школи й сім’ї. Це не сприяє актуалі-
зації зазначеної проблеми й узагальненню ідей 
та поглядів, що пов’язані із залученням учнів до 
світу прекрасного в музичному мистецтві.

Теоретичне обґрунтування культурологічних 
аспектів музично-естетичного виховання учнів 
в умовах взаємодії школи й сім’ї. Дослідження 
таких проблем, як національні традиції музично-
естетичного виховання, роль родинних і сімейних 
свят у залученні учнів до етномузичної культу-
ри, взаємодія закладів освіти, культури та сім’ї у 
формуванні естетичного ставлення молоді до етно-
пісенної творчості, здійснено вченими (Т. Алексе-
єнко, З. Болтарович, О. Велика, А. Владимирова, 
Н. Ганнусенко, Є. Голобородько, К. Журба, О. Ко-
берник, Л. Комарова, Л. Косачова, Т. Кравченко, 
А. Кузьмінський, Н. Лисенко, О. Наумчик, Г. Поно-
марьова, І. Риданова, М. Стельмахович, Т. Танько, 
В. Цина, Л. Чумак, Г. Яківчук та ін.).

У цих дослідженнях визначено, що музично-
естетичне виховання учнів, яке здійснюється на 
ґрунті національної культури, набуває особли-
вого емоційно-чуттєвого забарвлення, характе-
ризується своєю привабливістю, яскравістю, ви-
тонченістю, зумовленою музичними цінностями 
певного регіону України.

Культурологічна зумовленість музично-есте-
тичного виховання позначається на активному 
залученні до народного музичного мистецтва. 
Цей різновид музичної творчості властивий сі-
мейному вихованню, в умовах якого учні знайом-
ляться з народними піснями, інструментальною 
та хоровою музикою. Етномузичні цінності є до-
мінуючими, мають визначальний характер для 
музично-естетичного виховання в сім’ї, що має 
врахувати у своїй освітньо-виховній діяльності 
школа [16; 18; 19; 20].

Як засвідчують наші наукові спостереження, 
культурологічні засади музично-естетичного ви-
ховання підлітків в умовах взаємодії школи й сім’ї 
системно ще не обґрунтовано та не висвітлено. 
Адже на культурологічному ґрунті має бути від-
повідною мірою представлена не лише народна 
музика, але й інші різновиди музичного мисте-
цтва. Це особливо важливо для сучасної практи-
ки, в якій поступово інтегруються, взаємодопов-
нюються різні музичні жанри та види, напрямки 
та стилі музичної творчості. З урахуванням за-
значеного виникає необхідність подальшого ви-
вчення питань, що пов’язані з культурологічним 
забезпеченням музично-естетичного виховання 
підлітків в умовах взаємодії школи і сім’ї.

Теоретичне обґрунтування психологічних 
аспектів музично-естетичного виховання учнів 
в умовах взаємодії школи і сім’ї. Аналіз на-
укових досліджень дозволяє зазначити, що му-
зично-естетичне виховання залежить від соціо-
культурних та особистісних чинників. Йдеться 
про підлітка, який розвивається, набуває певних 
якостей, виявляє здатність до більш складних 
способів освоєння прекрасного в навколишній 
дійсності та мистецтві. Саме тому вчені (І. Бех, 
Л. Виготський, О. Єрмусевич, Н. Журавльова, 
С. Ковальов, Г. Костюк, Т. Кравченко, В. Посто-
вий, В. Рагозіна та ін.) зосереджують увагу на 
окремих психологічних аспектах музично-есте-
тичного виховання підлітків в умовах взаємодії 
школи та сім’ї. Як зазначає Л. Гусєва, «рушій-
ною силою розвитку психіки, свідомості дитини 
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Рис. 1. Теоретичне обґрунтування музично-естетичного виховання  
учнів підліткового віку в умовах взаємодії школи і сім’ї
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є її власна діяльність, спрямована на оволодіння 
об’єктивною дійсністю і опосередкована її відно-
синами з дорослими» [4, с. 113].

Серед актуальних проблем психологічного 
змісту вчені визначають такі, як вияв емоційної 
активності учнів у процесі естетичного сприй-
мання музичних творів, здійснення аналітичних 
та оціночних дій, пов’язаних з освоєнням музич-
но-естетичних цінностей, прийняттям рішень, 
що визначають творчий підхід до осмислення 
творів музичного мистецтва. Наголошуючи на 
необхідності психологічного забезпечення тако-
го процесу, дослідники окреслюють особливості 
підготовки учнів певних вікових груп (молодшо-
го, старшого шкільного віку) до художнього спіл-
кування, пізнання музичних творів в умовах вза-
ємодії школи і сім’ї [2; 3; 5; 6; 7; 8; 9; 12].

