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ТЕОРЕТИЧНІ ПРОБЛЕМИ МИСТЕЦЬКОЇ ОСВІТИ 

 

 

УДК [37.015.31:7]:78 

          

Л. М. Сбітнєва 

                           

РОЗВИТОК МУЗИЧНО-ЕСТЕТИЧНОГО ВИХОВАННЯ  
В ПОЗАШКІЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ   

У ДРУГІЙ ПОЛОВИНІ ХХ СТОЛІТТЯ 

 

 Відродження інтересу до української культури, пошуки шляхів 

розвитку дитячої особистості спонукають до глибокого вивчення системи 

музично-естетичного виховання дітей і молоді в Україні у другій 

половині ХХ століття, в якій важливою складовою виступало музично-

естетичне навчання і виховання дітей у позашкільних закладах. 

 Проблеми  розвитку системи музично-естетичного виховання в 

Україні, у якій важливе місце займало музичне виховання у позашкільних 

закладах, знайшли своє відображення в роботах Т. Гризоглазової, В. 

Дряпіки, І. Зязюна, Л. Коваль, Л. Масол, О. Михайличенка, В. Орлова, О. 

Олексюк, Г. Падалки, О. Ростовського, О. Рудницької, Т. Танько, Л. 

Хлєбнікової, В. Черкасова, Г. Шевченко, О. Щолокової та інших. Ними 

були розроблені численні практичні рекомендації щодо здійснення цього 

процесу в різних умовах функціонування системи освіти. Ці роботи 

містять багатий фактичний матеріал, дають певні уявлення про тенденції 

та особливості музично-естетичного виховання в різних регіонах на 

окремих історичних етапах.  

Метою статті є дослідження музично-естетичного виховання в 

позашкільних закладах України у другій половині ХХ століття, які 

відігравали значну роль у формуванні загальної і музично-естетичної 

культури дитячої особистості . 

Важливу роль у музично-естетичному розвитку дітей і молоді в 

Україні у другій половині ХХ століття займали форми позашкільної 

музичної діяльності, метою педагогічного процесу в яких  виступав  

розвиток музично-естетичної культури дитячої особистості.    

Аналіз науково-педагогічної, музикознавчої та методичної 

літератури свідчить, що форми позашкільної освіти пройшли динамічний 

і складний шлях розвитку. Відомо, що перші будинки юнацтва в Україні 

були відкриті з ініціативи прогресивної педагогічної громадськості й за 

підтримки меценатів і добродійних комісій у Ніжині, Києві, Харкові ще в 

кінці XIX – на початку XХ століття. У 1918-20 роках значного поширення 

набували дитячі клуби при комунах, народних будинках та робітничих 

клубах, що діяли при заводах і фабриках. У 1920-х роках вперше було 

відкрито дитячий театр, біологічну та екскурсійно-туристичну станції, 
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перший Палац піонерів і школярів [2; 3].  

Нові спеціалізовані позашкільні заклади  стрімко створювалися в 

1930-х роках, коли  в  країні почала складатися державна і суспільна 

система позашкільної спеціально організованої виховної роботи з дітьми. 

Славні традиції Херсонського Палацу дитячої та юнацької творчості,  

Харківського обласного Палацу дитячої та юнацької творчості були 

закладені ще в далекому 1935 році. Донецький міський Палац дитячої та 

юнацької творчості розпочав він свою історію у 1936 році як Палац 

піонерів та жовтенят [1].  

У 1950-х роках кількість позашкільних закладів  почала зростати 

навіть у порівнянні з довоєнним часом. Основний комплекс завдань 

музично-естетичної позашкільної освіти та виховання виконували  

позашкільні заклади освіти різних типів: палаци, центри, будинки, 

станції дитячої, юнацької творчості, учнівські та студентські клуби, 

дитячі музичні школи, школи мистецтв, студії, бібліотеки та інші заклади 

різної форми власності.  

Основні завдання позашкільної освіти та виховання реалізувалися 

через спільну роботу з театрами, філармоніями, засобами масової 

інформації, у першу чергу телебаченням, радіо, газетами, журналами, 

громадськими дитячими та молодіжними організаціями, творчими 

дитячими та юнацькими об’єднаннями за місцем проживання, на 

підприємствах, фондами, асоціаціями тощо, які разом з закладами освіти 

впроваджували державну політику в галузі освіти. 

Позашкільні навчально-виховні заклади надавали дітям додаткову 

освіту, спрямовану на отримання знань, умінь і навичок за інтересами, 

забезпечували потреби особистості у творчій самореалізації.  

