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В даній статті розглядається процес формування музично-естетичного смаку й національного кругозору 
студентів на основі застосування принципу інтеграції. Виявлено, шо у суспільній свідомості починає фор-
муватися розуміння того, що без національно-патріотичного виховання молоді неможливо збереження й 
множення інтелектуального і творчого потенціалу країни. Визначено, що є пряма залежності між фор-
муванням музично-естетичної культури особистості студента й розвитком його смаку й національного 
кругозору. Досліджено, що застосування принципу інтеграції позитивно впливає на естетичну свідомість 
студентів – особливо на розширення їх національного кругозору й формування естетичного смаку.
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Постановка проблеми. У руслі нової
освітньої стратегії, коли одним із най-

важливіших визнається виховання у студен-
тів національно-патріотичної самосвідомості та 
створення умов для саморозвитку та творчої са-
мореалізації особистості, змінилося відношення 
до підготовки вчителя до майбутньої професій-
ної діяльності. У суспільній свідомості починає 
формуватися розуміння того, що без національ-
но-патріотичного виховання молоді неможли-
во збереження й множення інтелектуального і 
творчого потенціалу країни.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Аналіз філософських, психолого-педагогічних, 
музично-педагогічних, музикознавчих наукових 
праць переконує, що проблема формування му-
зично-естетичного смаку й національного круго-
зору майбутніх вчителів музичного мистецтва 
на основі застосування принципу інтеграції є 
багатогранною і неоднозначною, вона привертає 
увагу дослідників, зокрема, до таких її аспектів: 
осмислення сутності і змісту смаку (В. Ніколко, 
Г. Рид та ін.), її природи (А. Менегетті, Я. Поно-
марьов, А. Шумілін та ін.); формування музично-
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естетичного смаку (Н. Гузій, Н. Кичук, О. Лук 
та ін.); розвитку особистості у творчій діяльності 
(О. Матюшкін, В. Шубинський та ін.); формуван-
ня творчих здібностей у педагогічній практиці 
(І. Глібов, О. Олексюк, Г. Падалка, О. Рудницька, 
Г. Ципін, Б. Яворський та ін.) та музикознавстві 
(І. Арановський, Л. Мазель, В. Медушевський, 
Є. Назайкінський та ін.).

У сучасних психолого-педагогічних дослі-
дженнях визначено шляхи й умови формуван-
ня музично-естетичного смаку й національного 
кругозору у різних видах діяльності: музичній 
(В. Лабунець, В. Рагозіна, Г. Рігіна та ін.); му-
зично-ігровій (О. Борисова, Н. Ветлугіна та ін.); 
музично-ритмічній (Н. Георгян та ін.); музично-
сценічній (О. Хижна та ін.); естетично-оцінній 
(Д. Джола, А. Щербо, О. Дем’янчук, Л. Коваль, 
Г. Шевченко та ін.). 

Про актуальність проблеми модернізації пе-
дагогічного процесу в музичному навчанні з ура-
хуванням сучасних вимог інтеграції в педагогіці 
і врахуванням психологічних аспектів навчання 
музичному мистецтву говорить зростання кіль-
кості експериментальних програм. Утім, більшість 
з них націлені на викладання в загальноосвітніх 
навчальних закладах. При цьому недостатньо 
приділено уваги саме студентам. Ця педагогіч-
на реальність вимагає від вищих навчальних за-
кладів підготовки вчителів високої кваліфікації, 
які зможуть через музичне мистецтво привити 
учням почуття національної гідності. 

Проблеми підготовки вчителя музики, розви-
тку музичного мистецтва, музичної педагогіки, 
інтеграційного освоєння мистецтва взагалі, й му-
зики зокрема, присвячена значна кількість нау-
кових праць видних учених, у їх числі: Л. Архімо-
вич, О. Бенч-Шокало, Н. Герасимова-Персидська, 
С. Горбенко, М. Гордiйчук, М. Грiнченко, М. За-
гайкевич, Е. Зинькевич, Н. Королюк, А. Лащенко, 
І. Ляшенко, А. Мартинюк, Г. Падалка, О. Руд-
ницька, М. Чрепанін, О. Щолокова та ін.

