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     У дисертації досліджено проблему формування музично-естетичної 

компетентності підлітків у закладах позашкільної мистецької освіти. Актуальність 
проблеми зумовлена необхідністю підвищення рівня музично-естетичної 
освіченості підлітків; значним освітнім потенціалом позашкільної освіти та 
орієнтацією сучасної мистецької науки і практики на впровадження інноваційних 
форм і методів навчання; необхідністю відновлення балансу між музично-
естетичним розвитком особистості та її ставленням до матеріальних цінностей; 
розвитком свідомого ставлення підлітків до краси й досконалості класичного 
музичного мистецтва на тлі глобального захоплення музично-інформаційного 
простору популярною музикою низької художньої вартості. 

Питання формування музично-естетичної компетентності підлітків є одним 
із провідних завдань реформування мистецької освіти і грунтується не лише на 
засвоєнні знань, умінь і навичок, а й на глибокому розуміння їхньої необхідності в 
подальшій життєдіяльності. Низький рівень їх музично-естетичної компетентності 
може спровокувати в майбутньому поверхове ставлення до творів класичного та 
народного мистецтва, не спроможність визначати цінності музичного мистецтва і 
в кінцевому рахунку унеможливлює здатність молодої людини презентувати себе 
як цілісну, культурно-розвинену  особистість.  

Дослідивши проблему музично-естетичної компетентності у позашкільних 
мистецьких навчальних закладів України і Китаю,  визначено її основні ознаки, а 
саме: вільна мотивація підлітків до пізнання й творчості, значний  альтернативний 
спектр видів діяльності, надзвичайні можливості залучення учнів до світової та 
вітчизняної музичної культури, надання підліткам свободи у виборі видів і форм 
музичної діяльності, темпів і термінів навчання, шляхів подальшого розвитку.  

У контексті вирішення означеної проблеми актуальними вважаємо праці 
науковців, у яких розроблено теоретичні основи позашкільної освіти                            
(В. Бондарь, Г.Ващенко, А. Макаренко, І. Огієнко, С. Русова, М. Пирогов,                    
В. Сухомлинський, О. Пометун, Т. Сущенко та ін.); висвітлено окремі психолого-
педагогічні аспекти навчання і виховання учнів підліткового віку    (І. Бех,                   
Л. Божович, Л. Виготський, Е. Еріксон, І. Кон, Г. Костюк, А. Маслоу та ін.), 
історичні передумови становлення закладів позашкільної мистецької освіти           
(О. Михайличенко, В. Черкасов, О. Черкашина, Чен Ванхен., Ян Бохуа та ін.).  

Питання музично-естетичного розвитку учнів у різних закладах загальної та 
мистецької освіти привертало увагу таких відомих музикантів-педагогів як А. 



Вахнянин, В. Верховинець, Д. Кабалевський, З. Кодай, М. Леонтович, Мю Пейянь, 
К. Орф, П. Сокальський, Сун Джуан,  Хень Пейчунь та ін. В наш час теоретико-
методологічна складова музично-естетичного розвитку учнів підліткового віку 
представлена у дослідженнях А. Козир, Н. Миропольської, Г. Падалки, Л. Паньків, 
О. Ростовського, О. Рудницької, Л. Хлєбнікової,               Г. Шевченко, О. Щолокової 
та ін. Окремі складові музично-естетичної компетентності підлітків розглянуто в 
дослідженнях Лі Джуйцін (музично-естетичний смак), І. Слятіної (музично-
естетичне виховання), Г. Бриль (музично-естетичні уподобання), В. Мішедченко і 
О. Сбітнєвої (музично-естетична культура) та ін. Проаналізовані погляди 
представників різних галузей знань на зазначену проблему дозволили визначити 
музично-естетичну компетентність підлітків як динамічну комбінацію набутих і 
засвоєних музично-естетичних знань, умінь, навичок, якостей та цінностей, які учні 
здатні успішно реалізовувати в процесі навчальної, позанавчальної та майбутньої  
професійної діяльності.  

Розроблено структурно-функціональну модель формування музично-
естетичної компетентності підлітків, яка включає перспективно-цільовий, 
методологічний, змістово-процесуальний та контрольно-результативний блоки. 

     Науково обгрунтовано, що ефективність формування музично-естетичної 
компетентності підлітків забезпечується впровадженням у закладах позашкільної 
мистецької освіти спеціально розроблених на основі міждисциплінарного, 
акмеологічного, гедоністичного, компетентісного та жанрово-стильового підходів 
педагогічних умов. Такими педагогічними умовами визначено: створення у 
закладах позашкільної мистецької освіти художньо-естетичного середовища, 
розвитку у підлітків здатності до повноцінного сприйняття музичних творів, 
оволодіння підлітками навичками художньої інтерпретації музичних творів, 
постійного оновлення музично-інтонаційного словника, вивчення в процесі 
навчання фортепіанної музики для дітей. 
      Дослідження сутності і специфічних характеристик музично-естетичної 

компетентності дозволило визначити її структуру, яка складає єдність трьох 
компонентів: мотиваційно-цільового – містить  мотиви, цілі,  мету, конкретизовану 
в завданнях, потреби та прагнення, що впливають на ефективність фортепіанного 
навчання загалом й набуття музично-естетичної компетентності зокрема; 
комунікативно-емоційного – включає емоції, почуття,  художню комунікацію, що 
виражена в образних порівняннях, співставленнях,  образних характеристиках 
художнього задуму твору тощо; ціннісно-інтелектуального – вміщує митецькі 
цінності, музично-естетичну інформацію, музично-теоретичні знання. 
        У результаті діагностування сформованості кожного з  компонентів 
відзначено, що учні підліткового віку мають потенційні можливості щодо надбання 
високого рівня музично-естетичної компетентності у закладах позашкільної 
мистецької освіти. Негативним став факт значної кількості  учнів (53,5%) з низьким 
рівнем музично-естетичної компетентності, а відповідно невмінням самостійно 
опрацьовувати музичні твори, компетентно мислити та висловлювати переконливі 
судження. Це вважаємо основною причиною неспроможності  адекватно оцінювати 
музичні явища, здійснювати  художній  аналіз, створювати цікаві  образні 
інтерпретації. 



