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АНОТАЦІЯ 

Чжан Юй. Методика засвоєння національних мистецьких традицій у 

процесі фахової підготовки майбутніх вчителів музики і хореографії. 

Кваліфікаційна праця на правах рукопису. 

 Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук за 

спеціальністю 13.00.02 – теорія та методика музичного навчання. Державний 

заклад «Південноукраїнський національний педагогічний університет імені 

К. Д. Ушинського. – Сумський державний педагогічний університет імені 

А. С. Макаренка. – Суми, 2021. 

Зміст анотації 

У дисертації представлено результати теоретичного дослідження, розробки і 

експериментальної перевірки методики засвоєння національних мистецьких 

традицій у процесі фахової підготовки майбутніх вчителів музики і хореографії.  

Встановлено, що в культурологічному аспекті національна мистецька 

традиція (НМТ) – це закріплений у колективній пам’яті тезаурус художніх творів і 

досвід культурної практики, що історично склалися у певній національній 

культурі. Таке розуміння дає змогу досліджувати будь-яку національну мистецьку 

традицію та кожний її прояв як системно-структурну та функціональну цілісність. 

У системно-структурному ракурсі кожна мистецька традиція репрезентована 

певною морфологією (жанровою системою) і власною поетикою (тобто 

художньою мовою, принципами композиційного упорядкування творів, образною 

семантикою  і стилями). У системно-функціональному ракурсі національна 

мистецька традиція – це активність суспільства, спрямована на збереження 

тезаурусу художніх творів і досвіду художньої практики національної культури, а 

також на розвиток цього досвіду в актуальній творчій діяльності. Ця активність 

соціуму здійснюється шляхом передачі мистецького досвіду від покоління до 

покоління. Функції збереження й розвитку НМТ найбільш ефективно здійснює 

система освіти. 

На основі системно-структурного підходу побудована концептуальна 

модель процесу та результату засвоєння національних мистецьких традицій в 
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освітній практиці. Згідно з моделлю, володіння вчителем конкретною 

національною мистецькою традицією передбачає наявність у нього: а) емпіричних 

і теоретичних знань щодо системи художніх жанрів, типових образів, музичної та 

хореографічної мови, властивостей композиції та стилів;  б) художньо-

репродуктивних і творчих умінь відтворення у процесі музичної та хореографічної 

діяльності властивостей певного жанру та поетики НМТ; в) інтересу до 

національного традиційного мистецтва, свідомого ціннісного ставлення до 

мистецьких традицій народів світу.  

Розроблена концептуальна модель дозволила спрямувати пошук науково-

методичних підходів і педагогічних принципів засвоєння національних 

мистецьких традицій майбутніми вчителями музики та хореографії. Згідно з 

полікультурним підходом, ознайомлення майбутніх учителів музики з явищами 

НМТ передбачає звернення до національних культур, що належать різним ареалам 

земної цивілізації. Головним принципом реалізації цього підходу є принцип 

діалогу між рідною, знайомою культурою та культурами інших народів світу. 

Означений підхід передбачає використання методів культурологічного аналізу 

художніх артефактів. Художньо-інтегративний підхід передбачає усвідомлення 

та практичне використання студентами можливостей інтеграції різних засобів 

художньої виразності в традиційному мистецтві. Він ґрунтується на методах 

стимулювання й розвитку синестетичного сприйняття, формування художніх 

асоціацій і чуттєвих уявлень; аналогії як методу емпіричного й теоретичного 

пізнання; жанрового моделювання культури. Необхідність  семіо-

герменевтичного підходу обумовлена тим, що артефакти певних мистецьких 

традицій можуть бути частково чи зовсім незрозумілими для майбутніх учителів 

музики і хореографії. Зазначений підхід передбачає звернення до педагогічної 

герменевтики, яка спирається на положення семіотики мистецтва, коли кожний 

артефакт інтерпретується як знакова структура, що має свою усталену семантику 

й закономірну організацію (граматику). Діяльнісний підхід спрямовано на 

формування в процесі діяльності досвіду синестетичного сприйняття; тезаурусу 

полімодальних образних уявлень; естетично цілісних і емоційно забарвлених 
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емпіричних знань; раціональних спостережень і узагальнень. Цей підхід 

конкретизується в низці педагогічних принципів («урізноманітнення форм і видів 

діяльності», розвивального та особистісно-диференційованого навчання).   

Згідно з прийнятою концептуальною моделлю процесу і результату 

засвоєння НМТ, виділено три групи методів: а) спрямовані на оволодіння 

знаннями (ознайомлення з творами національної традиції в автентичному вигляді; 

інформаційно підготовлена й контрольована демонстрація; знайомство з 

автентичними поняттями щодо лексики, синтаксису, композиції, техніки НМТ; 

граматичні розвідки; експлікації семантичного інваріанту і т. ін.); б) спрямовані на 

формування мистецьких умінь (точне відтворення елементу форми; репродукція 

художнього тексту за нотацією чи описанням; створення стилізованої композиції 

відповідно до поетики певної НМТ; вправи з варіювання та комбінаторного 

застосування лексичних та синтагматичних одиниць; навчальні тести з художньої 

рецепції; індивідуальні завдання зі створення герменевтичного коментарю і т. ін.); 

в) спрямовані на формування інтересу й ціннісного ставлення до пізнавальної, 

художньо-творчої та педагогічної діяльності в царині НМТ (ігри-змагання, 

вікторини, конкурси творчих проєктів-презентацій для школярів). Зазначені 

методи співвіднесено з трьома педагогічними стратегемами: індуктивною, 

дедуктивною і традуктивною. Запропонована методика передбачає впровадження 

в процес засвоєння НМТ комплексу педагогічних умов, якими є забезпечення 

гностичного, естетичного й комунікативного стимулювання освітнього процесу.  

Оцінювання ефективності запропонованої методики здійснювалося на базі 

розробленого діагностичного апарату, який відповідав структурі досліджуваного 

феномену. Так, гностичний компонент володіння НМТ оцінювався за 

епістемічним критерієм (показники – обсяг відомих елементів НМТ, ступінь 

коректності знань елементів і їх співвіднесення з поетикою певної НМТ, здатність 

до системної характеристики форми та її образного смислу); художньо-

практичний компонент – за праксеологічним критерієм (обсяг практично 

освоєних у виконавській діяльності елементів, ступінь коректності їх відтворення, 

здатність до створення стилізованого артефакту на основі поетики НМТ, здатність 
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до словесної інтерпретації семантики твору; мотиваційно-ціннісний компонент – 

за аксіологічним критерієм (показники – інтерес до вивчення та практичного 

засвоєння національних мистецьких традицій, їх місце в системі художніх 

цінностей особистості). 

Результати оцінювання показали високий рівень володіння НМТ у 3,33% 

(2 особи) респондентів, середній – у 38,33% (23 особи), низький – у 58,33% 

(35 осіб). Формувальний експеримент мав два етапи. На першому застосовувалися 

методи наслідування зразків; «занурення в культуру»; крос-культурного аналізу 

жанрів та образних архетипів;  герменевтичних ескізів; міжвидових асоціацій; 

граматичної, композиційної, жанрової та стильової атрибуції фрагментів 

художнього тексту. На другому етапі застосовувалися методи вербалізації 

символічного смислу елементів форми; реконструкції етнокультурного контексту 

твору; інтерактивні вікторини; ігри-змагання; конкурс індивідуальних та 

колективних проєктів; моделювання поетичної системи НМТ. Моніторинг рівня 

засвоєння майбутніми учителями музики і хореографії національних мистецьких 

традицій, проведений після застосування формувальних методів, дозволив 

виявити більш істотне зростання показників в експериментальній групі студентів. 

Значущість отриманих розбіжностей перевірялася за критерієм кутового 

перетворення Фішера. У результаті здійснених обчислень було доведено 

ефективність запропонованої авторської методики. 

Ключові слова: майбутній учитель музики і хореографії, національна 

мистецька традиція, методика засвоєння національних мистецьких традицій, 

фахова підготовка в педагогічних ЗВО, процес засвоєння традиційного мистецтва, 

поетика традиційного мистецтва.  
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ABSTRACT 

Zhang Yu. Methodology of mastering the national artistic traditions in the 

professional training of future music and choreography teachers. Qualifing scientific 

work on the rights of the manuscript. 

Thesis for Candidate of Pedagogical Sciences degree in specialty 13.00.02 – 

theory and methods of musical education. – State Institution “South Ukrainian National 

Pedagogical University named after K.D.Ushynsky”. – Sumy State Pedagogical 

University named after A. S. Makarenko. ‒ Sumy, 2021. 

The contents of the abstract 

The thesis presents the results of theoretical research, development and 

experimental testing of the methodology of mastering the national artistic traditions in 

the process of professional training of future music and choreography teachers. 

It is established that in the culturological aspect the national artistic tradition 

(NAT) is a thesaurus of art works and experience of cultural practice, which have 

historically developed in a certain national culture, fixed in the collective memory. This 

understanding makes possible to explore any national artistic tradition and each of its 

manifestations as a system-structural and functional integrity. In the system-structural 

perspective, each artistic tradition is represented by a certain morphology (genre system) 

and its own poetics (art language, principles of compositional arrangement of works, 

semantics and styles). In the system-functional perspective, the NAT is a society activity 

aimed at preserving the thesaurus of aet and the experience of national artistic practice, 

as well as the development of this experience in relevant creative activities. This social 

activity is carried out by transmitting art experience from generation to generation. The 

functions of preservation and development of NAT are most effectively performed by 

the education system. 



8 
 

On the basis of the systems-structural approach the conceptual model of the 

process and result of mastering the national art traditions in educational practice is 

constructed. According to the model, the teacher’s possession of NAT implies: 

a) empirical and theoretical knowledge of the system of artistic genres, typical images, 

musical and choreographic language, compositional properties and styles; 

b) reproduction or creation an art work in certain genre and poetics of NAT in the 

process of musical and choreographic activity; c) interest in NAT, a conscious value 

attitude to the artistic traditions of the peoples of the world. 

The developed conceptual model allowed to define scientific and methodological 

approaches and pedagogical principles of NAT mastering by future teachers of music 

and choreography. According to the multicultural approach, acquaintance of future 

music teachers with the phenomena of NAT involves an appeal to national cultures 

belonging to different areas of civilization. The main principle of implementation of this 

approach is the principle of dialogue between native, familiar culture and cultures of 

other nations. This approach involves the use of methods of cultural analysis of artistic 

artifacts. The artistic-integrative approach presupposes awareness and practical use by 

students of the possibilities of integration of different means of artistic expression in 

traditional art. It is based on methods of stimulating and developing synesthetic 

perception, formation of artistic associations and sensory representations; analogies as a 

method of empirical and theoretical cognition; genre modeling of culture. The need for a 

semio-hermeneutic approach is due to the fact that artifacts of certain artistic traditions 

may be partially or completely incomprehensible to future music and choreography 

teachers. This approach involves recourse to pedagogical hermeneutics, which is based 

on the provisions of the art semiotics, when each artifact is interpreted as a sign structure 

that has its own established semantics and regular organization (grammar). The activity 

approach is aimed at forming in the process of activity the experience of synesthetic 

perception; thesaurus of polymodal figurative representations; aesthetically holistic and 

emotionally colored empirical knowledge; rational observations and generalizations. 

This approach is specified in a number of pedagogical principles (“diversification of 

forms and types of activity”, developed and personality-differentiated learning). 
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According to the adopted conceptual model of the process and result of mastering 

NAT, there are three groups of methods: a) aimed at acquiring knowledge (acquaintance 

with works of national tradition in authentic form; informationally prepared and 

controlled demonstration; acquaintance with authentic concepts of lexicon, syntax, 

composition, NAT technique, grammatic, explications of the semantic invariant, etc.); 

b) aimed at the formation of artistic skills (accurate reproduction of the element of form; 

reproduction of an artistic text by notation or description; creation of a stylized 

composition in accordance with the poetics of a particular NAT; exercises on variation 

and combinatorial use of lexical and syntagmatic units; creation of hermeneutic 

commentary, etc.); c) aimed at forming interest and values in cognitive, artistic, creative 

and pedagogical activities in the field of NAT (games-competitions, quizzes, creative 

projects-presentations for students). These methods are correlated with three pedagogical 

strategies: inductive, deductive and traductive. The proposed method provides for the 

introduction of a set of pedagogical conditions in the process of mastering NAT, which 

are to provide gnostic, aesthetic and communicative stimulation of the educational 

process. 

Evaluation of the effectiveness of the proposed methodology was carried out on 

the basis of the developed diagnostic apparatus, which corresponded to the structure of 

the studied phenomenon. Thus, the gnostic component of NAT mastery was assessed by 

epistemic criteria (indicators – the amount of known elements of NAT, the degree of 

correctness of knowledge of the elements and their correlation with the poetics of a 

particular NAT, the ability to systematize the form and its figurative meaning); artistic 

and practical component – by praxeological criterion (the amount of practically 

mastered in the performance elements, the degree of correctness of their reproduction, 

the ability to create a stylized artifact based on the poetics of NAT, the ability to verbally 

interpret the semantics of the work; motivational and value component – by axiological 

criterion (interest in the study and practical assimilation of national artistic traditions, 

their place in the system of artistic values of the individual). 

The results of the assessment showed a high level of NAT in 3.33 % (2 people) of 

respondents, medium – in 38.33 % (23 people), low – in 58.33 % (35 people). The 
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molding experiment had two stages. The first used methods of imitation of samples; 

“Immersion in culture”; cross-cultural analysis of genres and figurative archetypes; 

hermeneutic sketches; interspecific associations; grammatical, compositional, genre and 

stylistic attribution of fragments of artistic text. In the second stage, methods were used 

to verbalize the symbolic meaning of the elements of form; reconstruction of the 

ethnocultural context of the work; interactive quizzes; competition games; competition 

of individual and collective projects; modeling of the poetic system of NAT. Monitoring 

of the level of mastering of national artistic traditions by future music and choreography 

teachers, carried out after the application of molding methodology, revealed a more 

significant increase in performance in the experimental group of students. The 

significance of the obtained differences was checked by the Fisher angular 

transformation criterion. As a result of the calculations, the effectiveness of the proposed 

author’s methodology was proved. 

Key words: future teacher of music and choreography, national artistic 

tradition, methods of mastering national artistic traditions, professional training in 

pedagogical higher education institutions, process of mastering traditional art, poetics 

of traditional art. 
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ВСТУП 

Актуальність і доцільність дослідження. Згідно із законом України «Про 

освіту» (2017), спеціалізована мистецька освіта передбачає «здобуття естетичного 

досвіду й ціннісних орієнтацій у процесі активної мистецької діяльності». Одна з 

ключових компетентностей, що має забезпечити цю освітню ціль, визначена в 

Концепції «Нова українська школа» (2016) як «обізнаність та самовираження у 

сфері культури. Здатність розуміти твори мистецтва…». Ця компетентність 

передбачає усвідомлення особистістю власної національної ідентичності, глибоке 

розуміння своєї національної культури, позитивне ставлення та повагу до культур 

інших народів світу. Аналогічні цілі поставлені урядом КНР перед освітою 

молодих поколінь. Вирішення таких завдань вимагає долучення молоді до скарбів 

національного традиційного мистецтва, його творче засвоєння, розуміння й 

визнання цінності мистецтва інших національних культур. Виконання цих завдань 

із кожним днем стає все більш проблемним і актуальним, оскільки існуванню 

національних мистецьких традицій (далі – НМТ) загрожують процеси глобалізації 

та експансії масово-популярної культури. Головним засобом порятунку 

національних традицій має стати масова мистецька освіта. Для цього сучасній 

школі потрібний учитель, який досконало знає, глибоко розуміє національні 

мистецькі традиції та творчо володіє ними.  

Величезне значення традиційного мистецтва для культури усвідомлено ще 

мислителями минулого (Платон, Арістотель, Конфуцій та інші) і доведено 

видатними представниками сучасних націй. В. Антонович, Б. Грінченко, 

М. Грушевський, М. Драгоманов, В. Сухомлинський, К. Ушинський, П. Юркевич 

та інші наголошували на важливості традиційного мистецтва для розвитку 

культури народу, формування його національної свідомості. Таке ставлення до 

національних мистецьких традицій притаманне дослідникам і педагогам Китаю 

(Ван Цзоуцзюнь, Ду Пу, Сун Цзянь, Цзинь Лі, Ян Тун, Ян Фань та іншим). 