Однак ці дослідження не охоплюють усіх ас-
пектів проблеми, поза увагою дослідників лиша-
ється специфіка формування музично-естетич-
ного смаку й національного кругозору майбутніх 
вчителів музичного мистецтва, зокрема обґрун-
тування теоретичних засад, педагогічних умов і 
відповідної методики формування музично-есте-
тичного смаку й національного кругозору май-
бутніх вчителів музичного мистецтва на основі 
застосування принципу інтеграції. 

Виділення невирішених раніше частин за-
гальної проблеми. Довголітні спостереження в 
ході педагогічного експерименту за студентами, 
що освоюють музичне мистецтво по програмах, 
заснованих на принципі інтеграції, а також аналіз 
передового науково-педагогічного досвіду (вклю-
чаючи й професійну підготовку й перепідготовку 
фахівців – учителів музичного мистецтва) у руслі 
інтеграційних процесів дозволяють говорити про 
безсумнівний позитивний вплив застосування 
принципу інтеграції на якість освітнього процесу.

Суспільно-політичні віяння двох останніх де-
сятиліть ХХ – першого десятиліття ХІХ ст. (пе-
ребудова, демократизація, здобуття незалежнос-
ті України, регіоналізація суспільства тощо) не 
обійшли стороною музичну освіту, як введення 
в репертуар національно-патріотичної музики, 

позбавляючи тим самим у ході процесу вихован-
ня особистості учня дотику до загальнолюдських 
високих морально-естетичних ідеалів, цілей, 
норм і правил життя. Немаловажне значення в 
цьому зв’язку, як ми вважаємо, має інтегрований 
підхід, при якому музичні твори розглядаються 
в єдиному комплексі з творами літератури і мис-
тецтва. Це надзвичайно важливо в педагогічному 
відношенні, тому що й у національному мисте-
цтві органічно поєднуються зоровий, словесний 
і звуковий початки. Такий підхід сприяє більш 
глибокому розумінню творів патріотичного зміс-
ту та виховання національно-патріотичної само-
свідомості студента.

Мета статті. Метою цієї роботи є обґрунту-
вання процесу формування музично-естетичного 
смаку та національного кругозору у майбутніх 
вчителів музичного мистецтва.

Викладання основного матеріалу. Смак і 
кругозір є найважливішими компонентами ес-
тетичної культури особистості студентів. Ці дві 
категорії (смак і кругозір) тісно взаємозалежні 
і являють собою не що інше як практичне ви-
раження в педагогіці мистецтва таких філософ-
ських категорій, як «кількість і якість», «форма й 
зміст», «можливість і дійсність», «випадковість і 
необхідність», «загальне й часткове» та ін.

Отже, якщо кругозір виступає свого роду 
зовнішньою, формальною стороною в процесі 
формування музично-естетичної культури осо-
бистості, мірою її свідомості, то смак виражає її 
внутрішню сутність, змістовну сторону процесу, 
виявляючи собою як би міру духовної зрілос-
ті особистості. Але обидві ці категорії порівнян-
ні, тому що становлять єдиний духовно-інтелек-
туальний простір в особистості людини. Навіть 
у цьому (тобто в естетичному освоєнні людиною 
дійсності) зосереджений інтегративний підхід в 
освоєнні музики, оскільки «не можна ставитися 
до ідеї прекрасного тільки як до створеного самою 
людиною атрибуту досконалих творів мистецтва. 
Естетичне відношення повинне бути поширене 
й на світ у цілому, і на всі види діяльності, і на 
внутрішнє життя самої людини. Тільки естетичне 
забезпечує цілісність культури». Зупинимося на 
більш докладному розгляді цих двох дефініцій [4].

Із визначення музично-естетичного смаку ви-
ходить, що «...аксіологічний (ціннісний) аспект 
оцінки, завжди властивий естетичному смаку, 
збігається із гносеологічним (пізнавальним) ас-
пектом. Правильно визначаючи естетичну цін-
ність явища, я тим самим, з одного боку, вірно 
пізнаю його, а з іншого боку – вірно визначаю 
його значення для мене самого й для суспільства 
в цілому, затверджую здібність цього явища до-
ставляти естетичне задоволення людям...» [1].

Естетичний смак – поняття неоднорідне, тому 
що «емоційна й логічна сторона музичного смаку 
найтіснішим чином взаємозалежні й взаємообу-
мовлені». Тому естетичний смак – це міра оцінки 
дійсності через призму Прекрасного або Потвор-
ного [3].

