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Под- секЦия 1. Воспитание и образование.
Харченко Ю. Т.
концертмейстер 

Мелітопольський державний педагогічний університет  
ім. б.хмельницького 

доСЛІдженнЯ ПроБЛеМи ФорМуВаннЯ  
ХудожнЬого СМаку ПІдЛІТкІВ  

ЗаСоБаМи МиСТеЦТВа

ключові слова/keywords: естетична культура / aesthetic culture, художня 
культура / art culture, естетичний смак / aesthetic taste, художній смак / art taste.

В сучасних умовах глобалізації, соціокультурних перетворень та змін у роз-
витку українського суспільства особливої актуальності набуває питання виховання 
художнього смаку молоді. Тривожна тенденція відсутності високохудожніх зразків 
сучасної музики тягне за собою брак уявлення про стильове і жанрове різноманіття 
музичного мистецтва і, завдяки засиллю продукції масової культури, формує спот-
ворений смак у дітей та юнацтва. Формування художнього смаку дітей в умовах 
ідеологічної та соціальної нестабільності суспільства є дуже серйозною і важливою 
проблемою. Відсутність у підростаючого покоління, високих ідеалів, прагнення до 
прекрасного негативно позначається не тільки на сьогоднішніх дітях, а й матиме 
віддалені сумні наслідки. Формування художнього смаку є підґрунтям загальнокуль-
турного розвитку людини.

Естетична і художня культура – найважливіші складові духовного складу осо-
бистості. Від їх наявності та ступеня розвитку в людині залежить його інтелігентність, 
творча спрямованість діяльності, особлива натхненність ставлення до світу і інших 
людей. без розвинених здатностей до естетичного відчування, переживання людство 
навряд чи здатне до власної реалізації в світі культури. Проте їх формування є резуль-
татом цілеспрямованого впливу, тобто естетичного виховання. За змістом естетична 
культура особистості багато в чому збігається з естетичною культурою суспільства або 
групи. але вона може істотно відрізнятися від них суб’єктивністю осмислення і вира-
ження, домінуванням тих чи інших естетичних цінностей, спрямованістю.

художня культура – це вид культури суспільства, який має вияв у образно-
творчому відтворенні природи, суспільства і життєдіяльності людей засобами на-
родної художньої культури та професійного мистецтва. рівень художньої культури 
людини залежить від ступені художньої освіченості, широти інтересів у сфері мисте-
цтва, глибини його розуміння і розвиненої здатності до адекватної оцінки художніх 
творів. Всі ці ознаки визначені у понятті “художнього смаку” – естетично значущої 
властивості особистості, яка формується і розвивається в процесі її спілкування з 
мистецтвом.

Питанням формування та розвитку естетичного та художнього смаку при-
свячено багато наукових праць. Сутність, структура, формування художнього смаку 
у різних вікових категоріях дітей  – питання, яким цікавилися і цікавляться багато 
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науковців як сучасного, так і минулого. Проблема смаку більш ґрунтовно проана-
лізована І.  кантом у власній науковій праці “критика здібності судження”. Питан-
ня художнього (естетичного) смаку є досить актуальним у наш час, час нехтування 
більшою частиною населення справжнім класичним мистецтвом. Воно розглядається 
поруч із проблемами художньої творчості, майстерності і практики.

Сутність художнього смаку та його вплив на естетичне виховання учнів до-
сліджували б. асаф’єв, б. Ліхачов, В. остроменський, г. Падалка, В. Сухомлинський, 
В. Шацька та ін. Проблемою формування в учнів музичного смаку займалися б. бе-
сак, Л. дмитрієва, д. кабалевський, о. радинова, н. черноіваненко. Сьогодні питан-
ням смаку та його різновидів (музичний, художній, естетичний) приділяють увагу 
науковці Т. бабенко, д. джола, а. Щербо й інші. Філософсько-аксіологічний аспект 
проблеми формування естетичного смаку висвітлено у працях І. Зязюна, М. кагана, 
р. Шульги, Є. Яковлева, та ін. З психологічної точки зору проблемою смаку цікавились 
такі видатні вчені як б. ананьєв, Л. Виготський, о. Леонтьєв, о. Молчанова, С. ру-
бінштейн, б.  Теплов, та ін. результати і висновки психології музичного сприйман-
ня втілено у працях б. асаф’єва, о. костюка, В. Медушевського, Є. назайкінського, 
а. Сохора та ін. до педагогічного розділу наукового знання про потенціал естетич-
ного смаку особливого внеску зроблено М. овсянниковим, С. раппортом, В. Само-
хваловою, о.  Семашко, г.  Цвелих, та ін. Проблемам естетичного виховання учнів-
ської молоді засобами музичного та інших видів мистецтв присвячені праці сучасних 
українських музикантів-педагогів а. болгарського, б. бриліна, о. дем’янчука, н. Ли-
сіної, г. Падалки, о. рудницької, а. коваль, Т. Плесніної тощо. Проблему музично-
естетичного виховання засобами мистецтва розглядали сучасні дослідники Т. Тур-
чин (“Педагогічні засади естетичного виховання учнів дитячих музичних шкіл”), 
І. назаренко (“Формування естетичних потреб старшокласників в умовах вільного 
часу (на матеріалі музики”), н. Полтавська (“Формування духовних цінностей стар-
шокласників засобами мистецтва”), Л.  аристова (“Формування у старшокласників 
естетичного ставлення до мистецтва”), н. Зацепіна (“Формування естетичних смаків 
старшокласників у навчально-виховному процесі загальноосвітньої школи”) тощо.