Однак питання психологічних особливостей 
музично-естетичного виховання учнів підлітко-
вого віку ще не знайшли всебічного теоретичного 
осмислення. У науковій літературі ці аспекти не 
отримали узагальненого висвітлення, що нега-
тивно впливає на організацію музично-естетич-
ного виховання підлітків, не сприяє підвищенню 
ефективності музично-естетичного виховання 
школярів в умовах взаємодії школи і сім’ї.

Теоретичне обґрунтування педагогічних 
аспектів музично-естетичного виховання під-
літків в умовах взаємодії школи й сім’ї. Науко-
ві розвідки вчених (Т. Алексеєнко, О. Баранов, 
Г. Берьозка, О. Ветрова, М. Волос, Т. Гараніна, 
З. Гіптерс, Ю. Грицай, О. Гуріна, Г. Ігнатенко, 
О. Книш, О. Коберник, В. Кузь, Н. Корольова, 
Т. Кравченко, О. Наумчик, О. Маренчук, Л. Пова-
лій, В. Постовий, В. Рагозіна, О. Савченко та ін.) 
засвідчують, що в забезпеченні процесу музич-
но-естетичного виховання учнів підліткового віку 
за участю школи та сім’ї важливого значення на-
бувають питання, які свідчать про доцільність та 
ефективність використання окремих форм, мето-
дів, способів і засобів музично-естетичного впли-
ву на учнів.

Схвалені висновки та рекомендації переважно 
спрямовані на посилення естетико-виховних мож-
ливостей кожного з учасників означеного проце-
су. Наголошується на необхідності вдосконалення 
форм і методів діяльності вчителів, їх спромож-
ності ефективно використовувати можливості 
навчальної та позанавчальної роботи для забез-
печення ефективності музично-виховного впливу 
на учнів. Як зазначає А. Бойко, «позаурочна та 
позашкільна виховна діяльність в школах майже 
не здійснюється. Спілкування вчителів і дітей має 
переважно формальний характер. Діти переста-
ють бачити в учителі старшого друга й порадника. 
А про гуманні морально-естетичні взаємини нічо-
го й говорити, оскільки вони формуються в проце-
сі педагогічно доцільної діяльності і спілкування, 
які, як бачимо, майже відсутні» [1, с. 8].

Увага дослідників акцентується також на 
формах і методах музично-естетичного вихован-
ня учнів в сім’ї, що певним чином посилює вихов-
ні можливості сімейного середовища та здатність 
батьків брати участь в естетико-виховному про-
цесі. Зазначаючи позитивні здобутки у вказаній 
сфері, варто наголосити на тому, що педагогічні 
аспекти музично-естетичного виховання підліт-
ків в умовах взаємодії школи й сім’ї не отримали 
належного вивчення та обґрунтування. Школа й 
сім’я мають спиратися на визначені на теоретич-
ному рівні педагогічні рішення.

Висновки. Аналіз теоретичного обґрунтуван-
ня музично-естетичного виховання підлітків в 
умовах взаємодії школи й сім’ї дозволяє конста-
тувати, що вченими визначено ключові пробле-
ми, що стосуються історичного, культурологічно-
го, психологічного та педагогічного забезпечення 
означеного процесу. Водночас окремі питання 
щодо взаємодії школи та сім’ї ще залишаються 
без належної відповіді, що зумовлює потребу у 
здійсненні подальшого наукового пошуку та при-
йнятті теоретично обґрунтованих рішень педаго-
гічного забезпечення музично-естетичного вихо-
вання підлітків в умовах взаємодії школи й сім’ї.
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ТЕОРЕТИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ  
МУЗЫКАЛЬНО-ЭСТЕТИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ ПОДРОСТКОВ  
В УСЛОВИЯХ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ШКОЛЫ И СЕМЬИ

Аннотация
В статье проанализированы теоретические обоснования музыкально-эстетического воспитания под-
ростков в условиях взаимодействия школы и семьи. Исследованы работы ученых, которые позволяют 
определить ключевые проблемы, касающиеся исторического, культурологического, психологического 
и педагогического обеспечения данного процесса. 
Ключевые слова: педагогическое обеспечение, музыкально-эстетическое воспитание, подросток, взаи-
модействие школы и семьи.
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Summary
As the title implies the article describes theoretical justification of musical and aesthetic education of 
adolescents in the conditions of interaction of school and family. The works of scientists were studied to 
identify key issues relating to historical, cultural, psychological and pedagogical support of the process.
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