Естетичний смак – це своєрідне поле есте-
тичних норм, на основі якого виробляється оцін-
ка художнього твору. Але розвинена естетична 
свідомість особистості містить у собі насампе-
ред розвинену естетичну чуттєвість (естетичне 
сприйняття, емоції, переживання, почуття й по-
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чуттєва частина естетичного смаку) і естетич-
но розвинутий розум, або інтелект (раціональна 
частина естетичного смаку, естетичний ідеал, ес-
тетичні потреби, погляди, переконання).

Необхідно помітити, що існує також поняття 
«музичний смак». На думку Ю.Б. Алієва, «під му-
зичним смаком розуміється здібність насолоджу-
ватися красою музики, переживати її зміст, уміти 
оцінювати зразки музичного мистецтва, вибирати, 
віддавати перевагу найціннішому, відкидати по-
творне». Іншими словами, музичний смак (у на-
шому трактуванні – музично-естетичний смак) є 
частковим випадком смаку естетичного [3].

Таким чином, під музично-естетичним смаком 
ми розуміємо здібність людей диференційовано, 
але адекватно реагувати на різні прояви музич-
ного мистецтва, у його нерозривному зв’язку з 
навколишньою дійсністю через наступні факто-
ри: сенсорні (емоції, почуття й переживання), ак-
сіологічні (інтуїтивні здогади, естетичні оцінки) і 
пріоритетні (переваги й потреби).

«...Сприйняття й спостереження музики мо-
жуть привести до художньої оцінки й до підви-
щення рівня смаку – у цьому немає сумніву. Але 
не в оцінці й не в смаку центр ваги. Спираючись 
тільки на них, важко виправдати місце музики в 
школі, а головне, визначити границі її викорис-
тання як шкільного предмету. І художня оцінка, 
і смак повинні вироблятися в процесі спостере-
ження, але вони не повинні звертатися в навмис-
ний задум, в упереджену мету, на якій будуєть-
ся програма». Це рівною мірою ставиться як до 
навчаючого (тобто вчителя), так і до учня [1].

Саме тому, як стверджує Н.П. Гродзенська 
(1862-1974), «Художній смак особистості варто 
виховувати на високомистецьких творах, до-
ступних їх віку. Тільки в тому випадку, якщо 
діти звикнуть слухати справжню музику, можна 
розраховувати на те, що в них поступово виро-
биться вміння цінувати справді художні твори, 
уміння відрізняти їх від творів нехудожніх» [1].

Національно-естетичний кругозір також є сам 
по собі своєрідною інтеграційною величиною осо-
бистості людини. «Свідомість наша виявляє по-
стійне прагнення приводити до єдності все, що 
перебуває в її кругозорі – в освітленому їм колі. 
Але коло це, яскраве у центрі, усе тьмяніше й 
тьмяніше до окраїн, помалу зливається з тьмою 
так притому ж й не дуже велике... Чим більше 
фактів, що обдивляються свідомістю разом, тим 
вірніше висновок; чим менше фактів, що обдив-
ляються свідомістю, тим вірніше висновок» [2].

Але, разом з тим, кругозір являє собою систем-
но-структурну освіту, що включає ряд елемен-
тів: достатній обсяг знань, розвинене мислення, 
сформований пізнавальний інтерес... Кругозір – 
індивідуально-особистісна освіта, що формується 
на широкій базі певної системи знань і інтересів 
і, що спостерігається через стійку потребу осо-
бистості в самоосвіті, самовдосконаленні.

Національно-естетичний кругозір студентів – 
суперечливе явище, що неухильно видозміню-
ється. Поряд з якимись константами, у ньому є 
знову створені, а також і зникаючі компоненти.

Національно-естетичний кругозір з особою си-
лою проявляється в людині не тільки під час зви-
чайного сприйняття музики, але в стані медитації, 
що досить помітно під час вивчення студентами 

на заняттях так національно-патріотичної музи-
ки. Під медитацією розуміється «інтенсивне, про-
никаюче вглиб міркування, занурення розумом у 
предмет, ідею та ін., що досягається шляхом зо-
середженості на одному об’єкті й усуненні всіх 
факторів, що розсіюють увагу» У стані медитації 
людина може здійснювати глибоку рефлексію [5].

За твердженням відомого польського психо-
лога Кшистофа Обульховського, рефлексія (лат. 
reflexio – обернення назад) – «плід роздумів са-
мої людини, результат самостійного осмислення 
нею дійсності й фундамент свідомої активності 
особистості, оригінальної інтерпретації й творчої 
зміни її світу» [7].