незважаючи на велику кількість досліджень з цієї проблеми, вона залиша-
ється актуальною: в умовах сучасної соціокультурної дійсності фактично зняті усі 
обмеження, що регламентують якість музичної продукції, яка формує.ідеали і смаки 
суспільства. найбільш вразливою в цьому питанні виявилася молодіжна аудиторія. 
Підліткам ретельно нав’язується величезна кількість музичної продукції сумнівної 
художньої цінності та рівня виконавської культури. Це зумовлює нерозуміння або 
зневажливе ставлення молоді до високохудожніх творів мистецтва і, як наслідок, 
призводить до тотального захоплення сучасними віяннями музичних стилів і жан-
рів, в яких провідні позиції займає так звана “масова культура”.

Проблеми розвитку художнього смаку особистості висвітлюються у дослі-
дженнях різних наук: філософії, психології, педагогіки мистецтвознавства. для по-
значення категорії, яка обумовлює здатність людини оцінювати й сприймати об’єкти 
краси і мистецтва з XVi століття стали використовувати термін “смак”. одне з пер-
ших вживань терміна “смак” в естетичному сенсі належить іспанському мислителю 
грасиану-і-Моралес, який дав поштовх до розвитку цього поняття. багато уваги пи-
танням смаку приділяли англійські філософи XViii ст. Так, Френсіс хатчесон, розро-
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бляючи теоретичні проблеми краси і гармонії, звертається і до питання критицизму. 
Філософ означений термін ототожнює з поняттям “художній смак”, тобто оцінкою 
і аналізом творів мистецтва. Відомий англійський філософ і психолог давид Юм 
присвятив “смаку” спеціальний нарис “Про норму смаку”. д. Юм визначає “смак” як 
здатність відрізняти прекрасне й потворне в природі і в мистецтві. Також філософ 
зазначає, що “смак” формується і виховується в процесі тривалого спілкування з за-
гальновизнаними зразками високого мистецтва, який стає, зрештою, “нормою сма-
ку”. Певний підсумок численним дискусіям свого часу про “смак” підвів в середині 
XViii ст. французький філософ Вольтер, який під словом “смак” позначив чутливість 
до прекрасного й потворного в мистецтвах: “художній смак чуттєвий і ласий на пре-
красне, і нетерпимий на погане”. Людина з розвиненим смаком миттєво визначає 
красу, “бачить і розуміє її і насолоджується нею”. Високий художній смак частково є 
вродженою рисою, почасти виховується протягом тривалого часу на прикладах кра-
си природи та високохудожніх творах мистецтва. німецький філософ і просвітник 
І. гердер пояснював значення поняття смаку ширше – як порядок, міру, гармонію усіх 
здібностей, який виявляється в почуттях, вчинках людини. Першоджерелом гарного 
смаку І.  гердер вважав виховання, яке необхідно починати з дитинства. на думку 
філософа, найкращою школою гарного смаку крім мистецтва є життя. найвідоміший 
представник німецької філософії г.  гегель, трактував смак з погляду оціночної ка-
тегорії, визначаючи його як “витончене культурою почуття”. на думку г. гегеля, ху-
дожнім смаком володіють знавці мистецтва, творці художньої культури та визнавав 
можливим розвиток смаку в процесі освоєння мистецтва. Підсумок тривалим роз-
думам щодо проблеми смаку підвів І. кант, визначаючи його коротко й лаконічно: 
“здатність судити про прекрасне”, спираючись не на розум, а на почуття задоволення 
або незадоволення. При цьому смак тільки тоді може вважатися “чистим смаком”, 
коли визначальне його задоволення не має на увазі ніякого утилітарного інтересу.

