
універсітэцкага навучання. Гэта забяспечыць рэ- 
алыіас ўзасмадзсянпс псдагагічных дысцыплін 
са спецыяльнымі ў справс фарміравання музы- 
каігга-інструменталіста. Тады псіхолага-педа- 
гагічная падрыхтоўка не будзе алносна самас- 
тойным аспектам работы, а стане натуральна# 
часткай сістэмы прафесійнага выхавання музы- 
канта-выкладчыка.

Быстроў ГА., 
канд.псд.навук,

дац-...

АДЗІНСТВА ЭТЫЧНЫХ I 
ЭСТЭТЫЧНЫХ АСПЕКТАЎ 

У МАРАЛЬНА-.ЭСТЭТЫЧНЫМ 
ВЫХАВАНШ СТУДЭНТА- 

МУЗЫКАНТА

Эстетичная культура, высокія маральныя 
якасці людзей не фарміруюцца самі па сабе. 
Ямы з'яўляюцца вынікам павышэння агульна- 
адукацыйнага і культурнага ўзроўню асобы, 
далучэння яе да мастацкіх каштоўнасцей, узмац- 
нення ролі маральных і эстэтычных фактараў 
ва ўсіх сферах сацыяльнай практыкі. Вось чаму 
ў распрацоўцы праблем маральна-эстэтычнага 
выхавання студэникай моладзі сродкамі музыкі 
иадзвычай важна ўзаемадзеянне маральнага і 
эстэтычнага як канкрэтна-гістарычных з'яў гра- 
мадскапа быцця.

Разумение этычнай ролі мастацтва. эстэтыч
ных пачуццяў, іх значнасці ў грамадскім жыцці 
чалавека, у самарэгуляцыі яго псіхічных функ
ций, у станаўленні маралі адыходзіць сваімі 
каранямі ў далекае мінулае чалавейтва і звязана 
з паняццем "катарсіс". У вызначэнні "катарсіса" 
Арыстоцель падкрэсліваў: "Коль музыка спо
собна оказывать известное воздействие на эти
ческую сторону души, то, очевидно, она должна 
быть включена в число предметов воспитания 
молодежи".

У цяперашні час у практыиы маральнага 
выхавання ўсё болыи уваіі ўдзяляецца выхаван- 
ню сферы пачуццяў исобы. Менавіта на ўзроўні 
вышэйшых эмоцый адбываеица ўзаемадзеянне 
і ўзаемапрашкненне маральнага і эстэтычнага. 
Эстэтычныя пачуцці, эмацыянальны вопыт, за- 
своены ў працэсе дзейнасш, з'яўляюцца асновай 
маральнага выхавання студэнтаў-прапагандыс- 
таў музычнай культуры.

Вельмі важна, што мастатва выхоўвае не 
шляхам дьшактычных сродкаўзс шляхам ма- 
ралізіравання, а непасрэдным уздзсяннсм на 
пачуцці чалавека, развіваючы ўсе бакі асобы.

Рашэнне праблемы ыаральна-эстэггычнага 
выхавання студэнтаў сродкамі музыкі пссна 
звязана з правільным успрыманнем яе. Успры- 
манне музыкі нсльга зводзщь толыі да 
іукавога. 3годна здадэсньлгі пгіхалагічнай 
навукі дзтэрмінацьд работы пшаўнога мозга ў 
чалавека, у адрозненне ад жывелы, воешь вс 
тольи біялагічны, але перш за ўсё і галоўным 
чынам сацыялыш характар.