Сучасні дослідники та практики у сфері мистецької освіти приділяють 

чималу увагу національним традиціям художньої творчості. У наукових працях 

акцентовано на естетичну та етичну цінність традиційного мистецтва, його 
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розвивальну та ідейно-виховну ефективність, впливовість на світогляд молодих 

людей та їх національну самосвідомість (Л. Андрощук, О. Бикова, І. Грошовик, 

Т. Дорошенко, В. Дряпіка, С. Куценко, О. Лобова, О. Мартиненко, Н. Мозгальова, 

О. Олексюк, Г. Падалка, О. Реброва О. Ростовський, А. Чернишова, О. Щолокова 

та інші). Низка дослідників заглиблюються у специфічні аспекти проблеми, 

розробляють нові підходи до оптимізації процесу викладання НМТ у школі, 

підготовки вчителів музики та хореографії в педагогічних ЗВО (А. Гоцалюк, 

О. Кузик, С. Легка, Лу Лу, А. Максименко, К. Островська, Т. Разуменко, 

Л. Савчин, Л. Соляр, О. Таранцева, Сюй Цзяюй, Чень Цзін та інші).  

Утім, аналіз науково-педагогічних джерел засвідчує, що в них часто 

бракує чіткого визначення понять «національна мистецька традиція», її 

«засвоєння», «збереження», «розвиток» тощо. Досі залишаються відкритими 

теоретичні питання щодо обсягу та якості знань, навичок і вмінь учнів та 

вчителів мистецтва, напрямів їх творчої діяльності у сфері традиційного 

мистецтва. Свої вимоги висуває й сучасна практика шкільної мистецької освіти. 

Зазвичай, освоєння НМТ у школах вичерпується вивченням деяких зразків 

національного фольклору – пісень, танців, віршів. Тому в школярів 

формуються уривчасті та бідні художні уявлення, які не витримують 

конкуренції з впливом популярного мистецтва. У такому контексті освіта 

потребує нових ефективних методів прилучення молодих людей до скарбів 

традиційного національного мистецтва свого народу та народів світу.  

Отже, актуальність теми дисертації зумовлено наявністю таких 

суперечностей: між запитами суспільства в збереженні й розвитку національних 

художніх традицій та низькою ефективністю поширених у загальноосвітній 

школі засобів впливу на свідомість учнівської молоді; між необхідністю в 

підготовці майбутніх учителів музики і хореографії до викладання основ 

національних художніх традицій та відсутністю обґрунтованої методики 

засвоєння національних мистецьких традицій майбутніми вчителями музики і 

хореографії у процесі фахової підготовки в педагогічних закладах вищої освіти; 

між потребою в підвищенні рівня оволодіння майбутніх вчителями музики і 
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хореографії національними мистецькими традиціями та відсутністю критеріїв і 

показників їх оцінювання. 

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. 

Дисертаційне дослідження входить до тематичного плану науково-дослідної 

роботи ДЗ «Південноукраїнський національний педагогічний університет імені 

К. Д. Ушинського» і становить частину наукової теми «Методологія та 

методика фахової підготовки майбутніх учителів музики та хореографії в 

контексті художньо-естетичних інновацій мистецької освіти» (реєстраційний 

номер 0114U007160). Тему дисертації затверджено вченою радою 

ДЗ «Південноукраїнський національний педагогічний університет імені 

К. Д. Ушинського» (протокол № 1 від 31.08.2017 р.). 

Мета дослідження – теоретично обґрунтувати, розробити та 

експериментально перевірити методику засвоєння національних мистецьких 

традицій майбутніми вчителями музики і хореографії у процесі фахової 

підготовки в педагогічних закладах вищої освіти. 

Реалізація поставленої мети передбачала виконання таких завдань: 

1. З’ясувати сутність феномену національних мистецьких традицій та 

виявити його освітнє значення.  

2. Розробити концептуальну модель процесу освоєння національних 

художніх традицій у професійній підготовці вчителів музики і хореографії. 

3. Визначити педагогічні підходи, принципи, методичні стратагеми та 

педагогічні умови освоєння НМТ у професійній підготовці вчителів музики і 

хореографії. 

4. Встановити критерії, показники та діагностичні засоби визначення 

рівнів оволодіння майбутніми вчителями музики і хореографії НМТ.    

5. Експериментально перевірити ефективність методики засвоєння 

національних мистецьких традицій майбутніми вчителями музики і хореографії 

у процесі фахової підготовки в педагогічних закладах вищої освіти. 

Об’єкт дослідження – процес фахової підготовки майбутніх учителів 

музичного і хореографічного мистецтва.  
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Предмет дослідження – методика засвоєння національних мистецьких 

традицій майбутніми вчителями музики і хореографії у процесі фахової 

підготовки в педагогічних закладах вищої освіти. 

Методологічною основою дослідження слугують: системно-

структурний підхід до вивчення й теоретичного відображення феномену 

національних мистецьких традицій; полікультурний, художньо-інтегративний, 

семіо-герменевтичний та діяльнісний підходи до обґрунтування й розробки 

методики засвоєння майбутніми вчителями музики та хореографії національних 

мистецьких традицій. 

У дослідженні використано комплекс методів: теоретичних (аналіз 

термінології наукового описання мистецьких традицій, структурно-

функціональний і психолого-педагогічний аналіз феномену національних 

мистецьких традицій; моделювання процесу засвоєння НМТ майбутніми 

вчителями музики і хореографії; узагальнення культурологічної інформації щодо 

національних мистецьких традицій народів світу, методичних суджень і 

практичного досвіду педагогів музичного й хореографічного мистецтва, 

компаративний аналіз лексичних елементів, композиційних принципів, жанрів і 

стилів традиційного мистецтва різних національних культур; типологічний підхід 

до угрупування педагогічних методів засвоєння національних мистецьких 

традицій у стратагеми); емпіричних (педагогічний експеримент, опитування, 

анкетування, тестування, експертна оцінка, самооцінка) для виявлення 

особливостей організації процесу фахової підготовки майбутніх учителів музики і 

хореографії, діагностування рівня засвоєння національних мистецьких традицій 

майбутніми вчителями музики і хореографії у процесі фахової підготовки в 

педагогічних закладах вищої освіти, перевірки ефективності запропонованої 

методики; статистичних (методи математичної обробки й аналізу одержаних 

даних для порівняння їх із вихідними положеннями). 

Теоретичну основу дослідження становлять: 

- наукові уявлення щодо феномену національної культури та мистецької 

традиції (М. Бахтін, Ю. Богуцький, В. фон Гумбольдт, М. Єфіменко, М.  Каган, 
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Е. Кондільяк, Конфуцій, Г. Лебон. К. Леві-Стросс, О. Лосєв,  І. Ляшенко, 

Е. Маркарян, М. Попович, О. Тимощук, Д. Толочко, Чжан Лівень, К.  Чистов, 

Є. Шацкий (J. Szacki), В. Шейко, К. Ясперс та інші); 

- положення педагогіки щодо спрямованості загальної та фахової освіти на 

оволодіння традиціями національних художніх культур (Л. Андрощук, 

О. Апраксіна, О.  Бріцина, Г. Ващенко, А. Данілюк, О. Єременко, К. Завалко, 

Н. Згурська, І. Зязюн, Д. Козлов, О. Кузик, С. Куценко, О. Лобова, А. Максименко, 

Т. Медвідь, О. Михайличенко, А. Михалюк, Н. Мозгальова, Г. Ніколаї, 

О. Олексюк, Г. Падалка, О. Ростовський, О. Рудницька, А. Сбруєва, О. Семеног, 

О. Устименко-Косоріч, К. Ушинський, В. Шацька, О. Щолокова та інші); 

- музикознавчі й хореологічні дослідження, що відбивають загальні 

властивості та специфічні риси поетики національних мистецьких традицій 

України, Китаю та інших країн світу (Арістотель, В. Александрова, 

Л. Андрощук, Д. Антонович, О. Бойко, К. Василенко, В. Верховинець, Ву Хун 

(Wu Hung), С. Гриця, А. Гуменюк, А.  Гоцалюк, К. Квітка, Ван Кефен (Wang 

Kefen), Ф. Колеса, С. Куценко, Лю Нань, О. Мартиненко, Л. Моріна, С. Петак 

(Petac), Т. Повалій, А. Поліщук, Д. Сарвілова, Согу Хон (Sogu Hong), Л. Соляр, 

Сюй Цзяюй, Цзинь Синь Синь, О. Таранцева, Л. Хоцяновська, О. Чепалов, 

Цзинь Лі, О. Шариков, В. Шкоріненко та інші);   

- праці з герменевтики й семіотики мистецтва, педагогічної герменевтики 

(Г. Гадамер, Б. Гаспаров, В. Гошовський, О. Козаренко, Г. Крейдлін, Б. Неттл 

(B.Nettl), М. Рейбрук (M. Reybrouck), Д. Терентьєв, Ю. Лотман, М. Несбіт 

(Nesbit), Г. Олексюк, О. Полатайко, О. Реброва, Л. Степаова, Е. Тарасті 

(E. Tarasti), В. Холопова, С. Шип та інші).  

Наукова новизна отриманих результатів дослідження полягає в тому, 

що вперше в українській та китайській педагогічній науці здійснено цілісне 

дослідження процесу засвоєння майбутніми вчителями музики і хореографії 

національних мистецьких традицій у процесі їх фахової підготовки в 

педагогічних ЗВО, а саме: з’ясовано сутність феномену національних 

мистецьких традицій, розроблено концептуальну модель процесу і результату 
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засвоєння досліджуваного феномену, елементами якої є емпіричні та 

теоретичні знання, репродуктивні та творчі вміння, мотивація та ціннісне 

ставлення до національних мистецьких традицій; запропоновано авторську 

методику засвоєння національних мистецьких традицій, зокрема визначено 

оптимальні педагогічні підходи (полікультурний, художньо-інтегративний, 

семіо-герменевтичний та діяльнісний), принципи (культуроцентричності 

освіти; педагогічного діалогу; розвивального, особистісно орієнтованого та 

інтерактивного навчання; автентичності та репрезентативності навчального 

матеріалу; кумулятивності; методичних стратагем), педагогічні умови 

(забезпечення гностичного, естетичного й комунікативного стимулювання) і 

методи (компаративного, крос-культурного, структурно-поетичного та 

контекстуального аналізу творів національних мистецьких традицій; жанрового 

моделювання традиції; імітації аутентичного зразка; реставрації та стилізованої 

композиції; вправи зі стимулювання синестетичного сприйняття та художніх 

асоціацій; дидактичних ігор «Імітатор», «Касталія», «Танцювальне буриме» 

тощо) засвоєння національних мистецьких традицій; розроблено методику 

діагностики досліджуваної фахової властивості викладача мистецтва, 

встановлено критерії, показники та діагностичні засоби визначення рівнів 

засвоєння національних мистецьких традицій (епістемічний, праксеологічний 

та аксіологічний); експериментально перевірено ефективність розробленої 

методики у процесі фахової підготовки в педагогічних ЗВО.  

Уточнено поняття «національна мистецька традиція», «процес засвоєння 

традиційного мистецтва», «поетика традиційного мистецтва»; запропоновано 

поняття дедуктивної, індуктивної та традуктивної стратагем. 

Подальшого розвитку в контексті музично-педагогічної освіти отримали 

полікультурний, поліхудожній, герменевтичний та діяльнісний підходи, 

педагогічні принципи діалогу, інтерактивності, розвивального та ігрового 

навчання, стимулювання академічної діяльності студента. 

Практичне значення отриманих результатів дослідження полягає в 

можливості використання теоретичних положень роботи для здійснення 
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міжпредметних зв’язків або предметної інтеграції двох видів музичного мистецтва 

– музики і танцю. Матеріали дослідження можуть стати в нагоді в підготовці 

універсальних учителів музичного мистецтва (за китайським терміном – «юе»), 

які професійно володіють знаннями та уміннями з національних мистецьких 

традицій. Результати роботи можуть знайти застосування в спецкурсі для 

студентів педагогічних ЗВО (кваліфікації «викладач хореографії», «викладач 

музики»), у програмах, методичних посібниках, рекомендаціях, присвячених 

фаховій підготовці майбутніх учителів музики й танцю.  

Результати дослідження впроваджено в освітній процес ДЗ 

«Південноукраїнський національний педагогічний університет імені 

К. Д. Ушинського» (довідка № 3371/24 від 18.12.2019 р.), Сумського державного 

педагогічного університету імені А. С. Макаренка (довідка № 3741 від 

16.12.2019 р.), Центральноукраїнського державного педагогічного університету 

імені Володимира Винниченка (довідка № 230-н від 12.12.2019 р.), Шаньдунської 

музично-хореографічної школи (КНР) (довідка від 06.12.2019 р.). 

Апробація отриманих результатів дослідження. Основні положення, 

висновки й результати дослідження доповідалися на міжнародних науково-

практичних конференціях: «Мистецька освіта у вимірах сучасності» (Київ,  

15-17 травня 2014 р.), «Музичне мистецтво та культура: Захід-Схід» (Одеса,  

1-3 грудня 2014 р., 4-5 грудня 2015 р.), «Музична та хореографічна освіта в 

контексті культурного розвитку суспільства» (Одеса, 16-17 лютого 2015 р.), 

«Гуманістичні орієнтири мистецької освіти» (Київ, 28-29 квітня 2015 р.), 

«Музична та хореографічна освіта в контексті культурного розвитку 

суспільства» (Одеса, 6-7 жовтня, 2016), «Трансформація музичної освіти і 

культури: традиція та сучасність» (Одеса, 25-26 квітня 2016), «Професійна 

мистецька освіта і художня культура: виклики ХХІ століття» (Київ, 30-31 

березня 2017 р.), «Мистецтво у нелінійному просторі» (Тернопіль, 25 жовтня 

2018 р.), «Сучасні орієнтири музичної освіти: традиції, досвід, інновації» 

(Чернівці, 4-5 квітня 2019 р.), «Освіта для ХХІ століття: виклики, проблеми, 

перспективи» (Суми, 12-13 листопада 2020 р.); на регіональному науково-
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практичному семінарі «Особистісні виміри художньо-естетичного виховання і 

навчання» (Одеса, 2012 р.); на щорічних звітних засіданнях кафедри музичного 

мистецтва і хореографії ДЗ «Південноукраїнський національний педагогічний 

університет імені К. Д. Ушинського». 

Публікації. Основні положення дисертації, її результати та висновки 

відображено в 9 одноосібних публікаціях, з яких 5 – у провідних фахових 

виданнях України, 1 – у міжнародному науковому віданні (Польща), 3 – 

апробаційного характеру. 

Структура та обсяг роботи. Дисертаційна робота складається з анотацій, 

вступу, трьох розділів, висновків до кожного розділу, загальних висновків, 

додатків та списку використаних джерел, що налічує 284 найменування (з яких 

17 іноземними мовами). Загальний обсяг роботи становить 225 сторінок, з яких 

основного тексту – 180 сторінок.  
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РОЗДІЛ І  

НАУКОВІ ЗАСАДИ ПЕДАГОГІЧНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ 

НАЦІОНАЛЬНИХ МИСТЕЦЬКИХ ТРАДИЦІЙ 

 

1.1. «Національні мистецькі традиції» як наукове поняття 

 

Успішність дослідження у значній мірі залежить від використовуваного 

наукового апарату: понять, методів, відправних теоретичних положень. Тому, 

нашим першим завданням є визначення центрального поняття роботи. Воно 

виражено трьома однаково важливими і важкими для пояснення термінами: 

«традиція», «мистецтво», «національність». 

Існує безліч ґрунтовних праць, де ці терміни визначаються і «працюють» в 

теоретичних міркуваннях. Причому, кількість різних теоретичних інтерпретацій 

цих термінів величезна. У подібних інтерпретаціях проявляються різні 

філософські позиції, різні духовні культури. Неможливо охопити і узагальнити всі 

існуючі точки зору. Далі представлено, насамперед, ті наукові судження, які з 

найбільшою ясністю розкривають сутність досліджуваних явищ і прямо ведуть до 

виявлення освітніх функцій традиційного національного мистецтва. Почнемо з 

центрального слова в наведеному вище термінологічному звороті, а саме – слова 

«традиція».  