Проблема смаку займала і представників російської філософської думки, 
а саме а.  Луначарського, який розглядав розвиток смаку в контексті психолого-
педагогічної проблеми, пов’язаної із завданням формування нової людини, здатної 
володіти широкою гамою естетичних почуттів, у тому числі і розвиненим художнім 
смаком. у справі його формування, на думку а. Луначарського, головна роль нале-
жить: по-перше, шкільної освіті завдяки створенню сприятливих умов для всебічного 
розвитку особистості; по-друге, мистецтву, оскільки неповторне у своєму жанрово-
стильовому розмаїтті й різноплановості форм, мистецтво має значний художньо-
виховний потенціал. чітке розмежування понять “естетичний” та “художній” смак 
проводить В. разумний. Філософ не ототожнює, а досить чітко розмежує ці поняття. 
Поняття естетичного смаку автор пояснює як здатність свідомо судити про прекрасне 
і потворне в дійсності з позицій сформованих уявлень, а коли предметом оцінювання 
стає мистецтво, здатність висловлювати своє ставлення до нього науковець визначає 
як художній смак. на думку В. разумного, досконалість і тонкість художнього смаку 
насамперед залежить від звички до аналізу художніх явищ, їх осмисленого сприйнят-
тя, які розвивають і збагачують смак. досить детально проблема формування худож-
нього смаку розглядається в працях М. кагана. дослідник підкреслює, що смак, не 
будучи вродженою якістю людини, розвивається в процесі художнього виховання, 
під впливом середовища, мистецтва, в процесі спілкування вчителя з учнями. голо-
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вним засобом виховання художнього Цікавою є точка зору педагогів н. киященко 
і а.  бурова, які відзначають, що формування художнього смаку (вміння розуміти 
мистецтво, насолоджуватися ним) і здатність творити відбувається через художнє 
виховання. Тобто, на думку авторів, художній смак – це адекватне сприйняття або 
інтерпретація якогось художнього явища і вищий ступінь духовного та розумового 
задоволення від нього.

Сучасні дослідникі розглядають естетичний та художній смак як різні мо-
дифікації одного психічного процесу. о. Молчанова визначає психологічну природу 
смаку як комбінацію здібності емоційного сприймання, теоретичного мислення та 
окремих внутрішніх настанов у вигляді потреб. Ш. герман та В. Скатерщиков трак-
тують естетичний смак як систему “конкретних емоційних оцінок явищ дійсності та 
творів мистецтва, яка складається в учнів на основі їх уявлень про прекрасне та по-
творне”. художньо-творчу діяльність підлітків Ш. герман та В. Скатерщиков визнача-
ють як інтеграційну єдність чотирьох компонентів: комунікативного, пізнавального, 
орієнтаційно-оцінного, перетворюючого.

до проблеми формування художнього смаку в сучасній педагогічній науці 
зверталися І. Підласий, І. харламов. у своїх працях вчені-педагоги вказували на не-
обхідність урахування психологічних закономірностей розвитку особистості в про-
цесі виховання засобами мистецтва, а також підкреслювали його вплив на виховання 
особистості, яке залежить в певній мірі від загальнокультурного розвитку й освіти. 
Відповідальність у справі розвитку художнього смаку учнів покладено на педагога. у 
дослідженнях Т. челишева, присвячених проблемам художньої освіти, першочерго-
вим завданням стає виховання художнього смаку як психологічного механізму адек-
ватного сприйняття творів мистецтва. Формування художнього смаку здійснюється 
в процесі вирішення комплексу завдань художньої освіти а саме: розширення знань, 
умінь і навичок в галузі мистецтва, розвиток здібностей до художньої творчості, фор-
мування художньої свідомості, що впливає на розвиток поглядів, позицій, ідеалів. 
Вирішення означених завдань здійснюється в процесі організації різноманітних ви-
дів художньої діяльності учнів, зумовлених багатофункціональністю мистецтва.

Підводячи підсумки вищевикладеного, ознайомившись з теоретичними 
дослідженнями європейських та вітчизняних філософів і педагогів, слід зазначити 
наступне: у своїх міркуваннях з приводу смаку європейські мислителі одностайні в 
тому, що смак незалежно від того, вроджений він або набутий, розвивається лише за 
умови спілкування із зразками мистецтва. Слід зазначити, що більшість філософів 
не проводять чіткої межі між естетичним і художнім смаком, хоча хатчесон, Воль-
тер, руссо і гегель у своїх працях говорять саме про художній смак і про умови його 
формування, до яких можна віднести цілеспрямоване прилучення до краси природи 
і мистецтва, і компетентне керівництво з боку педагога. у віичизняній філософсько-
педагогічної думці існують різні підходи щодо проблеми смаку. деякі дослідники 
обмежуються визначенням поняття “художній смак”, характеризуючи його як вмін-
ня розуміти і висловлювати судження про мистецтво, інші йдуть далі, розглядаючи 
структуру і механізм його формування, основою якого є сприйняття, активне осво-
єння і присвоєння художніх явищ, а також прилучення до художньої творчості.

отже, формування художнього смаку, яке взаємопов’язане зі здатністю по-
вною мірою відчувати, бачити, переживати й оцінювати прекрасне, неможливо без 
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цілеспрямованої взаємодії з кращими зразками мистецтва та синтезу інтелектуально-
пізнавальної, емоційної та творчої діяльності підлітків. необхідною умовою розви-
тку художнього смаку в учнів є розвиток естетичного судження, без наявності якого 
не можна уявити собі слухача та виконавця.
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