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Вступ   

У сучасних умовах, коли український народ вступив у нову еру свого 

історичного розвитку, моральне та естетичне виховання найбільш відповідає 

потребам відродження України. Естетичне виховання сприяє формуванню 

основних компонентів морального світу особистості, національної педагогіки 

та національного мислення. 

Сучасні школярі, не маючи достатнього досвіду й належного рівня 

підготовки, не можуть належним чином компетентно розібратися в 

навколишньому довкіллі, відповідно до морально-естетичних норм 

суспільства сформувати поведінку, смаки, мову та власний світогляд. 

Витоки формування потрібних якостей особистості закладені в системі 

освіти, яка зобов’язана прищепити вихованцям основи морально-естетичної 

культури, що закладається активізацією процесу співпереживання, досвідом 

спілкування і засвоєнням традицій власного народу. Недарма в пізнанні світу 

людських цінностей В. Сухомлинський наголошував на важливості того 

факту, що в роки дитинства людина повинна переживати гостре почуття 

провини за свій необережний, необдуманий вчинок, розкаюватися, 

засуджувати свою помилку, необачність, поспішність. Важливо, як 

стверджував учений, навчити дитину цього віку бачити наслідки своєї 

поведінки [46].Тому необхідно зробити все для того, щоб, виходячи за поріг 

школи, юне покоління несло із собою любов до людей, рідної землі, мистецтва 

та зігрівало серця іншим. 

Розглядаючи питання морального виховання, слід зазначити, що 

особливо гостро вони піднімаються сьогодні, адже формування свідомості, 

почуттів і звичок – це єдиний процес, наслідком якого є створення морально 

повноцінної, духовно багатої і вихованої людини. Системоутворюючими 

компонентами моральної культури особистості виступають добро, любов, 

совість, віра, толерантність. Оскільки суспільство висуває до людини певні 

моральні вимоги, що відображаються у вигляді відповідних уявлень і понять, 

то їхня система становить моральну свідомість людини. 



Аналіз стану дослідження питань морально-естетичного виховання 

учнів основної школи свідчить про постійну увагу вчених різних галузей знань 

до питань моралі й моральності на методологічному, теоретичному і 

практичному рівнях. 

Так, на методологічному рівні зазначена проблема представлена в 

роботах античних філософів (Арістотель, Платон, Сократ), представників 

класичної філософії (Г. Гегель, І. Кант, Л. Фейєрбах), української філософії (Г. 

Сковорода, Я. Козельський, П. Юркевич).  

Важливий внесок у розуміння суті моральної культури внесли 

Заратустра, Лао-Дзи, Конфуцій, Б. Спіноза, А. Шопенгауер, Ф. Ніцше. На двох 

основних ідеях – безумовної самоцінності людської особистості й обов’язку – 

базується етична система І. Канта. 

 Концепція морального виховання втілена у сучасній системі 

естетичного виховання школярів і пов’язана у першу чергу з питанням 

використання фольклору, прилученням дітей до народної пісні. Саме пісенний 

фольклор є невід’ємною частиною морального життя народу, він відіграє 

провідну роль у музичному навчанні й вихованні дітей, тому що музична 

творчість розглядається через призму життєвих зв’язків з моральним, 

матеріальним та практичним світом людини.  

Проблема використання фольклору в музичному вихованні дітей 

постала сьогодні досить гостро. Народна пісня майже зникла з побуту, 

особливо міського, її пропаганда звелася здебільшого до сценічних форм, 

багатовікові народні традиції у деяких регіонах України призабулися. Така 

ситуація характерна і для школи, де народна музика у програмах тривалий час 

була репрезентована лише епізодично. 

 Тому удосконалення системи музичного виховання школярів в Україні 

торкнулося насамперед питань використання фольклору: виховання любові до 

народної музики, виховання народною піснею стало одним із провідних 

завдань учителя музики. І педагоги, і музиканти одностайні в тому, що 



віковічні духовні традиції народу мають стати надбанням дітей: рідна мова, 

пісня, казка – мусять врятувати їх від безпам’ятства, безликості й сірості. 

 Концептуальні положення про визначну роль української народної пісні 

у вихованні моральності і, зокрема національної самосвідомості, розроблені 

видатними українськими педагогами та просвітителями (Г. Ващенко, Б. 

Грінченко, М. Драгоманов, І. Нечуй-Левицький, В. Сухомлинський , К. 

Ушинський, І. Франко, Т. Шевченко та ін.). 

 Використанню народнопісенної творчості у музично-естетичному 

вихованні дітей великого значення надавали О. Апраксіна, Б. Асаф’єв, Н. 