Визначилися типи позашкільних комплексних закладів – Палаци і 

Будинки піонерів, дитячі будинки культури, дитячі відділення при 

робочих і селянських клубах, будинках культури, також визначилися 

спеціалізовані заклади – музичні, художні і хореографічні школи, дитячі 

бібліотеки-читальні, лекторії, Будинки художнього виховання, дитячі 

театри. У комплексних закладах здійснювалися об’єднання за інтересами  

(гуртки, секції, ансамблі, музичні театри), в профільних – 

забезпечувалися умови розвитку захоплень і інтересів дітей, задоволення 

потреб у визначеному напрямку.  Широкий розмах отримала музично-

естетична виховна робота у гуртках художньої спрямованості [3].  

Позашкільне музично-естетичне виховання виступало  

невід’ємною складовою всієї системи освіти, воно було спрямоване на 

розвиток здібностей дітей, на задоволення їх інтересів і духовних потреб 

у  галузі мистецтва.  

Музично-естетичне виховання, залучення дітей до музичного 

мистецтва в позашкільних закладах  розглядалося не тільки як важливий 

напрямок культурної політики, але і як проблема загальнонаціонального 
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державного масштабу. Важливими завданнями позашкільної роботи 

виступало: залучення до особистісно значущих музично-культурних 

цінностей, потреба у яких не забезпечується системою базової освіти; 

закріплення, збагачення та поглиблення знань, набутих у процесі 

навчання, застосування їх на практиці; розширення загальноосвітнього 

кругозору учнів, формування  наукового світогляду, вироблення умінь і 

навичок самоосвіти; формування інтересів до мистецтва, виявлення і 

розвиток індивідуальних творчих здібностей та нахилів; організація 

дозвілля школярів, культурного відпочинку та розумних розваг; 

поширення виховного впливу на учнів у різних напрямах виховання [7]. 

Педагогічними вимогами до позашкільних закладів та 

важливішими принципами позашкільної роботи декларувалися: ідейна і 

суспільно корисна спрямованість, зв’язок із життям країни, проведення 

всієї позашкільної виховної роботи на високому ідейному і науковому 

рівні; взаємодія школи і позашкільних закладів, включення  суспільства у 

виховання підростаючого покоління, широкий розвиток ініціативи, 

самодіяльності і творчості дітей, опора на комсомольську та піонерську 

організації; задоволення  різноманітних інтересів, задатків, потреб і 

здібностей, забезпечення можливості участі кожної дитини в різних 

видах діяльності згідно віку; різноманітність форм і методів роботи, 

опора на знання, уміння і навички дітей [4]. 

Успіх різноманітної музично-естетичної роботи визначався тим, у 

якій мірі школярі набували навички музичної діяльності та  відчували 

потребу в такій діяльності. Серед різноманітних видів музичної 

діяльності найбільш доступним та популярним видом масової музичної 

діяльності виступав спів. Провідна роль вокально-хорової діяльності у 

формуванні музично-естетичної культури учнівської молоді була 

зумовлена  демократичністю, багатофункціональністю, гнучкістю в 

утворенні різних форм співацьких колективів, синтетичною та 

колективною природою хорового співу, глибоким емоційним впливом на 

особистість, глибинними національно-культурними традиціями та 

центральним місцем у музичній культурі українського народу. 

Організація дитячих хорів, їх ідеологічна і художня спрямованість 

набувала особливого значення. Хоровими проблемами займались владні 

структури, які порушували  питання дитячого хорового виконавства на 

різних засіданнях, нарадах, конференціях, з’їздах.  

На пленумі XXIV з’їзду КП України А. Штогаренко наголошував 

на тому, що «пісенно-хорова музика – найбільш доступна і масова. У 

процесі музично-естетичного виховання дітей та юнацтва вона відіграє 

дуже важливу роль. Залучення дітвори до прекрасного світу музики 

переважно здійснюється саме через спів» [8, с. 3].  

У другій половині XX століття в Україні було створено багато 

хорових об’єднань – капел, хорових студій, гуртків. У рамках 
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Всесоюзного тижня музики (1972) відбулися дитячі хорові фестивалі, 

організовувались свята піонерської та комсомольської пісні. Одночасно 

Міністерством культури УРСР, Спілкою композиторів та Музичним 

товариством практикувалися такі форми концертно-хорового виконавства 

як Республіканські конкурси на кращу патріотичну пісню. Ці заходи 

сприяли зміцненню контактів між творчими спілками та дитячими 

художніми колективами, збагачували їх репертуар новими творами.  