Феномен традиції викликає великий інтерес представників сучасних 

гуманітарних наук: філософії, культурології, психології, релігієзнавства, 

літературознавства, мистецтвознавства, педагогіки тощо. За словами М. 

Єфіменко, «Осмислення традиції як складного багатопланового соціального 

феномену набуває особливого значення в ході аналізу цілого ряду теоретичних 

питань і практичних завдань, пов'язаних з існуванням суспільства. Перспективи 

соціального розвитку багато в чому визначаються підходами до вирішення 

проблеми вибору традиції, виховання молоді на основі досвіду попередніх 

поколінь, запобігання розривів культурної спадкоємності» (Ефименко, 2001, с. 2).  
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Термін «традиція» походить від латинського слова «traditio», яке мало такі 

значення: 1) передача, 2) видача, 3) викладання, навчання, 4) переказ, розповідь, 

5) здавна усталена думка або звичка (Дворецкий, 1986, с. 778).  Великий 

тлумачний словник української мови чітко окреслює два напрями  трактування 

цього слова. По-перше, під традицією розуміють «досвід, звичаї, погляди, смаки, 

норми поведінки і т.ін., що склалися історично й передаються з покоління в 

покоління». По-друге, це сама «передача досвіду, звичаїв, культурних надбань із 

покоління в покоління» (ВТСУМ, 2005,  с. 1467).  

Оригінальне визначення, що наголошує культурологічний та онтологічний 

смисли головної категорії нашого дослідження, пропонує «Філософський 

енциклопедичний словник»: «Традиція – поняття, що визначає різноманітні 

форми впливу минулого на сучасне й майбутнє. Вирізняють, зокрема, 

соціокультурні форми традиції – звичай, стереотип, ритуал, обряд, які притаманні 

суспільним стосункам від часів виникнення суспільства. …У сучасній філософії 

традиція розглядається як проблема доцільності використання досвіду минулого в 

інноваційних процесах сучасного, та як проблема впливу соціокультурних та 

індивідуальних форм минулого на формування людського досвіду. … Зокрема, 

Гуссерль визначає традицію як буттєву єдність часу та здійснення майбутнього на 

основі постійного осучаснення минулого. В межах соціальної та екзистенційної 

антропології розглядаються питання щодо ролі традиції в конституюванні 

соціокультурних та етнічних груп, впливу міфологізованих виявів минулого на 

розвиток сучасної культури, значення традиції у формуванні світоглядних 

цінностей та переконань. (Філософський енциклопедичний словник (ФЕС, 2002, 

с. 646). У цьому визначенні акцентуються декілька дуже важливих для нашої 

роботи властивостей традиції, а саме: а) здатність забезпечувати «зв'язок часів» 

(або за Гуссерлем – «буттєвої єдності часу»), наслідком чого є постійно 

відтворювана єдність культури, зокрема мистецької практики; б) здатність до 

конституювання етнічних груп, кожна з котрих усвідомлює і виражає себе 

засобами мистецтва як плем’я, народність або нація.      
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З дещо іншої точки зору розглядається поняття традиції в «Філософському 

словнику» під редакцією А. Івіна. В ньому поняття традиції визначено у такий 

спосіб: «...анонімна, стихійно сформована система зразків, норм, правил тощо, 

якою керується в своїй поведінці досить велика і стійка група людей» (Філософія, 

2004). Тут вдало акцентовано такі генетичні ознаки традиції, як анонімність та 

стихійність. Втім, потрібно уточнити, що деякі анонімні та стихійні мистецькі 

традиції, як виключення, бувають пов’язані з конкретними історичними або 

легендарними особистостями. Наприклад, традиція давньогрецького епосу, 

репрезентована творчістю бродячих поетів і музикантів (аедів), бере свій початок 

від легендарної особистості Гомера.    

Зауважимо, що майже у всіх визначеннях традиції йдеться про те, що вона 

має різноманітні форми існування. До найбільш важливих і розповсюджених у 

народів Землі форм прояву традиції належать звичаї, обряди (ритуали), церемонії, 

стереотипи трудових дій, правила поведінки (етикет), типізовані вироби 

мистецтва, технології творчості (художні рецепти). Так, наприклад,  

Е. Маркарян – авторитетний дослідник феномену традиції – вказує на те, що 

остання «…є способом акумуляції і трансляції колективного досвіду людської 

діяльності, вираженого в соціальних стереотипах» (Маркарян, 1983, с. 154). 

Очевидно, дослідник, співвідносить вираз «соціальний стереотип» з широким 

колом різних форм прояву традиції. 

Також потрібно прийняти до уваги той факт, що  традиція може мати, так би 

мовити, різний «масштаб». Вона може бути надзвичайно широкою, 

універсальною, тотальною системою, що охоплює все суспільство і все його буття 

у певний історичний період його розвитку. Так, скажімо, у стародавні часи 

традиція звичайно усвідомлювалася як споконвічна та незмінна у часі система 

законів  діяльності, знань та еталонів суспільних стосунків. Навіть сьогодні, попри 

усі сучасні тенденції розвитку людської цивілізації, на Землі є багато народів, 

життя яких, зокрема мистецтво, регулюється, в першу чергу, традиційними 

принципами і еталонами. Такі суспільства і культури називають традиційними.  
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За гіпотезою, що висунута в докторському дослідженні О. Тимощука, 

«традиційна культура – це такий спосіб буття суспільства, в якому трансляція 

ціннісно-смислових структур переважає над передачею культурних технологій. 

Культурні смисли – це категорія мети дії, а технологія – способу дії. Зовнішніми 

ознаками традиційної культури є опора на сакральні тексти і жорстка соціальна 

стратифікація. Історично такий тип культури співвідносився з древніми 

цивілізаційними осередками і до теперішнього часу зберігає локальну присутність 

в світі» (Тимощук, 2007, с. 7). Як бачимо, головною ознакою традиційної 

культури автор наведеної гіпотези вважає таку якість, як «переважання» цінностей 

і смислів над технологіями в процесі постійної ретрансляції культури. Не 

відкидаючи цього критерію, все ж зауважимо, що факт «переважання» тої чи 

іншої тенденції в культурі не завжди можна встановити об’єктивно. Окрім того, 

наш досвід знайомства з традиційним культурами Сходу (зокрема Китаю, Японії, 

Кореї) свідчить про те, що технології в них зберігаються і ретранслюються в 

історичному часі не менш ретельно, ніж ціннісно-смислові структури. Це 

особливо очевидно у сфері естетичної діяльності, де технологія формоутворення 

(скажімо, танцю, гри на музичному інструменті, віршування тощо) невід’ємно 

зв’язана зі значеннями і смислами, з естетичними ідеалами людей. Отже, думка 

О. Тимощука є скоріше імовірним припущенням, аніж закономірністю.   

Між традиційними основами суспільного життя і принципами сучасного 

постіндустріального інформаційного соціуму, з його майже сліпою вірою в 

могутність людського розуму, є певна суперечливість, напруженість, навіть 

конфлікт. Ця суперечливість породжує дві протилежні тенденції у ставленні 

мислителів до явища традиції. Перша з них – традиціоналізм, який ставить 

традицію вище за розум. Друга тенденція не менш категорично і, як ми впевнені, 

не менш помилково, оцінює традицію «…як забобон, який повинен бути 

подоланий за допомогою розуму» (там само). Втім, існує точка зору, яку ми 

повністю розділяємо, що між розумом, який активно змінює світ культури і 

традицією існує діалектичний зв'язок. Адже розум є, так само як традиція, 

історично обумовленим явищем. Отже, розум, раціональна діяльність є, у 
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великому масштабі розгляду, особливою традицією в історії всього людства. Не 

дарма один з «батьків» філософської герменевтики Х. Г. Гадамер написав: «Навіть 

сама справжня і міцна традиція формується не просто природним шляхом, 

завдяки здатності до самозбереження того, що є в наявності, але вимагає згоди, 

прийняття, турботи. За суттю своєю, традиція – це збереження того, що є, 

збереження, що здійснюється при будь-яких історичних змінах. Але таке 

збереження є актом розуму, що відрізняється, правда, своєю непомітністю» 

(Гадамер, 1988, с. 224). 

Заслуговує на увагу теорія традиції, розвинута польським істориком і 

соціологом Є. Шацким (J. Szacki). Вчений запропонував чітку типологію 

теоретичних підходів до вивчення проблеми традиції як зв'язку сучасності з 

минулим: «Перше поняття традиції, яке ми зустрічаємо в літературі, можна 

назвати функціональним: в центрі уваги знаходиться  функція передачі з 

покоління в покоління тих чи інших (в основному духовних) цінностей даної 

спільності. Друге поняття назвемо об'єктним, оскільки воно пов'язане з 

переміщенням уваги дослідника з того, як ці цінності передаються, на те, які ці 

цінності, що підлягають передачі. Третє поняття можна назвати суб'єктним, так як 

на першому плані тут знаходиться не функція передачі, не той об’єкт, що 

передається, а ставлення покоління до минулого, його згода на спадкування, або ж 

протест проти цього» (Шацкий, 1990, с. 283-284). 

Польський вчений враховує в своїй теорії традиції різні стосунки між 

поколіннями – від повного схвалення до рішучого протесту. Зауважимо, що в 

історії мистецтва ми знаходимо яскраві приклади як першого, так і другого 

ставлення до традиції. Мабуть, схвальне прийняття минулого, успадкування 

стереотипів життя, стандартів мислення, звичаїв (як умовних об’єктів) варто 

вважати більш імовірним варіантом ставлення народної маси до традиції. Незгода 

сприйняття і засвоєння спадку поколінь – це більш індивідуальна, більш 

суб’єктивна і, разом із тим, більш творча реакція особистості на існування 

традиції. Це також і більш скороминуче явище, яке, зазвичай, супроводжується 
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соціальними ексцесами, духовним бунтом, руйнуванням релігійних конфесій, 

демонстраціями непокори етичним, естетичним, ідеологічним стандартам.  

В історії мистецтва неодноразово спалахували подібні протести проти 

застарілих традицій. Так, наприклад, твори Джотто можна осмислювати як 

своєрідний протест проти канонічних традицій середньовіччя в мистецтві 

живопису. Аналогічні зрушення в музиці представників оперного мистецтва 

флорентійської камерати також можуть слугувати прикладом революційного 

перетворення традицій мадригальної поезії та музики. Тип балетного спектаклю, 

запропонованого Ж. Новерром, або танцювальна манера А. Дункан, можуть 

слугувати хрестоматійними прикладами бунтівного порушення художніх 

традицій.  Їх особливо багато було в ХХ сторіччі. На принципі відмови від будь-

яких традицій ґрунтувалися напрями мистецтва модернізму і авангардизму. 

Однак, відмова від традиції може бути катастрофічною для будь-якої 

конкретної культури, так само, як і для всієї людської цивілізації в цілому. Про це 

попередив  К. Ясперс, глибоко дослідивши закономірності історико-культурного 

процесу: «Історичний процес може перерватися, якщо ми не пам’ятатимемо про 

те, чого ми досягли, або якщо досягнуте нами протягом історії зникне з нашого 

життя. Навіть майже несвідома стабільність способу життя і мислення, що 

склалася в силу звички і само собою зрозумілою віри, стабільність, яка 

повсякденно формується всією сукупністю суспільних умов і як ніби корениться в 

самих глибинах нашого існування, починає коливатися, як тільки змінюються 

суспільні умови. Тоді повсякденність пориває з традицією, втрачається історично 

сформований етос, звичні форми життя розпадаються і запановує цілковита 

невпевненість. … Іншими словами, не успадкування, а традиція робить нас 

людьми. Те, чим людина володіє спадково, практично непорушно; традиція ж 

може бути повністю втрачена» (Ясперс, 1991, с. 245). Ця теза є суворим 

попередженням для людства, яке має докладати максимальних зусиль для 

підтримання, укріплення, збереження традицій.  

Тепер перейдемо до з’ясування наступного поняття, що окреслює 

теоретичний предмет нашого дослідження, а саме – поняття «національного 
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мистецтва». Явище, якому відповідає цей термінологічний зворот, є дуже 

масштабним і складним. Його інтерпретація залежить, у першу чергу, від 

визначення поняття «нації», «національного». Словники попереджають про 

багатозначність цих термінів, а також про відсутність єдиного загальноприйнятого 

їх розуміння. 

Втім, згідно з найпоширенішим визначенням, термін «національність» має 

три головні значення. По-перше, це «історично сформована стійка етнічна 

спільність людей, заснована на спільності мови, території, економічного життя, а 

також на основі специфічної тільки для даного етносу добровільно і природно 

прийнятої всіма національної культури і формованого на її основі національного 

інтересу» (Єфремова, 2000). По-друге, під цим словом розуміється «належність до 

будь-якої нації, народності» (там само). По-третє, національність розуміють також 

як «сукупність національних рис, властивих будь-якому народу, нації, народності» 

(там само). Д. Толочко також наводить (в іншій послідовності) такі самі значення 

терміна: «1) належність до певної етнічної спільності (етносу, народності, нації), 

яка визначається природо-соціальними умовами та особливостями буття і виявляє 

себе у розвитку мови, культури, психології, традицій, звичаїв, способу життя; 

2) сукупність осіб однієї національної належності; 3) термін для визначення 

етносу, народності і нації» (Толочко, 2012). 

У звичайному ужитку традицію часто ототожнюють з народною культурою, 

чи з простонародним життям, чи з національним фольклором. Завдання нашої 

роботи потребують більш точного визначення цього аспекту. Відомий 

французький психолог Г. Лебон розглядав традиції як один із головних чинників 

психології кожного народу (в його термінології – «раси»): «В традиціях 

виражаються ідеї, потреби і почуття минулого раси, в них полягає синтез раси, що 

всією своєю вагою давить на нас ... Народ – це організм, створений минулим, і як 

будь-який організм, він може бути змінений не інакше, як за допомогою довгих 

спадкових накопичень. Без традицій не може бути ні національної душі, ні 

цивілізації» (Лебон, 1998, с. 47-48). 
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Наведені формулювання потребують пояснень і конкретизації в контексті 

понять нашого дослідження. Ясна теоретична позиція з цього питання 

представлена у працях українського філософа М. Поповича. Для уточнення свого  

підходу до вивчення національної культури, вчений провів аналогію між етносом 

та популяцією: «Все живе в природі поділяється на види, останні підрозділяються 

на популяції – групи особин певного виду, що живе на певній території. 

«Популяція», якою є етнос (нація, народність), має із тваринною популяцією 

спільне тільки те, що групи людей розподілені на різні в культурному відношенні 

спільноти, які проживають на певних територіях. Ця різність, відносна 

відокремленість і територіальна прив'язаність соціально-культурних груп, 

забезпечує інформаційну багатоманітність у суспільстві» (Попович, 1998). 

Продовжуючи аналогію, М. Попович демонструє поширену помилку у розумінні 

суті національності як культурного феномену: «Етнічна єдність нерідко 

усвідомлюється як «кровна», біологічна спорідненість, але насправді є 

спорідненістю по культурі, а не по крові. Людство культурно дискретне, як 

біологічно дискретний вид у світі живого. І кожен етнос є «кузнею культурної 

еволюції» завдяки цій дискретності людського світу. Новації в культурі 

відбуваються в рамках певного етносу, перебігають по етнічному культурному 

полю, взаємодіючі з іншими галузями цієї культури…. Національна чи етнічна 

організація є однією з структур, що нагромаджують досвід і передають його 

новим поколінням» (там само). 

Найцінніше в цьому методологічному положенні є те, що національність 

(також нація, народність, етнос) визначається єдністю культури, а не біологічними 

чинниками. Національне життя, на думку М. Поповича, передбачає накопичення і 

трансляцію культурного досвіду, і тому воно органічно пов’язане із традицією, 

спирається на традицію як на засіб збереження і передачі. 