Асвойваючы музычную спецыялізацыю, сту- 
дэнты павінны ўсвядоміць ас обую важнасць 
разумения характару гуманна музыкі. Уважлі- 
вае ўслухоў ванне, ілыбокае пранікнёнве ў змест 
гэтага іучання з'яўляюцца асновай работы над 
выкананнем таго ш іншага музычнага твора. 
Характар музычнага гучання, выяўляючы пэўны 
эмацыянальны стан чалавека, у той жа час рас
крывав і некаторыя яго маральныя якасці ў 
адносінах да сябе, да людзей, з'яў природы, 
падзей рэчаіснасці. Характэрныя прыметы гу
чання музыкі могуць як бы маляваць рысы 
характару чалавека, яго унутраны стан. Выха- 
ваўчае ўздзеянне музычнага твора залежыць ад 
таго, з якімі жыццёвымі эмоцыямі выканаўца 
звязвае свае эстэтычныя эмоцыі, выкліканыя 
даным творам. Жыццёвыя эмоцыі могуць бьшь 
выкліканы маральным і амаральным учынкамі. 
Музыка таксама можа выклікаць станоўчыя і 
адмоўныя эмоцыі. Вось чаму ў выхаваўчым 
уздзеяйні музыкі вялікае значэнне мае ўста- 
ноўка.

Вобраз музычнага твора не можа цалкам 
адпавядаць той ці іншай асацыяцыі, а талый су- 
падае з ёй у самых агульных рысах. Каб ства- 
рыць "падрабязны” вобраз, неабходна пабуда- 
ваць "суб'ектыўную эмацыянальную праграму" 
твора. Але належьшь улічваць, ппо музычны 
вобраз не можа вызначацца толькі адной эма- 
цыянальнасцю. Ён складаецца з эмацыяналышх 
уражанняў, перажыванняў, звязаных паміж са
бой вызначаным мастацкім зместам, вызнача- 
най лагічнай заканамернасшо.

Мы распрацавалі слоўнік-набор маральных 
якасцей, эмацыянальны змест якіх алпавддае 
вызначаным прыметам характару гучання му
зыки Ён дапамагае як слухачу, так і выканаўцу 
ўслухвацца і разумець значэнне асобных але- 
ментаў музычнай мовы (розных суіучнасцей, 
меладычных і рытмічных інтанацый, тэмбраў, 
дынамікі, артыкуляцыі і інш.), дыфсрэнцыра-
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ваць свае псражыванш. Слоўнік маральных 
якасцей дас магчымасць даследаваш» эмацыа- 
нальны водгук студэнтаў на той ці іншы музыч- 
ны твор.

Улічваючы, напрыклад, тос, што ў народнай 
музыцы ярка раскрываюцца розныя пачуцці, 
думкі і характар чалавека, самы разнастайны 
настрой, мы ў рабопс над выкананнем народ
ных песень засяроджвалі ўвагу студэнтаў на 
докладным вызначэнні характару песснь, на 
адпавсонасці характэрных рыс музычнага во* 
браза характару выканання, на псракладзе мас- 
тацкага вобраза ў рэальнас гучанне.

Студэнты, такім чынам, добра ўсвсаамляюць 
сувязь музыкі з хыццём. Яны прыходзяиь да ра
зумения таго, што музыка можа ўплываць на 
жыццё толысі праз непасрэднае ўздзеянне на 
чалавека, нарапжаючы ў ім пачуцці і думкі, змя- 
няючы яш характер і адносіны да жыішя, яго 
сілу волі, выхоўваючы ў ім маральна-эстэтычныя 
ідэалы.

Царова А.А., 
выкладчык

ПСІХАЛАПЧНЫЯ АСНОВЫ МУЗЫЧНАГА 
НАВУЧАННЯ СГУДЭНТАЎ

Вывучэнне логікі музычнага мастаігтва на 
аснове абфунтаванасці сферы мастацка-твор- 
чага мысляння дае магчымасць пошуку эфек- 
тыўных адукацыйных фактараў.

Ажыццяўлешіе прымальнага выбару ў 
вызначэнні напрамку і структуры мастацкай 
аяукацыі мае на ўвазе зместавую характерис
тику дзейнасці навучэнца. Менавіта ў рамках 
спецыфічнай пазнавальнай сістэмы мастак 
выяўляе спецыяльныя здольнасці, а яш псіхіч- 
ныя працэсы набываюць спецыфічным вобра- 
зам афарбаваныя функцыі.