Один із таких конкурсів проходив у Києві у квітні 1979 року, де 

поряд з уже відомими хорами («Дзвіночок», «Зірниця», «Щедрик», 

«Дударик») взяли участь хорові колективи багатьох позашкільних 

закладів республіки.  

Але одночасно з прогресивними формами музично-естетичного 

виховання учнівської молоді засобами вокально-хорової музики, 

створенням професійної основи для становлення та розвитку хорових 

колективів, дитяче хорове мистецтво акумулювало негативні наслідки 

нав’язування ідеологічної регламентації, що істотно відбивалось на 

доборі репертуару. У програмах концертних виступів навіть 

найяскравіших дитячих хорів домінували  пісні про Радянську 

Батьківщину, Партію, В. Леніна, юних героїв. Це гальмувало творчу 

ініціативу як керівників дитячих хорових колективів, так і творців музики 

для цього жанру.  

У 1960-ті роки широкого розповсюдження набирали форми 

позанавчальної роботи з навчання грі на музичних інструментах 

(фортепіано, баян, акордеон, скрипка, духові інструменти та інші).  

У  багатьох позашкільних закладах, як у великих містах, так і в 

маленьких містечках і селах, при Палацах, будинках піонерів, клубах 

відкривались  музичні студії.  Хоча навчання в музичних студіях і було 

платним, кількість дітей в них поступово збільшувалась.  

  Набували популярності дитячі фольклорні ансамблі, які 

потребували від керівників глибоких знань співацького голосоутворення, 

манери народного співу,  народного репертуару,  особливостей музичної 

мови  народної пісні, а також танцювальних елементів, які є необхідними 

у фольклорному виконанні. 

Не рідкістю були і створені в позашкільних закладах оркестри 

народних, духових інструментів, ансамблі баяністів, бандуристів, 

сопілкарів і вокально-хореографічні ансамблі. Керівники таких музичних 

дитячих колективів мали бути не тільки гарними організаторами, але й 

талановитими педагогами і музикантами (створювати обробки творів, 

добирати посильний репертуар).  

У школах і палацах піонерів, в яких функціонували дитячі хори, 

вокальні ансамблі, гуртки сольного співу, танцювальні колективи і 

оркестри,  почали використовувати таку форму музично-естетичного 

виховання, як  постановка дитячих опер.   
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Однією з популярних форм музичної діяльності підлітків були 

вокально-інструментальні ансамблі, участь в яких надавала впевненості 

підліткам, можливість відчувати себе сучасними особистостями. Інтерес 

до популярної музики досвідчені педагоги використовували як засіб 

музично-естетичного розвитку.  

У другій половині ХХ століття по всій Україні розвивалися 

різноманітні форми музично-естетичного виховання – дитячі музичні 

школи і школи мистецтв,  вокально-хорові студії, творчі дитячі колективи 

з високим рівнем виконання, дитячі філармонії, музичні клуби, музичні 

театри, загальноосвітні школи естетичної спрямованості. 

Пошуки шляхів музично-естетичного виховання дітей та молоді 

були різні за формами і засобам, але визначалися єдиним завданням – 

долучити підростаюче покоління до скарбів музичного мистецтва, 

зробити музику одним із засобів ідейного і морального виховання, 

навчити емоційно сприймати і розуміти твори музики. 

Система музично-естетичної позашкільної освіти та виховання 

базувалася на історично обумовлених традиціях виховання особистості, 

створених представниками різних національних спільнот України: 

суспільних та родинних цінностях, ідеях, поглядах, переконаннях. Але, 

на наш погляд, на творчу фантазію і творчу свободу педагогів  негативно 

впливали суспільно-політична ситуація і державно-ідеологічний диктат у 

галузі художньої творчості та репертуарної політики. 

  Отже, зміст музично-естетичного виховання повинен спиратися на 

сучасні наукові основи і постійно удосконалюватися. Національна 

музична педагогіка має вагоме теоретичне підґрунтя, але реальна 

дійсність свідчить про те, що з багатьох причин (економічних, 

соціальних, політичних, професійно-освітніх), музично-педагогічна 

практика в позашкільних закладах потребує реформ музично-освітньої 

сфери на державному рівні і трансформації уявлень суспільства про 

можливості та потенціал музичного мистецтва у формуванні духовної 

культури особистості. Провідною тенденцією повинно стати положення 

про те, що національна система музично-естетичного виховання, 

зберігаючи та примножуючи кращі традиції української музично-

педагогічної думки,  має рухатися в європейський освітній простір.  
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Сбітнєва Л. М. Розвиток музично-естетичного виховання в  
позашкільних закладах у другій половині  ХХ століття.   