Тепер звернемо увагу на наявність двох типів національних культур у їх 

відношенні до традиції з одного боку, та «протилежного» процесу 

життєдіяльності людей – процесу оновлення – з іншого. Однією з найбільш 

відомих теорій, відбиваючих цю сторону філогенезу людства, є концепція К. Леві-
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Строса (Леви-Стросс, 1994). На думку А. Островського: «Співвідношення між 

разом існуючими у просторі сучасними спільнотами – індустріально розвиненими 

і «примітивними» – названо співвідношенням «гарячих» і «холодних» суспільств: 

перші прагнуть виробляти і споживати якомога більше енергії і інформації, а другі 

обмежуються стійким відтворенням простих і мізерних умов існування. Однак 

людей нового і старого, розвиненого і «примітивного», об'єднують загальні закони 

культури, закони функціонування людського розуму» (там само, с. 8). 

Українська національна культура, що бере умовний початок від культури 

Київської Русі, має бути віднесена за типологією Леві-Стросса до «гарячих», 

тобто до таких, що розвивається в інформаційному сенсі під впливом 

європейської цивілізації з помітним прискоренням (особливо, починаючи з 

ХVІІ ст. і до сьогодні). Щоправда, в окремих ареалах великої території 

проживання українців, досі зберігається глибинний шар фольклору і традиції 

народного життя – дохристиянські обряди та звичаї, усна література, музичний і 

танцювальний фольклор. Втім, у наші часи, цей глибинний шар стає все більш 

тонким, все менш впливовим у масштабі всієї культури. Цьому сприяють 

деградація культури селянства, переселення молоді у міста, вплив мас-медіа та 

інших процеси, характерні для сучасної європейської країни. Ця тенденція 

примушує державу і свідомих громадян звернути особливу увагу на проблему 

послаблення та можливого зникнення найдавніших мистецьких традицій.     

Ситуація з національними мистецькими традиціями у Китаї є дещо іншою. 

Протягом дуже тривалого часу (починаючи з третього тисячоліття до нашої ери, і 

до початку ХХ ст.) китайська культура мала, за Леві-Строссом, «холодний» 

вигляд. Вона була класичною традиційною культурою, в якій усі сторони життя 

орієнтувалися на споконвічні етичні, естетичні, соціально-економічні, ідеологічні 

зразки. Звичайно, протягом такого величезного періоду відбувалися певні зміни, 

перш за все, у техніці, науці, політиці, державному управлінні. Однак, мистецтво 

розвивалося дуже поволі, постійно звертаючись до пройдених етапів, до вічних 

зразків і правил, в цілому – до традиції. 
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Шанобливе, майже культове, ставлення до художніх традицій 

підкріплювалося у всі часи філософсько-етичними учіннями китайських мудреців. 

Особливо великий вплив на китайську національну культуру і мистецтво мало 

учіння Кунфу-Цзи (Конфуція). «Власну історичну місію Конфуцій вбачав в 

збереженні і передачі нащадкам давньої культури («вень»), тому не займався 

творчістю, а редагував і коментував письмову спадщину минулого, основу якого 

становили історико-дидактичні та художні твори, перш за все, «Ту цзин» і «Ши 

цзин». Ця вихідна орієнтація визначила такі фундаментальні особливості 

конфуціанства, як нормативність, що спирається на історичний прецедент і 

белетризованість … В цілому соціально-політичне життя, за доктриною Конфуція, 

ґрунтується на пріоритеті моральних цінностей і норм – етики-ритуалу («лі») і 

церемоніальної музики («ює») над будь-якими іншими видами регуляції 

суспільного життя…» (Кобзев, 2009). Слова Конфуція – «передавати, а не 

створювати, вірити давнині та любити її» – можуть слугувати максимально 

коротким виразом принципу мистецького традиціоналізму, притаманного 

китайській культурі протягом чотирьох тисячоліть. 

І сьогодні життя китайських людей (так само, як і великої маси людей на 

азійському континенті) у місцях, віддалених від мегаполісів і промислових 

ареалів, регулюється не стільки громадянськими законами, скільки віковічними 

традиціями. Це стосується родинних стосунків, обрядів та звичаїв, житла, одягу, 

засобів лікування та, звичайно, мистецької діяльності. Китайський дослідник 

Чжан Лівень, наслідуючи конфуціанську повагу до традиції, пише: «Традиція – 

найширше за обсягом поняття, що відображає найбільш загальні закономірності 

об'єктивних речей і явищ; це те, що передається нам у спадок історією і що має 

певне ставлення до культури, ідеології, моралі, звичаїв, психології, мистецтва. 

Традиція – один з видів соціального буття, якому властиві складний в багатьох 

аспектах і на багатьох рівнях зміст і така ж складна мережа зв'язків» (Цит. за 

Абрамов, Абрамова, 1997, с. 193). 

Щоправда, у культурі сучасного Китаю відбуваються значні зміни. Країна 

швидко виходить з стану класичної традиційної культури з її орієнтацією на 
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ідеали минулого. Якщо подивитися, наприклад, на мистецтво музики, то не можна 

не помітити процесу активного засвоєння форм, жанрів і стилів європейської 

музичної практики. У сучасному Китаї набули розвитку такі сфери мистецтва, 

яких взагалі не було в країні до початку ХХ століття. Так, наприклад, в КНР 

спостерігається вибуховий процес освоєння сольної фортепіанної музики. 

Китайські піаністи (Лан Лан, Лі Юнді, Ван Юйцзя, Хуан Чуфан та інші) 

завоювали всесвітню популярність. В країні навчаються грі на фортепіано 

приблизно сорок мільйонів учнів. Розвиток отримали камерна, симфонічна, 

кантатно-ораторіальна музика. У великих містах китайці знайомляться з 

європейською оперою. У хореографічному мистецтві сучасного Китаю з’явився 

балетний театр європейського типу, молоді танцюристи оволодівають сучасними 

техніками і стилями (контемпорарі, брейк-данс). Молоді люди позитивно 

сприймають і швидко засвоюють танці та музику західної масово-популярної 

культури.  

У той самий час традиційне національне мистецтво поступово втрачає 

популярність. Так, скажімо, китайська опера (кунцюй та інші різновиди) мало 

приваблює молодь і стає мистецтвом «дідусів та бабусь», маргіналізується 

мистецтво сольного інструментального виконавства на традиційних інструментах 

(ерху, піба, цін, гуцін, пай сяо тощо): воно стає або предметом уваги маргінальних 

прошарків великих міст, або високо естетизованим віртуозним мистецтвом для 

інтелектуальних знавців. Інша справа – мистецтво сільського населення і 

маленьких міст, де досі зберігаються у аутентичному стані жанри, стилі, конкретні 

твори традиційної культури. Сьогодні в культурі Китаю можна зустріти види 

традиційного мистецтва, які з'явилися тисячу або навіть більше тисячі років тому. 

До таких видів відносяться, наприклад, живопис на папері та шовку, мистецтво 

кераміки, мистецтво виготовлення іграшок, повітряних зміїв, віял, різьбленої 

меблі тощо. Деякі, найбільш відомі напрями і школи традиційного ремесла, 

музики і танцю підтримуються місцевою чи центральною адміністрацією. Така 

ситуація дає підстави сподіватися на те, що національні мистецькі традиції ханців 
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(домінуючого етносу) та 56 народностей сучасного Китаю не зникнуть під тиском 

інтернаціонального масово-популярного або класичного мистецтва.  

Для цього держава має підтримувати народних митців, самодіяльні гуртки, 

ансамблі, ритуальні святкові заходи. Однак більш ефективним є шлях прилучення 

молоді до віковічних традицій через систему загальної та спеціалізованої 

мистецької освіти ( Додаток 1).  

Усвідомлюючи охарактеризовані вище відмінності національних культур 

України і Китаю, зазначимо їх спільні властивості та перспективи, які перед ними 

відкриті. В умовах глобалізації та неминучого «розігріву» традиційних культур 

планети, мистецтво обох країн зіштовхнеться з проблемою діалектичного 

протиріччя між потребою збереження національних традицій та оновлення на 

шляху сприйняття елементів інтернаціональної культури. Цю глибоку діалектику 

виявив академік І. Ляшенко. В умовах жорсткої ідеологічної цензури він писав 

про неї як про діалектику художніх стилів, хоча мав на увазі більш високий 

масштаб явища: «…національне завжди несе в собі «заряд» переростання своїх 

локально-етнічних рамок, перетворення через культурні взаємоконтакти в 

інтернаціональне. Інтернаціональне ж знаходиться не «біля», «над» чи «під» 

національним, а всередині національного» (Ляшенко, 1973, с. 15). 

Інтернаціональний вектор змін «тяжіє до розмикання системи і універсалізації її 

зовнішніх зв’язків з іншими системами», а національний тренд «тяжіє до 

збереження і розвитку її внутрішньої якісної визначеності, …до замикання 

системи, до підтримання її у поліетнічній гармонії на ґрунті певних національно-

самобутніх традицій» (там само). Вчений приходить до впевненого висновку: 

«розвиток національних традицій… неможливий поза їх міжнаціональними та 

інтернаціональними взаємозв’язками, але ефективність їх так або інакше залежить 

від рівня розвиненості культур, що взаємоспілкуються» (Ляшенко, 1991, с. 35). 

Ця діалектична теза перегукується з положеннями концепції К. Ясперса 

щодо необхідності та можливості втрати традицій. Вона спрямовує нашу думку до 

осмислення ролі освіти у забезпеченні життєздатності національних традицій та 

пошуку їх гармонічної «відповіді» на вплив інших культур народів світу. Далі ми 
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розглянемо стосунки між освітою та національними мистецькими традиціями, 

визначимо роль освіти в збереженні та розвитку НМТ, представимо модель 

процесу і результату засвоєння НМТ в процесі професійної підготовки вчителів 

музичного мистецтва і хореографії.     

Отже, узагальнюючи досвід філософських, культурологічних і 

мистецтвознавчих досліджень,  зазначаємо: 

1. Національна мистецька традиція може бути визначена, по-перше, як 

закріплений у колективній пам’яті тезаурус художніх творів і досвід культурної 

практики, що історично склались у певній національній культурі. По-друге, 

національна мистецька традиція – це історичний процес передачі від покоління 

до покоління певного тезаурусу художніх творів і досвіду культурної практики 

конкретного етносу. По-третє, національна мистецька традиція – це 

суб’єктивна властивість особистості, що належить до певної етнічної 

цілісності (племені, народності, нації). 

2. Збереженню і передачі мистецьких традицій сприяє усна й писемна мова, 

інші семіотичні системи, технічні засоби інформації, що функціонують в певній 

національній культурі.  

3. Найбільш яскраво, концентровано, виразно національні мистецькі 

традиції втілено в фольклорі кожного народу, в усному анонімно-професійному 

мистецтві, а також в персональному професійному мистецтві, що спирається на 

художню виражальну систему фольклору. 

4. Існують національні культури, в яких традиція визначає усі форми та 

смисли життєдіяльності (так звані «традиційні суспільства»), де мистецтво тяжіє 

до відтворення споконвічних, етично і естетично бездоганних (з погляду членів 

традиційного суспільства) зразків художньої форми. Інший тип національної 

культури характеризується тенденцією до постійного і швидкого оновлення форм 

і смислів життя, техніки, побуту. Такі національні культури продукують 

мистецтво, спрямоване на оновлення, оригінальність, неповторність, забезпечену 

індивідуальною самобутністю особистості. Обидві тенденції в крайніх проявах 

містять в собі небезпеку застою і деградації (при абсолютному домінуванні 
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традиції), або кризи дезорганізації та втрати цілісності національної культури (при 

руйнуванні традицій). У життєздатних суспільствах вчені спостерігають гармонію 

між тенденціями до збереження традиції та оновлення форм і смислів мистецтва.  

Цей аспект дає змогу досліджувати будь-яку національну мистецьку 

традицію та будь-який її окремий прояв як системно-структурну та функціональну 

цілісність. У системно-структурному ракурсі кожна мистецька традиція може 

бути репрезентована власною поетикою, як-от: а) художньою мовою (фонетикою, 

лексикою та граматикою); б) принципами композиційного упорядкування творів; 

в) семантикою (образами, героями, сюжетами); г) жанрами та стилями. Визначена 

структура обумовлює необхідність комплексного вивчення конкретних проявів 

НМТ на засадах наукових методів семіотики й герменевтики мистецтва, 

композиційного, жанрово-стильового й семантичного аналізу художньої форми.  

У системно-функціональному плані НМТ розуміється як активність 

суспільства, спрямована на збереження тезаурусу художніх творів і досвіду 

художньої практики національної культури, а також на розвиток цього досвіду в 

актуальній художній діяльності. Така активність соціуму здійснюється шляхом 

передачі мистецького досвіду від покоління до покоління. Вона може бути 

організованою (забезпеченою державними інституціями й культурною політикою) 

чи хаотичною, стабільною чи спорадичною. Соціокультурні функції збереження й 

розвитку НМТ найбільш ефективно здатна здійснювати система освіти.    

З погляду психолого-педагогічних знань НМТ – це онтогенетичний 

феномен свідомості та практичної діяльності кожної людини. Зокрема, народні 

традиційні артефакти є для кожної особистості компонентами персонального 

тезаурусу естетичних цінностей і художньо-образних уявлень. Також цей 

феномен проявляється в наявності певних художньо-практичних умінь у сфері 

поетики традиційного мистецтва. Ставлення людини до НМТ є важливим 

чинником і критерієм її національної ідентифікації. Тому, НМТ є неодмінним 

об’єктом уваги й піклування з боку суспільства. Оволодіння молодою людиною 

НМТ відповідає стратегічним цілям життєдіяльності кожного народу, а отже, є 

першорядним завданням освіти. 
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Аналіз літератури з питань мистецької педагогіки, в яких розглядаються 

питання теорії та методики засвоєння НМТ, виявив наступне: а) потреба 

організації в загальній освітній системі та методичного вдосконалення процесу 

засвоєння НМТ добре усвідомлена педагогічною спільнотою; б) накопичено 

чимало спостережень щодо відношень між освітньою практикою в різних країнах 

світу й особливостями НМТ, які поки що не знайшли теоретичного узагальнення; 

в) поняттям, що здавна використовуються в педагогічно-літературному вжитку 

для характеристики НМТ, бракує визначеності семантичних меж і системної 

узгодженості; г) у науковому та методичному лексиконі мистецької педагогіки 

відсутні деякі важливі поняття й терміни, необхідні для ефективної теоретичної 

рефлексії проявів НМТ і розв’язання відповідних проблем мистецької педагогіки. 

У відповідь на актуальні запити сучасної педагогіки мистецтва розроблено 

науковий апарат відбиття проблематики засвоєння НМТ у системі освіти. На 

основі системно-структурного підходу створено теоретичну модель засвоєння 

НМТ майбутніми вчителями музики і хореографії. Визначено, що педагогічний 

процес засвоєння НМТ і його результат (володіння традицією) є складним 

явищем, що містить: а) емпіричні та теоретичні знання; б) репродуктивні та 

творчі художньо-інтерпретаційні вміння; в) ставлення до традиційних художніх 

явищ національної культури.  

Доведено, що запропонована модель дозволяє теоретично уявити процес і 

результат засвоєння майбутнім учителем музики і хореографії кожного з 

компонентів поетики НМТ. З’ясовано, зокрема, що засвоєння лексики 

традиційного китайського музично-хореографічного мистецтва, згідно з 

побудованою моделлю, отримає конкретний структурно диференційований 

вигляд, зручний для осмислення методичних завдань. Таке засвоєння передбачає: 

1) набуття емпіричних і теоретичних знань щодо типових жестів, поз, музичних 

інтонацій (інтонем) та ритмічних формул, в цілому – лексичного тезауруса 

шляхом спрямованого сприйняття й системного осмислення формальних рис і 

семантики аутентичних артефактів традиційного мистецтва; 2) формування вмінь 

відтворення в процесі музично-хореографічних виконавських дій або 
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використання в імпровізаціях чи композиціях певних лексичних одиниць НМТ; 

3) пробудження в процесі занять інтересу студентів до національного 

традиційного мистецтва, формування їх свідомого духовно-ціннісного ставлення 

до НМТ.  