Гродзенська, Л. Куненко, Р. Осипець, Є.Печерська, О. Ростовський, В. 

Сухомлинський та ін., які вважали, що народна пісня дуже близька розумінню 

учнів. Саме народні пісні здатні наблизити дитину до краси людських 

відносин, до культу добра, до моральної істини народу. Вони покликані 

викликати у дитячих душах національну самосвідомість і гордість за свій 

народ. 

 Перед учителем у зв’язку з використанням народної спадщини постають 

питання про те, якою мірою нині пісенний фольклор може бути джерелом 

виховання, формування національної свідомості, моральності дітей. Адже 

склалися нові умови життя, змінилась ладотональна і ритмічна основа 

сучасної музики, розвинулося музичне мислення композиторів. Це, 

безумовно, не могло не позначитися на такому оцінному ставленні частини 

дітей до народної пісні, що не завжди співпадає із загальноприйнятою 

оцінкою. 

 Педагогічну доцільність використання народних пісень у моральному та 

естетичному вихованні дітей справедливо обґрунтовують їх красою, глибоким 

змістом і художньою довершеністю. Проте чи досить цього для визначення 

провідної ролі народної музики у виховному процесі? Наскільки ефективним 

буде засвоєння дітьми елементів архаїчної музичної культури і її форм? Який 

відгук матиме народна пісня серед школярів, як впливатиме на них? Як має 



поєднуватися у школі народна музика з більш розвинутими формами сучасної 

музики? 

 Тому завдання вчителя музичного мистецтва – допомогти школярам 

увійти у світ народної музичної творчості, глибоко відчути і зрозуміти 

значення української народної пісні. Народна пісня повинна увійти до 

музичної свідомості дітей як безпосередньо живе, хвилююче мистецтво, а не 

як романтична спадщина, якій слід вклонятися. 

 Актуальність даної теми зумовлюється безпосереднім її зв’язком із 

розв’язанням одного з найважливіших завдань сучасної освіти – становлення 

і розвитку моральної, естетичної та національної самосвідомості учнів.

 В сучасній педагогіці освіти в Україні особлива увага приділяється 

необхідності  створення у загальноосвітній системі сприятливих умов для 

індивідуального розвитку і творчої реалізації учнів. При цьому головним має 

бути не механічне засвоєння знань, умінь і навичок, а розвиток у дітей 

здатності до самостійного мислення, морального, естетичного сприймання і 

створення власного творчого продукту. 

 Відтак, індивідуальний підхід і діалогічність педагогічного спілкування 

стають головними принципами у процесі навчання, а це вимагає від учителя 

розуміння основних законів психічного життя дитини, зокрема законів 

сприймання, а також опанування ним методології морально-естетичного 

виховання, засобів забезпечення творчого процесу. Впровадження названих 

принципів у реальну педагогічну діяльність можливе лише за умови 

докорінного переосмислення феномена виховання морально і культурно 

адекватної індивідуальності. 

 Гармонійний розвиток особистості в культурно-естетичному аспекті 

неможливий без розуміння та адекватного сприймання нею творів мистецтва 

відповідно до мовленнєвих та жанрово-стильових принципів культури. Одним 

із найбільш ефективних засобів вироблення навичок культурно й естетично 

адекватного світосприймання і морального розвитку особистості є народна 

музика та пісенний фольклор. 



Враховуючи актуальність даної проблеми, ми обрали тему нашого 

дослідження: «Формування моральної культури в учнів підліткового віку 

засобами українського пісенного фольклору». 

 Об’єкт дослідження – процес формування моральної культури в учнів 

підліткового віку в загальноосвітньому закладі. 

 Предмет дослідження – педагогічні умови формування моральної 

культури учнів підліткового віку засобами українського пісенного фольклору. 

 Мета дослідження – теоретично дослідити та експериментально 

перевірити педагогічні умови формування моральної культури учнів 

підліткового віку засобами українського пісенного фольклору. 

 Завдання дослідження: 

- розкрити сутність поняття «моральна культура»; 

- проаналізувати наукову та методичну літературу щодо ролі народної 

пісні у моральному вихованні дітей; 

- розкрити поліфункціональні можливості  українського пісенного 

фольклору; 

- визначити педагогічні умови використання українського пісенного 

фольклору у процесі формування моральної культури учнів підліткового 

віку. 

         Методи дослідження: педагогічне спостереження, бесіди, анкетування, 

педагогічний експеримент, статистична обробка результатів дослідження. 

Структура дипломної роботи: вступ, два розділи, висновки, список 

використаних джерел, додатки. 
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