Таким чином, під національно-естетичним 
кругозором ми розуміємо найважливішу ланку 
в музичній рефлексії особистості, що включає в 
себе аспекти: освітній (обсяг і якість індивідуаль-
них знань, навичок і вмінь, пов’язаних з музи-
кою), автономний (ступінь самостійності музич-
ного мислення) і орієнтаційний (рівень розвитку 
пізнавального інтересу до музичного мистецтва).

У кругозорі людини як би зосереджені три 
його «Я»: «Я знаю», «Я можу» і «Я хочу». Важли-
во тільки, щоб всі ці «Я» гармонійно один одного 
доповнювали: тоді формування національно-ес-
тетичної культури студента буде носити природ-
ний, послідовний і цільний характер.

Але, на відміну від дорослого індивідуума (ви-
кладача) формування кругозору студента є бі-
полярним процесом, тобто має дві сторони – по-
зитивну й негативну. Необхідно відзначити, що 
ці тенденції, протилежні по своїй суті, взаємоо-
бразні, тому що можуть переходити у свідомості 
особистості з одного «полюса» – у протилежний. 
Це є наочним підтвердженням одного з найваж-
ливіших законів філософії: про взаємний перехід 
якісних змін у кількісні.

До того ж, ці процеси (так само, як і зміна 
їх полярності) протікають із різною швидкістю 
й залежно від багатьох факторів: полу, темпе-
раменту, сприйнятливості, ступеня рефлексiї на 
пізнавальному й емоційному рівні та ін.

По нашому глибокому переконанню, засто-
сування принципу iінтеграції здібне (якщо не у 
всьому, то багато в чому) сприяти більш гума-
ністичному й розумному вирішенню протиріч, 
що виникають у свідомості особистості у процесі 
формування їх національного кругозору.

Кругозір, таким чином, виступає в декількох 
гранях особистості, будучи ніби її духовно-інте-
лектуальним дзеркалом. Подібно музично-есте-
тичному смаку, національно-естетичний круго-
зір не розвивається ізольовано, а у взаємодії зі 
знаннями, потребами, інтересами, світоглядом і 
іншими компонентами національно-естетичної 
культури особистості.

Формуванню національного кругозору сту-
дентів багато в чому сприяє застосування прин-
ципу інтеграції в поєднанні з різними методами. 
Це, по-перше, може проявлятися на семантично-
му рівні (грець. semanticos – що позначає, зна-
ковий) через знакову систему, застосовувану як 
у музиці, так і в інших видах мистецтва або ін-
ших видах людської діяльності (науці, філософії, 
економіці, релігії та т.п.). Найчастіше музичні об-
рази, приміром, вербалізуються (лат. verbalis – 
усний, словесний), тобто «усвідомлюються також 
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опосередковано – через асоціації (літературні, 
життєві), терміни, музично-теоретичні поняття 
або музикознавчий аналіз» Але іноді одних слів 
для розкриття художнього образу недостатньо. 
У такому випадку краще застосовувати графіч-
ний або пластичний (моторний) методи [6]. 

У кожному разі, викладачу важливо не забува-
ти й про інші сфери впливу семіотики на естетику. 
Зокрема, на структурні відносини між елементами, 
що утворюють естетичний і національно-художній 
смак. Але, у цілому, художній образ не може ціл-
ком уподібнюватися якимось символам або голій 
структуризації. Нам здається, що таким є шлях 
сенсорного (або емоційного) прояву згаданих вище 
зв’язків. А це вже шлях не стільки інтелектуаль-
ний, скільки духовно-ціннісний. Якоюсь мірою тут 
доречно говорити вже про інтуїтивний метод, тоб-
то метод, заснований на безпосередньому збагненні 
істини без логічного обґрунтування, обґрунтовано-
му на попередньому досвіді.

У музичному навчанні найважливішим мето-
дом у самореалізації кругозору є творчий метод, 
оскільки музика є, насамперед, творчістю, од-
ним з видів мистецтва. І навіть вивчення творів є 
творчим процесом, тому що такі естетичні, філо-
софські категорії, як фантазія, натхнення, уява, 
пошук, оригінал, істина, ідеал немислимі у своїй 
сукупності поза творчим процесом.