 

1.2. Засвоєння національних художніх традицій як мета освіти і 

актуальна проблема педагогіки мистецтва 

Як було з’ясовано у попередньому підрозділі, традиція існує як безперервна 

передача досвіду, знань, цінностей, моделей поведінки тощо від покоління до 

покоління. Тому найголовнішим засобом забезпечення цього процесу є школа (в 

найширшому сенсі цього слова). Інститути освіти в будь-якій національній 

культурі, на будь-якому рівні її розвитку здійснюють зберігання, концентрацію і 

передачу колективного досвіду всередині цього соціального організму, і тим 

самим забезпечують його життєздатність. 

Необхідність освіти як чинника існування традиції була усвідомлена ще в 

Стародавньому світі. Саме такою необхідністю мислителі античності пояснювали 

корисність мистецької освіти. Мистецька освіта – навчання музиці, танцям, 

поетичній декламації – мала  слугувати цілям морального, ідейного, релігійного 

виховання молодих поколінь в традиційному дусі. Тож не дивно, що навчання 

мистецтву в стародавні часи спиралося майже виключно на принцип відтворення 

класичних зразків, перевірених суспільною практикою, що передаються за 

традицією від покоління до покоління. Так, наприклад, практика виховання 

молоді в полісах Стародавньої Греції спиралася на просодичне відтворення 

текстів Гомера і Гесіода, розучування гімнастичних і войовничих танців, навчання 

грі на лірі, флейті, кифарі. Найбільш ясно свою прихильність до виховання на 

основі традиційного мистецтва висловив Платон вустами Афінянина в діалозі 

«Закони»: «Споконвіку, єгиптяни, мабуть, визнали те положення, що ми зараз 

висловлюємо, тобто: у державах молоді люди мають призвичаюватись до порядку 

в прекрасних рухах і прекрасних піснях. Встановивши, що саме є таким, єгиптяни 

виставляють взірці напоказ у святилищах, і заводити щось нове всупереч взірцям, 
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вигадувати щось інше, не вітчизняне не було дозволено, та й досі не 

дозволяється – ні живописцям, ні іншим, хто робить які-небуть зображення. Те 

саме і в усьому, що стосується музичного мистецтва. … це законоположення 

надзвичайно вигідне для держави.  … Як я вже сказав, коли б хто зміг так чи 

інакше схопити те, що в творах мистецтва є належним, він мав би встановити це за 

закон. Бо прагнення до насолоди чи скорботи, прагнення весь час користатися 

новинами в музичному мистецтві не таке, мабуть, сильне, щоб згубити священну 

хорею під приводом, нібито вона застаріла» (МЕАС, 1974, с. 122).  

За часів Середньовіччя мистецтво, зокрема музика, мали підтримувати 

незмінні і суворо регламентовані релігійні ритуали. Творчість цілком підкорилася 

традиції і набула характеру відтворення або пристосування ідеальних зразків 

шляхом вживання «вічних» правил формоутворення художнього артефакту. 

Відхилення від традиції розцінювалося як порушення релігійного благочестя, як 

безчинство, аморальний вчинок. Оскільки музична освіта в середньовічній Європі 

здійснювалася виключно в конфесіональних навчальних закладах, вона була 

цілком традиційною за змістом і формами навчально-виховної діяльності. Танець, 

виключений європейськими християнами з церковного ритуалу, мав світський, 

профанний характер (за виключенням урочистих танців-процесій на зразок 

сарабанди). Його форми, жанри і стилі змінювалися дуже повільно. Низькою 

динамікою зміни відрізнялася також усна художня практика універсальних 

середньовічних артистів, представників музичного мистецтва: мімів, жонглерів, 

гистріонів, менестрелів, вагантів, трубадурів, труверів, мінезингерів і т. ін. 

Передача традиції у світських галузях художньої практики здійснювалася без 

участі спеціальних освітніх закладів за принципом «від майстра до учня».  

Доба Ренесансу була осмислена пізнішими поколіннями як часи повернення 

до традицій Стародавньої Греції та Риму. Однак таке твердження є вірним лише 

частково. По суті, цей період в історії європейської культури заклав основи нової 

культурної традиції, в якій важливе місце було відведено неповторній особистості 

людини, її законному праву на індивідуальну художню творчість. Внаслідок 

докорінних змін у картині світу, ментальності, світогляді, що відбулися протягом 
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доби Ренесансу, у житті людей і в мистецтві Нового часу відхилення від традицій, 

їх порушення вже не розглядалися як етично та естетично негативне явище. 

Навпаки, створення нових ідей, форм, образів стало розцінюватися європейським 

суспільством цілком позитивно. Таку точку зору відстоювали представники 

Просвітництва і, особливо, романтичної доби в мистецтві. Прагнення до 

новаторства, а отже – з іншого боку – до сміливого, вільного, примхливого 

відступу від традицій – розвивалося в мистецтві Нового часу з помітним 

прискоренням і досягло свого апогею в творчості художників-модерністів і 

авангардистів ХХ століття. Численні течії модернізму та авангардизму (футуризм, 

фовізм, супрематизм, сюрреалізм, абстракціонізм, гіперреалізм, поп-арт, 

концептуалізм  і т. ін.) проголосили як головний принцип індивідуального 

творчого акту розрив з будь-яким традиціями мистецтва. Таке ставлення до 

традиції, як це очевидно сьогодні, закономірно заводило усі подібні течії до 

стагнації та зникнення. 

Принципово антитрадиційні течії в європейському мистецтві ХХ століття 

майже не вплинули на практику мистецької освіти. Вона була орієнтована на 

традиції церковного і класичного світського мистецтва, а також на примітивні 

зразки національного фольклору. Національні мистецькі традиції почали 

закономірно і виразно проявляти себе в мистецькій освіті, починаючи з середини 

ХІХ ст. Цьому передувала велика духовна праця представників доби 

Просвітництва і, вслід за ними, культури романтизму. Погляди таких мислителів 

та митців, як Ж. Руссо, Д. Дідро, В. Лессінг, В. Гьоте, брати Гримм, В. Гумбольдт, 

В. Вакенродер, Ф. Шлегель та інших змінили відношення суспільства до 

національних культурних традицій, сприяли кристалізації європейських націй, 

звернули увагу людей на велику цінність фольклору, усної літератури, пісень, 

танців, дохристиянських обрядів. Піднесення національного шару в культурі 

призвело до того, що в педагогічній думці отримала розвиток ідея наголошення в 

освітньому процесі елементів національного мистецтва. 

Ця ідея відбилася в інноваційних системах масового естетичного виховання. 

До таких належить, насамперед, концепція всесвітньо відомих композиторів 
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Б. Бартока та З. Кодаї, з великим успіхом реалізована в освіті Угорщини. Згідно з 

нею, в основу розвитку музичної свідомості та естетичної культури молодих 

громадян країни було покладено старовинний угорський пісенно-танцювальний 

фольклор. Інша концепція музично-естетичного виховання – «Шульверк», 

запропонована також видатним композитором К. Орфом була реалізована 

спочатку в Австрії, а потім отримала інтенсивне розповсюдження у світі. Вона 

також мала своїм фундаментом традиційну національну культуру: дитячий 

фольклор, селянську пісню, усну літературну традицію, прості колективні танці.  

Аналогічні тенденції проявилися в системі музичної освіти, побудованій в 

СРСР. Вони були підготовлені педагогічною думкою і практикою ще 

дорадянських часів. Ініціатива в цьому належала прогресивним музикантам-

професіоналам, таким як М. Балакірев, Г. Ломакін, О. Сєров, С. Танєєв та інші.  

Як зазначила О. Апраксіна: «Московська Народна консерваторія була 

першим музично-навчальним закладом, де народно-пісенна творчість не тільки 

вивчалась, але і було однією з основ всієї навчальної і концертно-просвітницької 

діяльності, де був введений спеціальний навчальний курс «Народна пісня». На 

заняттях учні знайомилися з будовою народних пісень, читали з листа і 

аналізували пісні зі збірок Н. А. Римського-Корсакова, А. М. Листопадова, 

Е. Е. Линьової. … У народно-пісенній творчості керівники консерваторії бачили 

багатий матеріал для розробки аналітичного методу викладання музики. … 

Народну пісню включали в усі музично-теоретичні дисципліни для вивчення 

тональностей, ладів, інтервалів, модуляції, структури мелодії, фрази, пропозиції, 

періоду, ритму, голосоведення тощо. Слух, заснований на природній інтонації 

живої музичної і словесної мови в народних піснях, швидко розвивався»» (ИМВ, 

1990, с. 35).  

Вагомий внесок в справу впровадження національних мистецьких традицій 

в систему музичної освіти здійснив авторитетний знавець традиції релігійної 

музики східних слов’ян С. Смоленський, який на уроках співу використовував 

багатоголосні народні пісні та зразки діатонічних, споріднених із фольклором 

давньоруських церковних розспівів. Авторитетний дослідник і діяч освіти 
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С. Миропольський вважав принцип народності найпершою основою музичного 

виховання: «Говорячи про політичне і соціальне значення музики, ми природно 

переходимо до національного її значенням, або, що те ж, до елементу народності, 

який, як ми зазначили, має служити загальною основою для музичного розвитку 

мас народних» (там само, с. 47). В. Шацька влучно висловилася щодо зв'язку між 

володінням НМТ та розумінням сутності національної культури в цілому: «Чим 

ширше музичний досвід учнів, чим ширше їх музичний обрій, глибші естетичні 

сприйняття та музичні уявлення, тим більше відкривається, що народна пісня 

своїми специфічними засобами допомагає пізнати життя в минулому і сьогоденні, 

радує красою своїх наспівів, багатством почуттів і думок» (там само, с. 68). 

Освітні програми загальноосвітніх закладів з мистецтва в СРСР закріпили 

важливу навчально-виховну функцію національних мистецьких традицій. Так, 

наприклад, вони передбачали знайомство і практичне засвоєння зразків народної 

музики і танцю. Зокрема, програми включили такі жанри народного мистецтва: 

«дитячі, жартівливі, ігрові, танцювальні, хороводні, деякі історичні, і не тільки 

російські, але й народів СРСР, а також старі революційні пісні» (там само, с. 78).  

Зразки НМТ знайшли важливе місце в музично-педагогічній системі 

видатного вченого, педагога і композитора Б. Яворського. За свідченням його 

сучасників, «виховання слуху учнів, яке проходило на хорових заняттях, йшло 

шляхом оволодіння інтонаціями народних пісень (українських, російських, 

польських і т. ін.). Від накопиченого слухового досвіду проводилися паралелі до 

зразків класичної музики» (там само, с. 115). 

Поступово в СРСР був накопичений педагогічний досвід інтенсивного 

впровадження артефактів НМТ у педагогічний процес. При цьому радянська 

педагогіка робила помітний акцент на інтернаціональному вихованні (цього 

вимагала ідеологія суспільства), в зв'язку з чим, поверхове вивчення національних 

традицій народів світу часто домінувало над глибоким розумінням і освоєнням 

традицій рідної для кожної республіки національної культури та мистецтва 

народів, що входили в союзну державу. Втім, спостерігалися й виключення, що 

полягали в поглибленому ознайомленні дошкільнят і школярів з їх рідним 
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національним мистецтвом, у більш інтенсивному практично-творчому оволодінні 

його мовою, стилями і жанрами. Особливу активність роботи в цьому напряму 

проявляли вчителі республік Прибалтики, України, Білорусії та Закавказзя.  

Яскравим прикладом подібних педагогічних зусиль є методика початкової 

хореографічної освіти, створена видатним українським педагогом, вченим, 

хореографом і музикантом В. Верховинцем. Головними ідеями цієї методики 

були: а) опора хореографічної освіти на національні культурні традиції, зокрема 

на фольклорні обряди, ігри, пісні, танці, поетичні та інструментальні імпровізації; 

б) використання традиційних форм мистецтва (лексичних елементів музичної та 

хореографічної мови, типових синтагм і композиційних принципів) для створення 

оригінальних стилізованих музично-поетично-хореографічних текстів; в) активне 

застосування принципу інсценізації пісенно-танцювальних творів, тенденція до 

утворення театралізованої синтетичної композиції; г) активізація дитячої волі до 

емоційної експресії засобами слова, музичної інтонації, виразного жесту; 

д) формування у дітей свідомо осмисленого ставлення до танцю, зокрема до 

кожного його лексичного елементу, тобто до кожного па та фігури; є) кожний 

компонент методики опирається на перевірені великим досвідом теоретичні 

положення щодо художньої мови українського танцю (в теоретичному 

трактуванні українського танцю В. Верховинець досить чітко зайняв позицію 

семіотичного розуміння хореографічної форми).  

Свої теоретичні погляди вчений виклав у класичній для сучасної хореології 

роботі «Теорія українського народного танцю» (Верховинець, 1990). 

А оригінальна авторська методика початкового хореографічного виховання 

розкрита у збірці дитячих ігор і пісень «Весняночка», що була опублікована в 

1925 р. у Харкові. Підкреслимо, що методика В. Верховинця спиралася на сучасне 

розуміння психологією (Л. Виготський, С. Рубінштейн) гри як органічної, глибоко 

мотивованої, життєво необхідної форми діяльності дитини дошкільного віку. Своє 

переконання в корисності мистецької гри В. Верховинець висловив просто: «Гра є 

наймиліша хвилина, котрої потрібно дитині для всебічного виховання її 

молоденького тіла, розуму та її індивідуальних здібностей» (Верховинець, 1989, 
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с. 5). До «Весняночки» увійшли народні ігри «Качка йде», «Ходить гарбуз», 

«Заїнько», «Старий горо бейко» (там само, с. 134-229), тощо. 

Наведемо інший приклад нестандартної методики, спрямованої на 

поглибленого засвоєння рідної національної мистецької традиції. Вельми цікаву 

авторську методику засвоєння НМТ на уроках музики у загальноосвітній школі 

створив азербайджанський композитор і педагог О. Раджабов. Як зазначив щодо 

цієї методики Д. Кабалевський,  «Це вже не тільки урок музики, але й уроки 

музичної культури». Така оцінка справедлива. Автор методики дійсно поклав у її 

основу принцип репрезентації будь-якого елементу національні мистецькі 

традиції в широкому національно- або інтернаціонально-культурному контексті, 

який дозволяє вчителеві переконливо розкрити художньо-образну семантику та, 

при деяких умовах, принципи музично-мовної організації творів.  

Н. Ефендієва, яка вивчила методичний досвід азербайджанського педагога-

новатора, надає таку інформацію: «Надаючи величезного значення знайомству 

школярів з азербайджанськими національними ладами, О. Раджабов поступово 

переорієнтує їх увагу на європейську мажорів-мінорну систему і особливо 

зупиняється на тих творах, які споріднені азербайджанським ладам. Такі широко 

популярні лади азербайджанської музики, як «Раст», «Чаргях», «Мережах» і 

«Баяти-Шираз», мають схожість з ладами європейської музики. Наприклад, 

розповідаючи про ладі «Раст», О. Раджабов наводить слова Узеяра Гаджибекова 

про те, що цьому національному ладу властивий мужній і бадьорий характер. 

Після цього на уроці звучить у записі фінальний хор з опери «Кер-огли» 

Гаджибекова. Урочисто-радісний хор народу, який стверджує ідею перемоги над 

гнобителями, звучить в ладі «Раст» з тонікою сі-бемоль, що має спорідненість із 

тональністю сі-бемоль мажор. Яскраве враження справляє на дітей 

прослуховування на цьому ж уроці уривки з фінального хору «Слава» опери «Іван 

Сусанін» Глінки. Педагог порівнює на уроці ці два хори, аналогічні за своєю 

драматургічною роллю в творах. Діти добре сприймають та відчувають яскравий і 

величний характер музики Гаджибекова і Глінки, що оспівує почуття любові до 

Батьківщини, високу повагу до героїчних звершень народу. Одночасно педагог 
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проводить паралель між двома мажорними ладами, що мають єдиний образно-

емоціональний характер: сі-бемоль мажор (споріднений ладу «Раст» у фінальному 

хорі «Кер-огли») і до мажор у фінальному хорі «Слався» з «Івана Сусаніна» 

(Эфендиева, 1990, с. 103-104). 

У сучасній музично-педагогічній літературі проблема освоєння 

національних музичних і хореографічних традицій обговорюється екстенсивно. 