У статті розкрито  процес розвитку музично-естетичного 

виховання дітей і молоді в позашкільних закладах України у другій 

половині ХХ століття. Розкрито форми позашкільної музичної діяльності.  

Доведено, що у другій половині ХХ століття позашкільне музично-

естетичне виховання  виступало  невід’ємною складовою всієї системи 

освіти, воно було спрямоване на розвиток здібностей дітей, на 

задоволення їх інтересів і духовних потреб у  галузі мистецтва. Розкрито, 

що музично-естетичне виховання  розглядалося  як важливий напрямок 

культурної політики, як проблема загальнонаціонального державного 

масштабу.  Доведено, що важливими завданнями музично-естетичної 

освіти в позашкільних закладах були: формування інтересів до 

мистецтва, виявлення і розвиток індивідуальних творчих здібностей та 

нахилів; організація дозвілля школярів, культурного відпочинку та 

розумних розваг; поширення виховного впливу на учнів у різних 

напрямах виховання.  

Ключові слова: позашкільна музично-естетична діяльність, 

музична освіта, Палаци і будинки піонерів, дитячі будинки культури, 

будинки художнього виховання, будинки дитячої творчості, музичні 

студії, дитячі музичні театри, дитячі музичні колективи.  

 

Сбитнева Л. Н. Развитие музыкально-эстетического 
воспитания во  внешкольных заведениях во второй половине ХХ 
столетия.                                                                          

В статье раскрыт процесс развития музыкально-эстетического 

воспитания детей юношества в Украине. Раскрыто, что формы 

внешкольного образования прошли динамичный и сложный путь 

развития. Раскрыты формы музыкальной деятельности, целью 

педагогического процесса в которых выступало развитие музыкально-

эстетической культуры детской личности. Доказано, что во второй 

половине ХХ столетия внешкольное музыкально-эстетическое 

воспитание было неотъемлемой частью всей системы образования, оно 

было направлено на развитие способностей детей, привлечение к 
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активной музыкальной деятельности, на удовлетворение интересов в 

области искусства. Раскрыто, что важными задачами музыкального 

обучения во внешкольных учреждениях были: формирования интереса к 

искусству, выявление и развитие индивидуальных способностей,  

организация досуга детей.  

Ключевые слова: внешкольная музыкально-эстетическая 

деятельность, музыкальное образование, Дворцы и Дома пионеров,  

детские дома культуры, Дома художественного воспитания, Дома 

детского творчества, музыкальные студии, детские музыкальные театры, 

детские музыкальные коллективы. 

 

Sbitneva L.N. The development of music and aesthetic education in 

extracurricular institutions in the second half of the XX century.                                                           

The article is dedicated to the development of music and aesthetic 

education of children and youth in Ukraine in extracurricular institutions in the 

second half of the XX century, which acted as an important condition of 

musical culture formation of a child’s personality. It is claimed that the forms 

of extracurricular education experienced a dynamic and complex way of the 

development. 

  The author examines the forms of extracurricular music activities. The 

purpose of pedagogical process in the forms was the development of music 

and aesthetic culture of a child’s personality. It was found out that in the 

second half of the XX century extracurricular music and aesthetic education 

was an indispensable constituent of the whole education system. It was aimed 

at the development of children’s skills, satisfaction of their interests and 

spiritual needs in the field of art.  The author points out that music and 

aesthetic education, children’s involving in musical art was considered as an 

important direction of cultural policy, as a problem of national and state scale. 

It is claimed that the important tasks of music and aesthetic education in 

extracurricular institutions were the following: formation of interests to art, 

detection and development of individual creativity and bents; leisure 

organization of pupils, cultural rest and smart entertainments; distribution of 

educational influence on pupils in different directions of education. The study 

shows that among various forms of music activities in extracurricular 

institutions of Ukraine the most accessible and popular form of mass music 

activities was choral singing. Children’s folk musical ensembles, orchestras of 

folk and wind instruments, ensembles of bayanists, bandura players, sopilka 

players and vocal-instrumental ensembles of teenagers gained in popularity. 

Key words: extracurricular music and aesthetic activity, music 

education, Palaces and Houses of the Pioneers, children’s houses of culture, 

Houses of Artistic Education, art center for children, music workshops, 

children’s musical theatres, children’s musical bands. 

 