Псіхалагічны механізм мастацкага пазнан- 
ня заключаны ў супастаўленні з'яў рэчаіснасці 
з мастацкім эталонам.

Спецыфіка разумения мастака заключана ў 
звязванні спецыфічнай мовы з такімі класамі 
з'яў, для выяўлення якіх у мове іншых мастац- 
тваў няма падставы.

Разгортванне вобраза - асноўная сфера мас- 
тацка-творчага мысленна. Ад вобразнага да па- 
няшйна-лагічнага рухаецца разумение творцы.

Вобразна-дзейныя асацыяцыі актуалізуюць сэнс 
раней адзначаных разумением мастака сувязсй 
элементаў матэрыялу творчасці.

На ўзроўігі паняційна-лагічнага зместу актуа- 
лізуюцца больш складаныя структуры сістэмы 
спецыфічнай мовы, утвараюцца сэнсавыя эле
менты. Пераважнай асновай асацыятыўных су- 
вязей з'яўляюцца сувязі элементаў матэрыялу 
творчасці ў розных кантэкстах. Гэты працэс 
груіпуецца на засваенні сістэмы норм і ацэнак 
канкрэтнага мастацтва.

У музычным мастаіггве любая рэчаіснасць 
асэнсоўваецца па эстэтычных законах з апорай 
на эталоны музычнага мастацтва.

Сэнс запісу музычнага тэксту ўсведамляец- 
ца галоўным чынам у форме практычнага і моў- 
нага вопыту. Так, у працэсе выканальніцкай 
практыкі ў музыканта ўдасканальваецца сіс- 
тэма ўзаемадзеяння паміж стымуламі, якія прал- 
стаўлены ў інфармацыі музычнага тэксту, і пра- 
цэсамі адбору ў памяці на аснове ўяўлення і 
разженил. Гэта азначае, што музыкант . павінен 
разумець значэнне элсментаў тзксту і, ўспры- 
маючы іх як фармальную характеристику ідэ- 
альнага вобраза, канструяваць яш мадэль на 
падставе сваіх ўяўлешіяў аб вобразе.

У працэсе навучання сэнсавая каардынава- 
насць паміж запісам і гучаннем твора становіцца 
асновай тлумачэння працэсу вобразнай тіюр- 
часці. Так, м>зыкант . можа ўлавіць і перадаць 
разнастайны пачуццёва-эмацыяналыш настрой, 
інтэграваныя момаіггы, у якіх заключаны эле
менты вобразаў і думак аўтарскага твора.

Нотны тэкст, з'яўляючыся графічным экви
валентам музычнага, нясе ў сабе адзнакі грама- 
тычнай формы іігганацыі. Граматычны каркас 
нотнага тэксту пры пошуку сэнсаўтваральных 
элементаў музычнага твора рэпрэзентуецца 
мастацкімі ўяўленнямі выканаўцы і разппядаец- 
ца як праграма стварэння структур, адпаведных 
стылю кампазітара.

На матэрыяле супастаўлення структур мож- 
на разглядаць пытанне аб значэнні элементаў 
інтанацыйнай лраграмы, распазнаванні інтана- 
цыйных канфііурацый (комплекс элементаў, 
якія нясуць сэнсавую нагрузку) і гл. Усе гэтыя 
працэсы аб'яднаны працэсам вылучэння сэнсу.

Лакалізацыя гукавых стымулаў адносна эле- 
ментаў нотнага тэксту на шляху яго ўспрымання 
звязана з аналізам сінтаксігчых структур твора. 
Спецыфіка музычнай мовы прадвызначае 
мысліцельныя працэсы выканаўцы. Мова т\т 
выступае сродкам, пры дапамозе якога адлю- 
строўвагоцца пачуцці і думкі аб з'явах, аріа-
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