Формально весь загал праць, присвячених цій проблемі, можна розділити на три 

групи. Перша з них – праці, що підіймають питання дошкільної освіти. Вони, 

зазвичай, характеризуються методичною конкретністю, увагою до фізичних і 

психологічних властивостей малюків, рясністю деталей методики. Праці другої 

групи поєднує предмет дослідження, яким є музична і хореографічна освіта 

школярів. Тут є дві чітко диференційовані підгрупи: перша присвячена загальній 

освіті, друга – спеціалізованій освіті (навчання в музичних і хореографічних 

школах, студіях, гуртках). Третя група праць, яка становить для нашого 

дослідження найбільший інтерес, присвячена професійній педагогічній освіті, 

проблемам підготовки майбутніх учителів музики і хореографії. Ця група є дуже 

різноманітною з погляду змісту, характеру проблем, методології і методики 

дослідження. Дуже грубо усі праці можна розділити на оглядові, науково-

проблемні та праці методичної спрямованості.  

Сфокусуємо увагу на дослідженнях, присвячених переважно хореографічній 

освіті (вони найбільш відповідають фаховій підготовці та практичним інтересам 

автора цієї роботи). Розглянемо вибірково декілька праць різного типу і вирізнимо 

найбільш істотні для подальшого дослідження положення.  

Вивчення літератури показує, що, досліджуючи явища національної 

мистецької традиції, педагоги-дослідники приділяють найбільшу увагу 

патріотичному й інтернаціональному (мультикультурному, національно і 

релігійно-толерантному) вихованню. Більшість дослідників займають позицію, 

яку можна репрезентувати висловленням Н. Мозгальової та І. Барановської: 

«Народні традиції – це самобутнє культурно-історичне явище. Вони становлять ту 

основу, на якій базується єдність усіх поколінь українського народу, усіх етносів, 
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що населяють Україну. Народні традиції забезпечують формування вірності 

Вітчизні, національним вартостям, а через них – і вічним загальнолюдським 

цінностям. Українські народні традиції, їх окремішність, здобутки – це вклад в 

загальнолюдську скарбницю духовності, в світову культуру. Педагогічна сутність 

народних традицій полягає у вихованні та відтворені в наступних поколіннях того 

кращого, що вироблено українським народом упродовж усієї історії свого 

існування» (Мозгальова, Барановська, 2017). 

К. Островська з’ясувала, що «…український народний танець нині 

популярний не тільки в Україні, а й у багатьох країнах світу. За кордоном існує 

немало українських танцювальних ансамблів, які зберігають та популяризують 

танцювальне мистецтво України». При цьому дослідниця зазначила, що 

«український народний танець у колективах української діаспори зберіг 

самобутність, відроджуючи характерні особливості української народної 

культури. Українське мистецтво є не лише консервативним і традиційним, воно 

живе й нове, нині є складовою загальної світової культури» (Островська, 2011).  

У цьому умовиводі криється серйозна теоретична проблема смислового 

співвідношення категорій «самобутності», «консервативності», «традиційності», 

«життєздатності» мистецтва. По суті, це проблема трактування поняття 

«традиції». У висловлюванні К. Островської «консерватизм» поставлений в один 

ряд з «традиційністю» і обидва поняття протиставлені «життєвості» і «новизни». 

Чи означає це, що: а) традиційний український танець – це консервативне 

мистецтво? б) традиційне мистецтво може бути млявим? Якщо так, то в якому 

сенсі? Помічена логічна невизначеність властива багатьом висловленням. Вона 

змушує нас звернути особливу увагу на значення термінів. 

А. Гоцалюк у своїй статті підкреслює важливість оновлення національної 

хореографічної традиції українського танцю. Відзначається особлива роль у цьому 

культурному процесі таких хореографів, як: М. Садовський, В. Верховинець, 

П. Вірській, А. Кривохижа. Відзначимо, що оновлення традиції автор статті 

пов'язує виключно з лексикою і образним характером танцювального мови. Так, 

наприклад, про М. Садовського йдеться, що він «продовжував розвивати 
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український народний танець шляхом включення до нього нової лексичної 

компоненти» (Гоцалюк, 2015). Те ж саме сказано про хореографа А. Кривохижу: 

«Використовуючи народні традиції, А. Кривохижа збагачував лексику танцю, нові 

рухи, виявляв національний дух, енергію та духовну чистоту української молоді» 

(там само). В цілому новаторська тенденція діяльності українських хореографів 

характеризується як «пластичне та образне вдосконалення»: «Український танець 

на театральній сцені вдосконалювався пластично, збагачувався образно, що дало 

підставу говорити про національну професійну хореографічну традицію» (там 

само).  

Така оцінка досягнень українських хореографів у галузі народно-сценічного 

танцю видається цілком слушною: інноваційний процес в мистецтві, в усіх його 

видах і жанрах, є процес оновлення формальних властивостей, знаходження нових 

засобів виразності, який пов'язаний з появою нових художньо-образних ефектів, 

нових смислів. Разом із тим, зауважимо, процес оновлення танцю зачіпає не 

тільки сферу хореографічної лексики або пластики. Не менше значення для 

розвитку хореографічної традиції мають інновації в сфері граматики і синтаксису 

танцювальної форми, а також композиції, сюжетної драматургії, стилістики, 

жанрових властивостей танцю. 

У цьому умовиводі криється серйозна теоретична проблема смислового 

співвідношення категорій «самобутності», «консервативності», «традиційності», 

«життєздатності» мистецтва. По суті, це проблема трактування поняття 

«традиції». У вищенаведеному висловлюванні К. Островської «консерватизм» 

поставлений в один ряд з «традиційністю» і обидва поняття протиставлені 

«життєвості» та «новизні». Чи означає це, що: а) традиційний український 

танець – це консервативне мистецтво? б) традиційне мистецтво може бути 

млявим? Якщо так, то в якому сенсі? Помічена логічна невизначеність властива 

багатьом висловленням. Вона змушує нас звернути особливу увагу на значення  

термінів, що вживаються дослідниками і вчителями мистецтва. 

Чимало праць, в яких під тим чи іншим кутом зору розглядається 

національне традиційне мистецтво, присвячено фаховій підготовці вчителів 
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хореографії. Більшість педагогів-дослідників визнають, що вчитель хореографії 

має бути, в першу чергу, вихователем художнього мислення, розвиненого 

естетичного смаку, інтересу та схильності до мистецтва, поваги до культурних 

традицій свого народу та інших народів світу. І тільки в другу чергу він має бути 

знавцем конкретних танцювальних технік, фахівцем в якомусь напряму 

хореографічного мистецтва. Це ставлення до освіти вчителя хореографії лежить в 

основі розуміння категорії «художньо-естетичного світогляду», яка представлена 

в колективній монографії під загальною редакцією О. Мартиненко (Розвиток…, 

2015), в концепції педагогічної майстерності викладача хореографії С. Куценко 

(Куценко, 2010, 2012, 2013, 2015), в моделі професійно-педагогічної підготовки 

майбутніх учителів початкових класів до викладання хореографії А. Чернишової 

(Чернишова, 2019), в методиці розвитку творчого потенціалу вчителів 

хореографії, розробленій Л. Андрощук, О. Биковою, І. Грошовик (Андрощук…, 

2016).  

У контексті цього комплексу вимог до особистості і діяльності вчителя 

хореографії особливе місце займає його знання, розуміння традицій 

танцювального мистецтва народів світу і практичне (художнє і педагогічне) 

володіння цими традиціями. Цей аспект професійної підготовки вчителя 

хореографії розроблений ще мало. Він лише в загальних рисах охарактеризований 

в педагогічних і методичних працях узагальнюючого характеру. Найбільшою 

мірою він знайшов відображення в працях, присвячених питанням освоєння 

фольклорних танців і обрядів в освітній практиці (праці В. Авраменко, 

Т. Бадмаева, К. Василенко, В. Верховинця, Р. Герасимчук, К. Геворгян, В. Гнатюк, 

А. Гуменюк, Н. Дем'янко, А. Жолтаевой, М. Лисенко, С. Русова, П. Чубинського, 

Ю. Чурко, А. Шевчук, В. Шухевича, Д. Яворницького). Очевидно, що проблема, 

яка нас цікавить, має також відношення до того напряму хорології (загальної 

науки про танцювальне мистецтво), що визначений Д. Шариковим (Шариков, 

2013) як «етнохореологія», На думку Д. Шарикова, ця дисципліна має 

досліджувати генезу народного танцю, умови його існування в соціальному 
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середовищі, взаємодію з культурами сусідніх народів, обрядову функцію і 

символічний сенс, особливості форми і семантики тощо. 

Деякі дослідники справедливо підкреслили в своїх працях бажаність або 

навіть необхідність залучення в навчальний процес підготовки вчителів 

танцювального мистецтва інформації про інших видів мистецтва. Оскільки танець 

як правило супроводжується музикою, зв'язок цих художніх традицій є 

нерозривним. Більш глибокому вивченню танцювальної традиції сприяє 

ознайомлення учнів і студентів з архітектурою, літературою, образотворчим і 

іншим мистецтвом народів планети.  

У цілому ж, автори вищеназваних науково-педагогічних і методичних робіт 

сходяться в тому, що досконале знання і вільне творче володіння традиціями 

хореографічної культури свого народу і народів світу – це найважливіший 

компонент професійної компетентності сучасного вчителя хореографії. Ця 

професійна якість вчителя танцю представляється особливо актуальною в наш 

час, в епоху все більш інтенсивного процесу глобалізації, що загрожує «малим 

етнічним культурам» і древнім національним традиціям. Безсумнівно, що 

проблема підготовки вчителя хореографії, що володіє подібною компетентністю, 

вимагає глибокого спеціального вивчення і конкретних науково-методичних 

розробок. 

Аналіз літератури з питань засвоєння національних мистецьких традицій в 

освітньому процесі, зокрема в процесі фахової підготовки вчителів хореографії, 

виявив декілька невирішених проблем. 

Перша з них – це невизначеність зовнішніх меж і внутрішньої структури 

того явища, яке позначається як мистецька традиція, внаслідок чого остання 

виглядає дуже масштабним і складним об’єктом, який має нечіткі контури, неясну 

структуру, а отже, і незрозумілу організацію. Аналіз і оцінка такого об’єкту є 

малокорисною, недоцільною справою. Отже, нашим першим завданням має бути 

побудова моделі НМТ, яка дозволить уявити цей об’єкт в його системно-

структурній цілісності, виявить компоненти та зв'язки між ними, тобто 

перетворить нечіткий об’єкт на предмет наукового аналізу. 
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Друга проблема, яка постає з критичного огляду літератури – 

невизначеність структури і системних властивостей того освітнього процесу, який 

характеризується як засвоєння НМТ, і така сама невизначеність результату 

процесу, який ми позначили в робочому порядку як володіння НМТ.  

Отже, нашим наступним теоретичним завданням буде розробка 

концептуальної моделі НМТ, яка має відобразити, з одного боку, системно-

структурні властивості національної мистецької традиції та, з іншого боку, 

психологічну структуру засвоєння і володіння НМТ особистістю майбутнього 

вчителя музики і хореографії. Очевидно, що побудова теоретичної моделі 

пов’язана з необхідністю значного спрощення об’єкту, певної схематизації 

досліджуваного явища. Але саме ці властивості моделі і є корисними для аналізу 

складного явища, що не піддається безпосередньому науковому вивченню. 

 

1.3. Концептуальна модель засвоєння НМТ майбутніми вчителями 

музики і хореографії 

Передусім розглянемо модель НМТ. Вона є «двомірною». Перший її вимір 

відбиває родо-видовий устрій національної мистецької традиції. Очевидно, що 

НМТ має такий самий рівень морфологічної складності, як і усі інші сфери 

(фольклор, релігійне, світське, масово-популярне) мистецтва.  

У монографії М. Кагана (Каган, 1972) розглядаються десятки різних 

моделей родо-видового устрою мистецтва. Такі моделі почали виникати ще в часи 

античності. Одна з відомих моделей, що відбиває морфологію давньогрецького 

мистецтва («моусіке техне») – хоровод дев’яти муз під головування Аполлона – 

верховного бога, покровителя усіх мистецтв. Згодом імена і образи 

давньогрецьких муз отримали статус алегорій балету (Терпсихора), театру 

(Мельпомена), історії (Кліо) тощо, однак не втратили моделюючої функції, 

оскільки число і характер муз відбивали реальну практику тогочасного мистецтва. 

Морфологічні моделі, які пропонувалися вченими ХХ ст., мали значно більше 

складових елементів і фіксували більш складні системні стосунки між родами та 

видами мистецтва. Наприклад, одна з моделей, що належить французькому 
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вченому Етьєну Суріо,  наочно репрезентована схемою, на якій зазначені 15 видів 

мистецтва. Графіка схеми сприяє розрізненню цих видів мистецтва в двох вимірах 

(Додаток 1). 

На думку М. Кагана, позначені Е.  Суріо сектори відображають 

«...порівняно прості і не такі вже оригінальні уявлення про мистецтва, які 

зображують світ і які належать до таких, що його не зображують, а з іншого боку 

– уявлення  про просторові, часові і просторово-часові мистецтва, які лише дані у 

Суріо в більш докладному членуванні» (там само, с. 105). Ми привели цей 

приклад, один з багатьох, описаних в книзі М. Кагана, для демонстрації 

можливості побудови двомірної стратифікації художньої практики. До речі, 

модель, яку запропонував у результаті компаративного аналізу морфологічних 

концепцій мистецтва сам М. Каган, відрізняється високим ступенем диференціації 

родів і видів художньої практики. Автор зазначає позиції, підлеглі трьом 

параметрам диференціації: просторово-часовій характеристиці, властивостей 

синтезу або синкретичного поєднання засобів художньої виразності, а також 

критерію здатності до зображення явищ дійсності (Додаток 2).  

Для конкретизації морфологічної структури НМТ нам необхідно прийняти 

певну концепцію стратифікації цієї сфери художньої практики. Теорія мистецтва 

дає змогу вирізняти декілька рівнів стратифікації. Мистецтво може бути 

теоретично представлено (за М. Каганом) як «система класів, родин, видів, 

різновидів, родів і жанрів» (там само, с. 269). По-перше, маючи на увазі 

перспективу педагогічної проекції морфологічної моделі на мистецькі традиції 

дуже відмінних між собою культур, можна передбачити, що багаторівнева модель 

НМТ буде переобтяжувати сприйняття і розуміння самих артефактів мистецтва, а 

в деяких випадках буде штучною і неадекватною природі певного національного 

мистецтва. По-друге, наша дослідницька увага зосереджена на підготовці 

майбутніх учителів музики та хореографії. Отже, музика і танець є обов’язковими 

компонентами в структурі НМТ.  

Необхідним елементом нашої моделі є фольклор. Тут потрібно зауважити, 

що поняття фольклор і традиційне мистецтво не є тотожними. Термін «фольклор» 



50 
 

вживається в різних наукових контекстах і має багато значень. За формулюванням 

К. Чистова, термін «фольклор» трактується «…в «широкому» сенсі (вся народна 

традиційна селянська духовна і частково матеріальна культура) і «вузькому» (усна 

селянська словесна художня традиція)» (Чистов, 1998). З культурологічної та 

соціологічної точки зору, «…фольклор можна розглядати як тип культури, 

відмінний від професійної і масової, що виражає етнічну картину світу й 

цінніснонормативну систему життєдіяльності народу (Поздеев, 2021, с. 11).  

О. Бріцина зауважує, що в українській науці, разом із терміном «фольклор», 

застосовується й визначення «народна творчість» («усна народна творчість»). У 

звуженому значенні найчастіше він вживається щодо словесної та музичної 

традицій, включно з обрядовими, драматичними, хореографічними та іншими 

явищами…» (Бріцина, 2013). Дослідниця вказує низку релевантних ознак 

фольклору: «Фольклор вирізняється такою рисою, як усність (тобто контактний 

спосіб передачі «з вуст у вуста», без застосування як посередника писаних текстів 

та інших способів фіксації). Це визначає істотність виконавства у фольклорі, 

традиційність (наявність усталених способів втілення), варіативність (здатність 

стереотипів до пластичності, яка забезпечує їх пристосування до контексту 

сучасного побутування), колективність (відсутність уявлень про індивідуальне 

авторство та панування колективних стереотипів, «попередня цензура» колективу; 

П. Богатирьов), синкретичний та синтетичний характер явищ, які поєднують риси, 

властиві різним формам суспільної свідомості, тобто не обмежуються лише 

естетичними функціями та, крім вербальних компонентів, використовують 

мелодії, інтонації, жести, міміку та інші комунікативні засоби» (там само). До цієї 

низки властивостей фольклору маємо додати ще його тісний зв'язок із обрядово-

релігійною практикою та міфологічною свідомістю народу (встановлено, що 

окремі елементи архаїчної примітивної культури довгий час зберігаються в житті, 

колективній та індивідуальній свідомості будь-якого етносу). 