Нарешті, не можна не відзначити роль про-
блемно-пошукової методики навчання в процесі 
формування національного кругозору студентів. 
Часто вищезгадані методи розширення круго-
зору використовуються в різноманітній комбіна-
ції один з одним. І очевидно, що застосування 
в музичному навчанні принципу інтеграції слу-
жить свого роду каталізатором такого синтезу, в 
остаточному підсумку, створюючи для студентів 
додаткові умови для успішної реалізації своїх 
здібностей, для практичного застосування сво-
їх знань, навичок, умінь. В цьому випадку до-

водиться вже оперувати такими поняттями ес-
тетики, як свідомість, співтворчість, збереження, 
співробітництво, співавторство. Тим самим, му-
зично-естетичний смак виступає в ролі аналіза-
тора в процесі формування музично-естетичної 
культури молоді.

Що ж стосується окремо особистості кожно-
го студента, його національного кругозору або 
смаку, то «…не одержуючи ключів і засобів по-
сильного прилучення до «справжньої» художньої 
діяльності, він буде відчувати незадоволеність і 
непевність, втратити інтерес до мистецтва, пере-
стане ним займатися» [8].

Висновки та пропозиції. Таким чином, про-
блеми кругозору й смаку широко й різноманітно 
трактуються сучасною наукою. Сучасна наука 
відзначає, що є пряма залежності між форму-
ванням музично-естетичної культури особистості 
студента й розвитком його смаку й національного 
кругозору. Застосування принципу інтеграції по-
зитивно впливає на естетичну свідомість студен-
тів – особливо на розширення їх національного 
кругозору й формування естетичного смаку.

Однак було б помилковим думати, що про-
блема формування смаку й кругозору студентів 
може й повинна вирішуватися тільки за рахунок 
впровадження тих або інших інноваційних педа-
гогічних технологій в освіт, і в підготовці вчите-
лів (спеціалізовані ВНЗ, коледжі, училища або 
відділення в них), зокрема. Адже існують і інші 
соціальні інститути, покликані формувати націо-
нальну культуру молоді: родина, культурно-про-
світні установи, армія, юриспруденція, спеціалі-
зовані навчальні заклади естетичного профілю, 
суспільно-політичні рухи, церква та ін.

Патріотизм та націоналізація, характерні для 
сучасного українського суспільства, які впро-
вадилися вже й у сферу музичного мистецтва, 
що сприяє збереженню й розвитку національних 
традицій музичної культури.
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ФОРМИРОВАНИЕ МУЗЫКАЛЬНО-ЕСТЕТИЧЕСКОГО ВКУСА 
И НАЦИОНАЛЬНОГО КРУГОЗОРА СТУДЕНТОВ 
НА ОСНОВЕ ПРИМЕНЕНИЯ ПРИНЦИПА ИНТЕГРАЦИИ

Аннотация
В данной статье рассматривается процесс формирования музыкально-эстетического вкуса и националь-
ного кругозора студентов на основе применения принципа интеграции. Выявлено, что в общественном 
сознании начинает формироваться понимание того, что без национально-патриотического воспитания 
молодежи невозможно сохранение и умножение интеллектуального и творческого потенциала страны. 
Определено, что существует прямая зависимость между формированием музыкально-эстетической 
культуры личности студента, развитием его вкуса и национального кругозора. Исследовано, что при-
менение принципа интеграции положительно влияет на эстетическое сознание студентов – особенно 
на расширение их национального кругозора.
Ключевые слова: музыкально-эстетический, вкус, национальный, кругозор, студент, интеграция.
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THE FORM OF MUSICAL-AESTHETIC TASTE AND THE NATIONAL SECONDARY 
TO THE STUDENT’S CROSS ON THE BASIS OF CROSS-CUTTING 
THE PRINCIPLE OF THE INTEGRATION

Summary
In this article, the process of forming a musical-aesthetic taste and the national outlook of students on 
the basis of the application of the principle of integration is considered. It is revealed that in the public 
consciousness an understanding is beginning to be formed that without the national-patriotic education of 
youth it is impossible to preserve and multiply the intellectual and creative potential of the country. It is 
determined that there is a direct relationship between the formation of the musical and aesthetic culture 
of the student’s personality, the development of his taste and national outlook. It is investigated that the 
application of the principle of integration positively influences the aesthetic consciousness of students – 
especially for the expansion of their national outlook.
Keywords: music, аesthetic, taste, national, Kruger, student, integrate.