Проведена діагностика дозволила виокремити напрями роботи щодо 
впровадження спеціально розробленої методики, яка включала комплекс 
навчально-творчих занять і завдань теоретичного і практичного характеру, 
спрямованих на формування у підлітків музично-естетичної компетентності.  

Основу методики склали такі концептуальні положення: урахування результатів 
діагностування як передумови для визначення завдань фортепіанної підготовки 
підлітків з метою формування музично-естетичної компетентності; формування 
стійкого інтересу до музично-естетичної діяльності як засобу залучення підлітків 
до світової культури; комплексне застосування форм музично-естетичної діяльності 
та методів фортепіанного навчання з метою формування музично-естетичної 
компетентності підлітків, що передбачає розвиток їх естетичних смаків та ідеалів. 

Формування музично-естетичної компетентності підлітків здійснювалося за 
допомогою таких музично-естетичних форм навчання: усні (роз’яснення змісту 
музичного твору); практичні (порівняння з іншими творами); творчі (демонстрація 
окремих уривків з творів, інтерпретація музичних творів); проблемно-пошукові 
(створення проблемних ситуацій під час фортепіанних занять); самостійного 
сприйняття, вивчення та інтерпретування мистецьких творів. Вагоме значення 
надавалось спеціальним методам – музично-естетичного навіювання, музично-
естетичного оцінювання, музично-естетичного узагальнення та музично-
естетичного порівняння. Зазначені методи інтегрували пізнавальну, розвиваючу, 
виховну та рекреаційну функції музично-естетичної діяльності, впливали на 
емоційну сферу підлітків і відповідно сприяли формуванню музично-естетичної 
компетентності. 

Для визначення ефективності запропонованої методики формування музично-
естетичної компетентності підлітків у процесі фортепіанного навчання  
була розроблена та впроваджена методика контрольного експерименту. Дана 
методика вимагала проведення діагностичних зрізів за програмою 
констатувального експерименту з використанням ідентичних йому методів. На 
цьому етапі був проведений порівняльний аналіз результатів констатувального та 
контрольного діагностування за показниками розроблених критеріїв 
сформованості музично-естетичної компетентності  в експериментальній та 
контрольній групах. Він засвідчив, що завдяки цілеспрямованого впровадження 
розробленої методики, яка включала як традиційні, так і спеціальні методи і форми 
музично-естетичного навчання та педагогічного впливу, застосування чіткої 
послідовності у їх використанні, було отримано значне підвищення рівня 
сформованості музично-естетичної компетентності в експериментальній групі за 
всіма компонентами.  
 Якщо у КГ, учні якої навчалась за традиційною методикою, відбувались не 
значні позитивні зміни, то в ЕГ високий рівень музично-естетичної компетентності 
зріс від 9,1% до 42,9%,  кількість учнів, віднесених до середнього рівня  
збільшилась від 34,3% до 35,9%, а кількість учнів з низьким рівнем значно 
скоротилась (відповідно  56,6 % проти 21,2%). Зокрема підвищилась мотивація до 
фортепіанного навчання як засобу розвитку музично-естетичної компетентності 
підлітків і цілеспрямованого музично-естетичного саморозвитку та 
самовдосконалення, розширення музично-естетичного світогляду.  



Таким чином, результатом навчання підлітків у фортепіанних класах закладів 
позашкільної мистецької освіти є позитивна динаміка сформованості музично-
естетичної компетентності як цілісного відносно стійкого особистісного 
утворення, що містить комплекс взаємопов’язаних мотиваційно-цільових, 
комунікативно-емоційних, ціннісно-інтелектуальних детермінант, що 
забезпечують безперервний музично-естетичний розвиток та виконавське 
зростання підлітків.  

Запропонована концепція і відповідна методика дозволила реалізувати 
різноманітні потенційні можливості підлітків: музично-пізнавальні – за рахунок  
участі у музично-пізнавальних бесідах, музично-естетичному спілкуванні, 
виконанні творчо-пізнавальних вправ; музично-аналітичні – за рахунок участі у 
музично-пізнавальних бесідах, дискусіях, круглих столах, створення проблемних 
ситуацій; музично-виконавські – за рахунок використання методів ескізного 
ознайомлення, читання з аркуша, виконавської демонстрації. Відповідно музично-
естетична діяльність учнів-підлітків вийшла за межі фортепіанного класу, набула 
особистісного сенсу і спрямованість на музично-естетичний саморозвиток та 
самовдосконалення. Усе перераховане дозволяє зробити висновок, що 
фортепіанний урок музики у закладах позашкільної мистецької освіти відкриває 
широкі можливості для музично-естетичного розвитку учнів підліткового віку, 
виявлення їх інтерпретаційних можливостей, забезпечує безперервне наповнення 
музично-інтонаційного словника, розширення й збагачення музично-естетичного 
досвіду як підгрунтя формування художньо-естетичної компетентності.   
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