Як бачимо, національні мистецькі традиції – більш широке явище, яке 

зовсім не обов’язково має бути анонімним. Усне синкретичне мистецтво 

традиційних культур зберігає імена своїх видатних представників, таких, 
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наприклад, як Піндар (славетний давньогрецький поет і музикант-кифарист), Лівій 

Андронік (давньоримський поет, драматург і танцюрист, творець віршованої 

драматично-мімічногої дії), Пілад і Бафілл (популярні давньоримські танцори-

пантоміми), Имру аль-Кайс (арабський поет-співець, якому приписують створення 

жанру класичної касиди), Боян (поет-співець, представник традиції епічного 

мистецтва слов’ян, згаданий в «Слові о полку Ігореве»), Саят-Нова (вірменський 

ашуг), Молла Джума (азербайджанський ашуг) та багато інших. Однак відомо, що 

усне синкретичне мистецтво згаданих і подібних до них професіональних митців, 

живилося більш давніми традиціями фольклорного мистецтва. На думку усіх без 

виключення дослідників, фольклор є, таким чином, фундаментом кожної 

національної мистецької традиції.  

Потрібна морфологічна модель НМТ не може обмежитися названими 

компонентами. Вона має хоча б позначити ті сфери традиційного мистецтва, які 

можуть мати безпосереднє відношення до музики і хореографії. Перша сфера 

коротко позначена як «музичні мистецтва». До неї входять, перш за все, поезія і 

театр. Поезія дуже часто є стороною синкретичного музичного артефакту, або 

складовою синтетичного музично-поетичного твору. Рідше поетична мова 

сполучається з танцем (хоча такі варіанти – згадані вище мімічні вистави Лівія 

Андроніка) зустрічаються в історії мистецтва. Мистецтво театру в різноманітних 

його проявах також є спорідненим з музикою і танцем. Воно проявляє себе як у 

синкретичних сюжетних і персоніфікованих танцях міфологічно-обрядового 

змісту, так і в складних синтетичних творах для сцени (на зразок «пекінської 

опери»). Кожний із виділених видів мистецтва представлений також своїми 

родами, тобто жанрами. Термін «жанр» походить від французького слова le 

genre – род, в латинському від слова generis – рід, вид. У найширшому і 

нестрогому значенні жанр – це «вид творів у галузі якого-небудь мистецтва, який 

характеризується певними сюжетними та стилістичними ознаками» (Великий 

тлумачний словник…, 2005). У більш виваженому формулюванні М. Кагана, 

художній жанр – це внутрішній підрозділ у всіх видах мистецтва, який склався 

історично. У кожній галузі художньої діяльності жанрова диференціація є 
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особливою залежно від специфіки виду мистецтва» (Каган, 1969-1978). 

Є. Царьова – авторка статті про музичний жанр в «Музичній енциклопедії», надає 

розгорнуте функціональне визначення цього  поняття. За її формулюванням, 

«Жанр музичний – багатозначне поняття, яке характеризує роди та види, що 

склалися історично, музичних творів у зв’язку з їх походженням та життєвим 

призначенням, засобом та умовами (місцем) виконання й сприйняття, а також з 

особливостями змісту і форми» (Царёва, 1974, с. 383).  

Ми приймаємо формулювання музичного жанру С. Шипа, наведене в 

Українській музичній енциклопедії: «1. Тип музикування або музичного твору, що 

природно виникає, розвивається, зникає або трансформується в культурному 

середовищі у відповідності до потреб суспільства. Характеризується певним 

комплексом функцій, умов існування, образно-змістовних та формальних 

властивостей. 2. Типологічне уявлення про муз. артефакти, що бере активну 

участь у створенні, виконанні та слуханні музики й зазвичай відбивається в 

музично-теоретичних поняттях» (Шип, 2008, с. 69). 

Поняття танцювального жанру є доволі поширеним в літературі. Проте воно 

не отримало адекватної розробки в теоретичній літературі. Деякі вчені в 

масштабних розробках понятійного апарату теорії танцю зовсім не 

використовують цього старовинного і надійного поняття естетики та 

мистецтвознавства. Наприклад, в теоретично розвинутій дисертації Д. Шарикова, 

вчений, очевидно навмисно, уникає поняття жанру. Замість нього, але в такому ж 

самому значенні, він використовує поняття виду: «Хореографічний вид – 

структурна одиниця у мистецькій системі взагалі та в сучасній хореографії 

зокрема. У сучасному хореографічному мистецтві серед загальних танцювальних 

систем (класичний, характерний, бальний танці) виділяють сучасні танцювальні 

системи-види: перформанс, модерн-джаз, імпровізація, контемпорарі, хіп-хоп, 

теп» (Шариков, 2006, с. 135). Вважаємо, що поняття виду в наведеному контексті 

«працює» не ефективно, бо видом з погляду естетики і загального 

мистецтвознавства є танець. Окрім того, «характерний танець» і «хіп-хоп» не 

можуть стояти в одному логічному рядку: це явища різного рівня та різної якості. 
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На наш погляд, характерний танець – це жанр, або жанрова сфера, яка може бути 

репрезентована творами різного історичного та національного стилю, а хіп-хоп – 

це жанр, якому притаманний свій хореографічний і музичний стиль. 

Отже, ми впевнені в доцільності використання в хорологічній літературі 

поняття танцювальний жанр. По аналогії з жанром музичним, танцювальний 

жанр – це елемент «внутрішнього підрозділу» танцю як виду мистецтва. Кожний 

жанр танцю характеризується певною соціокультурною функцією, певними 

умовами створення, виконання і сприйняття, певним хореографічним і музичним 

стилем.    

Для нашого подальшого дослідження і для методики музично-

хореографічної освіти поняття жанру має велику цінність. Воно вдало 

конкретизує поняття НМТ, розкриваючи морфологічну структуру кожного з видів 

мистецтва, однак, при цьому, зберігаючи достатньо високий рівень 

узагальненості, не дозволяючи «розчинити» категорію виду мистецтва у безлічі 

одиничних художніх творів, різних за своєю формою, призначенням, образним 

змістом та іншими властивостями.  

Разом із цим, жанри кожної конкретної національної художньої культури є 

цілісною системою, а не простою випадково утвореною купою споріднених явищ. 

Окрім того, кожна така система жанрів може слугувати евристичною моделлю 

конкретної НМТ. Ця функція жанрів культури досліджена С. Шипом, який 

зазначив: «…під жанрами маються на увазі роди музичних артефактів, які 

природним чином виникають, розвиваються і зникають (деградують або 

асимілюються) в процесі культурогенезу … Очевидно, що формування таких 

родів відображає фундаментальні властивості музичної культури. Які ж саме? По-

перше, жанри відображають соціокультурні функції музики і багатоскладовий 

комплекс умов здійснення музичної діяльності. Це означає, що картина стану або 

процесів зміни жанрового складу музично-культурної практики буде досить повно 

і послідовно характеризувати стан і динаміку змін усій етнічній або епохальній 

культури в цілому. … По-друге, музичний жанр характеризується типовими 

властивостями, які релевантні для кожної культури і виявляють її специфічні 
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відмінності в порівнянні з іншими музичними культурами. Зокрема, кожен 

музичний жанр характеризується власним стилем (індивідуально-типовими 

властивостями виразних засобів і образних смислів), типовими техніками 

створення артефактів, певною музичною мовою…, характерним звуковим 

матеріалом (інструментарієм, манерами вокалізації). По-третє, жанровий підхід 

дозволяє мислити не тільки окремі прояви, але і дає можливість охопити одним 

поглядом всю культуру в цілому. Інакше кажучи, культура може бути 

репрезентована музичними жанрами повністю і без «залишку» (Шип, 2004, с. 5). 

Жанрова модель національної мистецької культури може бути дуже 

лаконічною, зберігаючи свої пояснювальні та евристичні функції. Наприклад, 

найпростішу модель самобутньої української народної хореографії надає 

В. Наулко. Дослідник зазначає: «Для України характерні три основних 

танцювальних жанри: хороводний, побутовий та сюжетний. Танці відтворювали 

трудові процеси («Просо», «Шевчик»), героїчне минуле («Аркан», «Опришки»), 

родинні взаємини, кохання («Нелюб», «Чорнуха»), явища природи («Гонивітер»)» 

(Наулко, 1993). При тому, автор згадує найбільш релевантні жести хореографічної 

мови українського танцю, що типові для стилістики згаданих жанрів: «типові 

танцювальні рухи — присядки, стрибки, повзунці, дрібушки, голубці та ін.» (там 

само).   

Потрібно уточнити, що морфологічна характеристика НМТ інколи потребує 

вирізнення одиниць більш складних і більш простих, аніж жанри. Складні 

утворення будемо називати жанровими галузями, а більш прості морфологічні 

одиниці – жанровими різновидами. Наприклад: у європейському мистецтві танцю 

(вид художньої практики) вирізняються галузі фольклорного, побутового, 

бального, сценічного (балетного), народно-сценічного танцю. При цьому, галузь 

бального танцю включає жанри латиноамериканських танців, як-от: румба, танго, 

ча-ча-ча. Деякі з них можуть бути представлені різновидами: «румба болеро», 

«румба гуагуанко», «румба миметика». 

Ще один вид мистецтва, який має чимале значення у засвоєнні НМТ, 

узагальнено поняттям «пластичні мистецтва». Найбільше значення для 
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традиційної музики і танцю мають так звані «прикладні мистецтва» костюму, 

маски, предметів-аксесуарів (таких, наприклад, як віяло, шабля, віночок, люстерко 

тощо).  

Таким чином, прийнятий стратифікаційний підхід до морфології мистецтва 

повністю задовольняє вимоги до педагогічно спрямованої моделі НМТ.  

Тепер варто розглянути предмет НМТ з іншого боку, а саме – з боку 

формальних ознак і художньо-образного змісту творів. Це складе завдання. У 

мистецтвознавстві напрацьовані різні методи теоретичного відбиття 

закономірностей, правил, унікальних властивостей художньої форми, різні 

підходи до інтерпретації образного змісту (семантики) творів музичного і 

хореографічного мистецтва. Неможливо врахувати всі можливості рішення цієї 

проблеми. Ми звернулися до лаконічної моделі мистецтва, яка ґрунтується на 

понятті поетики. 

Поетика – старовинна і надійна мистецтвознавча категорія, яка була 

розроблена Арістотелем в однойменному трактаті, і плідно використовується 

сьогодні в літературознавстві, лінгвістиці, естетиці, загальному мистецтвознавстві. 

(праці С. Аверинцева, А. Веселовського, У. Еко, В. Жирмунського, Д. Лихачова, 

А. Лосєва, Є. Мелетинського, О. Потебні, В. Проппа, Б. Томашевського, 

Ю. Тинянова, Ц. Тодорової та ін.). Ця категорія корисна тим, що охоплює головні 

сторони формальної організації та образного змісту будь-якого твору. На жаль, 

категорія поетики поки що не отримала такої ж вагомості в професійному 

лексиконі музикознавців і хореологів (тут ми знов використаємо термін, 

запропонований українським вченим О. Чепаловим). Про недостатню увагу 

спеціалістів до поетики як феномену музики і танцю, а також про відсутність 

спільного й чіткого розуміння відповідного поняття «поетика музики» свідчить 

праця А. Поліщук (Поліщук, 2013, с. 154-165). 

За таких умов є сенс звернутися до положень праці Арістотеля, яка 

започаткувала теоретичні основи загальної поетики. Формалізуючи компоненти 

театральної та літературної творчості, Арістотель намітив якщо не вичерпно 

повну, то досить ємну і придатну для всіх музичних видів мистецтва структуру 
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художньо-творчого процесу. Згідно з цією структурою, мистецтво поетики має 6 

компонентів: На думку Арістотеля, що сформувалася в нього на підґрунті аналізу 

мистецтва театру, поезії та літератури, поетичне уміння (poiētiké téchnē) має такі 

компоненти: сказання (mythos), характери (ēthē), мовлення (lexis), думка (dianoia), 

видовище (opsis), музична частина (melos) (Арістотель, 1983, с. 652). Відповідні 

сторони організації можуть бути виявлені в кожному художньому творі. Як 

слушно зазначив китайський музикознавець Лю Нань: «Розглядаючи музичну 

поетику, ми будемо розрізняти п'ять складових музично-поетичного вміння. У 

словесному вираженні, прийнятому в сучасній мистецтвознавчій літературі, 

компонентами музичної поетики виступають: а) герої (персонажі) композиції; 

б) сюжет (наративну підставу) композиції; в) художня ідея (задум); г) інтонаційно-

мовні засоби (мова, композиційні прийоми); д) артистичні дії музикантів-

виконавців» (Лю Нань, с. 7). 

Не важко передбачити значні теоретичні складності виявлення творчого 

задуму традиційного художнього артефакта, персональний автор якого в 

більшості випадків невідомий. Окрім того, проблеми характеристики творчого 

задуму неминуче виникають навіть щодо творів конкретного автора у зв’язку зі 

складністю і суперечливістю психології художньої творчості. Тому ми не 

включаємо цей компонент у модель НМТ. Натомість такі компоненти поетики, як 

герой (персонаж) і сюжет (наратив, драматургічний план) є двома найбільш 

очевидними і значущими семантичними компонентами моделі національної 

мистецької традиції.  

У деяких музичних і хореографічних зразках НМТ можна чітко вказати на 

героя (персонажа, дійову особу, актанта) художнього наративу. Наприклад: «козак 

Голота» - головний герой в «Думі про козака Голоту». Сюжет думи завжди 

рельєфно виражений словесним текстом (музична композиція звичайно не має 

сюжетної логіки). Виконавець танцю завжди уособлює собою головного героя 

хореографічної дії (і ніколи себе самого!). Сюжет танцю створюється 

послідовністю дій виконавців. Головним героєм музичного вираження в ліричній 

пісні є її умовний автор, образ якого створює виконавець. При тому в тексті 
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можуть бути виявлені певні персонажі, однак вони, як правило, не відіграють 

великої ролі навіть у сюжетному відношенні. Найбільш складною справою є 

встановлення героя і сюжету в творах інструментальної музики (таких, наприклад, 

як мугам, рага, карпатська інструментальна сюїта) або в танцювальних 

імпровізаційно-сольних композиціях (наприклад, у танцях іспанських гетан у 

стилі фламенко, або в танцювальних дійствах центральноазійських суфіїв). У 

таких складних випадках, умовні персони-актанти і сюжети можна поєднувати в 

звичну для мистецтвознавства категорію «художньої образності» і 

характеризувати її за допомогою узагальнених словесних характеристик 

(сенсорних, речовинних, предметних, енергетичних, емоційних, психологічних 

тощо).  

Тепер розглянемо наступний параметр поетики НМТ – організацію форми 

твору. Він репрезентований двома компонентами: художньою мовою 

національної мистецької традиції та типовими композиціями. Художня мова будь-

якого виду мистецтва – дуже поширене поняття, що використовується у більшості 

випадків як аналогія між мистецтвом і вербальною мовою. Наш теоретичний 

підхід до концепту «музична мова» може бути визначений як семіо-лінгвістичний 

(від поєднання термінів «семіотика» і «лінгвістика»). Такий підхід у 

музикознавстві, а потім і в хорології, склався у другій половині ХХ ст. Він може 

бути представлений працями Б. Гаспарова, В. Гошовського, О. Козаренко, Д. Кука 

(D. Cooke), Р. Монелле (R.Monelle), Б. Неттла (B.Nettl), М. Рейбрука 

(M. Reybrouck), Е. Тарасті (E. Tarasti), Д. Терентьєва, В. Холопової, С. Шипа та 

інших.  

Згідно з цим підходом, музика може бути теоретично інтерпретована як 

природна знакова система, тобто мова. Кожна мова, при будь-яких її специфічних 

та одиничних властивостях, характеризується інваріантним устроєм. Щодо цього 

інваріанту в лінгвістиці існує багато різних уявлень і теоретичних моделей. На 

думку мовознавців Ф. Березіна і Б. Головіна: «… поки ще не вдається побачити 

мову такою, якою вона є насправді. Тому і не припиняються нескінченні пошуки 

мовних рівнів, число яких і «якість» помітно змінюються і не виявляють 
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стабільності в межах навіть одного десятиліття» (Березин, Головин, 1979, с. 145). 

Отже, нашим завданням є вибір однієї з теоретичних концепцій, відбиваючих 

устрій вербальної та музичної мови.  

З огляду на головні педагогічні завдання дисертаційного дослідження, 

будемо спиратися на найбільш просту модель музичної мови, яка розроблена в 

працях С. Шипа (Шип, 2001, 2015). Згадана модель репрезентує:  1) фонд мовних 

елементів (музичну лексику) і 2) систему закономірностей формування 

мовленнєвого тексту (граматику). Перший компонент спрощеної моделі музичної 

мови містить такі елементи: а) типові звуки – музичні фонеми, які не мають своїх 

усталених значень, але дозволяють розрізняти в звуковому потоці смислові 

елементи музичної мови (інтонеми); б) типові інтонаційні форми – музичні 

інтонеми, які сприймаються і окремо, і в мовленнєвому контексті як смислові 

одиниці (це можуть бути окремі тони, короткі мелодії, типові співзвуччя, в деяких 

випадках навіть паузи). Другий компонент музичної мови охоплює такі 

граматичні закономірності: а) метрична система, що регулює ритміку 

інтонування; б) звуковисотна система (інтонаційний стрій), що регулює 

звуковисотні співвідношення усіх елементів мовленнєвого процесу; в) принцип 

регулювання динаміки (шкала градації гучності інтонування від PPP до FFF); 

г) принцип регулювання артикуляції (шкала градації ступеню зв’язності тонів від 

legatissimo до найгострішого stacatissimo); д) лад (у західній термінології – модус), 

що регулює координацію звуковисотних, ритмічних, динамічних і артикуляційних 

змін інтонаційного процесу; є) принципи упорядкування синтаксису на основі 

функціональної диференціації цезур інтонаційно-мовленнєвого процесу.  

Репрезентована модель, зазначає С. Шип, дозволяє краще осягнути устрій 

музичної форми, пояснити механізми функціонування музично-знакової системи. 

Але ми чітко розуміємо також теоретичну умовність цієї схеми. Вона ні в якому 

разі не може розцінюватися як заявка на остаточне і єдино можливе відображення 

мовної природи музики» (Шип, 2001).  

Аналогічним чином можна змоделювати устрій хореографічної мови. Він 

може бути наочно репрезентований у вигляді порівняльної таблиці, в якій 
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елементи та граматичні принципи музичної мови функціонально порівнюються з 

елементами та граматичними принципами мови танцю, що репрезентують ті ж 

самі яруси організації мовної системи (Додаток 3).  

Представлена думка щодо взаємної відповідності елементів (лексики) і 

принципів організації (граматики) музичної та хореографічної мови може 

викликати запитання. Ми усвідомлюємо дискусійний характер викладеної лінгво-

семіотичної пропозиції. Остання приймається в робочому порядку. Саме як 

робоча методика аналізу вона виправдовує себе в судженнях щодо значення 

конкретних елементів, синтагм і композиційних структур музичного і 

хореографічного текстів.  Головна користь від запропонованого підходу – 

можливість описання, аналізу, інтерпретації музичних і хореографічних мов 

різних національних мистецьких традицій в єдиній системі теоретичних понять.   

Окрім музичної мови організація форми будь-якого твору НМТ 

характеризується в нашій моделі властивостями композиційного устрою (або, 

іншими словами, архітектоніки). Найбільш важливими властивостями цього 

плану організації форми є такі: 1) принципи організації та динаміка змін 

просторового параметру композиції (музичної та хореографічної фактури); 

2) принципи тематичного розвитку (повторення, варіювання, розробка, зміна 

тематизму), з якими пов’язана міра образного контрасту та психологічно-часова 

структура твору. Ці аспекти організації форми відчутно корелюють з художньо-

образними властивостями: корелятом до персонажів є музичні та хореографічні 

теми, а корелятом до сюжету є тематичний розвиток і динаміка фактурних змін. 

Нарешті, компонентом поетики НМТ будемо вважати також художній 

стиль. За визначенням музикознавця М. Михайлова: «... Стиль в музиці є єдністю 

системно організованих елементів музичної мови, що обумовлена єдністю 

системи музичного мислення» (Михайлов, 1981, с. 117). Ванслов запропонував 

таке формулювання хореографічного стилю: «стійка цілісність або спільність 

образної системи, засобів художньої виразності, образних прийомів, що 

характеризують твір або сукупність творів мистецтва. У процесі створення 

художнього образу, в тому числі у танці або в балеті, відбувається сплав всіх 
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зображально-виражальних і техніко-композиційних елементів в єдину цілісну 

форму, обумовлену змістом» (Ванслов, 1981). 

Стиль виникає на основі певної єдності творчого джерела. Стиль може бути 

обумовлений єдністю особистості (персональний стиль митця), єдністю етноса 

(національний стиль), єдністю художньої свідомості певних верств населення у 

певну історичну добу (історичні стилі), єдністю соціокультурних функцій, умов 

екзистенції та художньо-мовних засобів (жанровий стиль). Звичайно, нас 

цікавлять, у першу чергу, національні стилі музики і хореографії, які, подібно 

жанрам, можуть розглядатися як ієрархічні системи, що мають декілька рівнів. 

«Про своєрідність стилю, зазначає В. Ванслов, можна говорити вже стосовно 

побутових танців. Так, розрізняються по стилю танці різних історичних епох, 

старовинні і сучасні, танці великих національних регіонів (європейські, східні, 

латиноамериканські, африканські та інші) і окремих національних культур, в 

середині яких, в свою чергу, існують стильові відмінності (наприклад, в 

індійському класичному танці)» (там само).  

Концептуальну модель національної мистецької традиції наочно 

представлено у Додатку 4.  

Далі потрібно відповісти на запитання: що таке засвоєння НМТ? Без 

з’ясування означеного питання не можна розробляти методики та здійснювати 

плідну педагогічну діяльність у цьому напрямі. Вочевидь, відповідь на рішення 

цього завдання потребує використання психолого-педагогічних понять і 

положень. 

Серед учителів найбільш поширеним визначенням поняття «освоєння» 

національної художньої традиції є таке: процес отримання знань про традиційне 

мистецтво окремого народу. Таке розуміння відображено, наприклад, у розділах 

навчальних програм і посібників, які інформують учнів про різні прояви 

художньої діяльності людей й артефакти мистецтва. Так, на уроках мистецтва учні 

одержують знання про назви національних музичних інструментів, жанрів і 

творів. Завдяки ілюстраціям (малюнкам, світлинам) вони знайомляться з тим, як 

виглядають національні музичні інструменти, окремі фігури народного танцю 
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(Додаток 5). Наприклад, одна зі сторінок підручника з музичного мистецтва для 

1 класу загальноосвітньої школи О. Лобової демонструє школярам зовнішній 

вигляд і наводить назви музичних інструментів української фольклорної традиції 

(сопілка, цимбали, трембіта, кобза і т. ін.) (Лобова, 2012). У цьому самому 

підручнику міститься інформація щодо найбільш відомих українських танців 

(гопак, козачок, аркан). 

Подібний підхід до ознайомлення школярів із національними художніми 

традиціями є поширеним і в китайських навчальних посібниках з музики і 

хореографії. Так, у посібнику з музичного мистецтва для 8 класу (Додаток 6) 

пропонується фактологічна, піктографічна та нотографічна інформація, що 

торкається національних музичних і хореографічних традицій окремих азіатських 

народів (Турції, Індії, Японії, Індонезії та В’єтнаму), а також декількох 

національностей Китаю (таджиків і киргизів). Тема національних мистецьких 

традицій вивчається  старшокласниками досить широко і детально (Додаток 7). 

З методологічного погляду, такі знання визначаються як емпіричні. На 

думку П. Йолона, емпіричні знання – це  «…окремий, відносно самостійний тип 

знання, що формується в процесі безпосереднього чуттєвого досвіду засобами 

спостереження, моніторингу, експерименту і закріплюється у відповідних формах 

опису… На відміну від теоретичного знання, емпіричне знання є безпосереднім 

відображенням об'єктивної реальності; за своїм змістом воно є сукупністю 

уявлень і фактів про властивості речей та процесів, неопосередковані зв'язки та 

закономірні залежності. Йому притаманна очевидність, наочність і онтологічна 

прозорість. … У пізнавальному процесі емпіричне знання виступає базою 

формування більш високих рівнів наукового знання та інтерпретації абстрактних 

теоретичних побудов» (ФЕС, 2002, с. 198).  

Вочевидь, майбутнім учителям музики і хореографії так само, як і 

школярам, варто здобути емпіричні знання про національні художні традиції. 

Проте, безперечно, обсяг знань учителя повинен бути значно вищим за звичайний 

рівень ерудиції найкращого з учнів. Зрозуміло, що без належного запасу 

емпіричних знань учитель не спроможний вирішувати більш складні гностичні, 
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естетично-виховні й художньо-творчі завдання мистецької освіти. Таким чином, 

майбутній учитель музики і хореографії повинен, насамперед, накопичити у 

процесі підготовки в закладі вищої освіти значний особистий тезаурус художньо-

образних вражень, які пов’язані з художніми традиціями окремих народів. 

Найбільш важливими та плідними для подальшого їх застосування враженнями 

майбутнього вчителя мистецтва визначаємо такі, які одержані під час і в 

результаті власної художньої активності. Йдеться не лише про спів, танці, 

інструментальне музикування, але й також про слухове й зорове сприйняття 

художніх явищ, що вирізняються особливою емоційною та когнітивною 

активністю, та яке може бути схарактеризоване як участь в артистичній дії. 

Наприклад, значний емпіричний досвід осягнення традиції набувають не 

лише ті, хто виконують «танець дракона» на святкових вуличних гуляннях у 

Китаї, але й усі, хто споглядає цю церемоніально-танцювальну дію. У схожих 

випадках «безпосередній чуттєвий досвід», одержаний як результат споглядання, 

вирізняється безліччю сенсорних і моторних вражень, а також синестичною 

цілісністю та комплексністю осягнення художньої форми в контексті виконання 

життєвих функцій певного зразка національної традиції.  

Наголосимо, що в основу безпосередніх емпіричних знань покладено 

найпростіші вміння. Насамперед, йдеться про вміння створювати в уяві певні 

художні явища, фіксувати в пам’яті та пригадувати образи художніх творів, 

послуговуватися чуттєвими образами морфологічних, лексичних, синтаксичних 

складових музичної та хореографічної мови. Переконані, що означені вміння 

дають можливість чітко упізнавати конкретні компоненти як такі, що стосуються 

певної національної музично-хореографічної традиції. Вони уможливлюють 

порівняння художніх традицій різних народів і досягнення певних абстрактних 

уявлень, будуючи шлях до теоретичних знань і творчих умінь. 

Отже, потрібно враховувати, що емпіричні знання художніх явищ (певних 

творів, лексичних компонентів музичної та хореографічної мови, фактурних і 

композиційних формул, сюжетних ходів, характерів героїв) мають більшу 

цінність, ніж «сухі» знання фактів, дат, імен або низки формальних ознак. Добре, 
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наприклад, якщо майбутні вчителі мистецтва не тільки знають слова-жанроніми 

«гопак», «казачок», «танець Лева», «танець з віялом» та ін., не лише можуть 

правильно вказати на зображення поз і фігур, які є характерними для означених 

танців. Водночас, більш цінними емпіричними знаннями є можливість жваво 

уявити музику й рухи танцюристів.  

Ми також відносимо до емпіричного рівня освоєння національних художніх 

традицій звичайні репродуктивні мистецькі дії. Такими, приміром, є вміння 

заспівати народну пісню, або зіграти на певному інструменті мелодію 

традиційного танцю (скажімо, мелодію гопака з опери Модеста Мусоргського 

«Майська ніч», або аргентинського танго Астора Пьяццола, або Дунбейського 

янге). Прості вміння здійснювати певні типові рухи українського танцю 

(присядку, голубець, вихиляс), або елементи латинської танцювальної традиції 

(пружні рухи «samba вounce», «boto fogo», «natural rolls»), або граціозні оберти 

китайського танцю янге – це також важлива складова володіння традицією, що 

йде прямо з досвіду художньо-репродуктивних дій та є результатом споглядань, 

копіювання, повторів, удосконалення відтвореного елементу музичної чи 

хореографічної форми, базуючись на зіставленні зі зразком. 

Таким чином, емпіричні знання й елементарні вміння є початковим рівнем 

володіння національною художньою традицією. Зазначимо, що на освоєння 

означеного рівня здебільшого спрямовуються зусилля вчителів музики і 

хореографії в загальноосвітніх закладах. На жаль, у процесі підготовки майбутніх 

учителів музики і хореографії часто стикаємося з дуже бідним, ледве 

сформованим тезаурусом емпіричних знань і початковими репродуктивними 

вміннями з царини національних художніх культур. Означений недолік навчання 

в загальноосвітній школі часто змушені компенсувати в педагогічних закладах 

вищої освіти. 

Наступна сходинка оволодіння національною художньою традицією 

майбутніми вчителями мистецтва розуміється як етап приведення одержаних 

різними шляхами відокремлених відомостей до певної системної цілісності, тобто, 

до стану теоретичних знань. У психологічній та філософській літературі, зазвичай, 
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виокремлюють знання емпіричні й теоретичні. За твердженням П. Йолона, 

теоретичне знання – це «…окремий, відносно самостійний тип наукового знання, 

первинний рівень якого формується на основі якісної переробки емпіричного 

знання засобами і в формах раціонального мислення. … Утворене таким чином 

знання виражається у формі загальних уявлень, понять, узагальнюючих положень, 

ідей, принципів і організується у відносно замкнені системи абстракцій – 

концепції, гіпотези, наукові теорії, їх асоціації. … На відміну від емпіричного, 

теоретичне знання створює абстрактний образ реальності, відображає і пояснює 

сутність об’єктів, закони їх функціювання та розвитку, передбачає невідомі явища 

і процеси, виводить нові закономірності» (ФЕС, 2002, с. 632). Для педагогіки 

мистецтва цінним є не лише оцінка важливості теоретичних знань, але також ясне 

усвідомлення їх відомої «слабкості»: «Теоретичне знання глибше і точніше 

відтворює реальність, ніж знання емпіричне, але поступається йому в онтологічній 

прозорості й обґрунтованості своїх абстракцій» (там само). 

Беручи до уваги останнє положення, педагогіка загалом, і особливо – 

педагогіка мистецтва, повинна враховувати у своїх наукових працях і методичних 

розробках потребу збереження особливої якості художніх знань, яку Г. Шпет і 

С. Франк назвали «живим знанням» (living knowledge). Воно поєднує емпіричні 

уявлення й наукові знання, відзначається відкритістю й недомовленістю, а також 

включає «…не зведені до концептів образи світу, несвідомі узагальнення й 

висновки, пам’ять-звичку, пам’ять душі, операціональні та предметні значення, 

життєві поняття невідомого нам походження…» (там само). 

Утім, провідною ознакою знань вищого рівня про національні художні 

традиції є наявність системно впорядкованих уявлень про окремі зразки та 

властивості творів мистецтва, володіння фахівцем-освітянином цілісною 

системою понять і теоретичних суджень. Зауважимо, що такий рівень знань 

вимагає приєднання понять культурології, мистецтвознавства, етнографії, історії 

суспільства. Зокрема, поєднання та приведення до цілісності безлічі конкретних 

емпіричних знань потребує осягнення понять етносу, нації, національності, 

народності, мови, діалекту, міфу, обряду, звичаю, ритуалу, церемонії, жанрової 
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системи, стильового архетипу, жанрового стилю, культурної адаптації, асиміляції, 

конвергенції, художнього синтезу тощо. На означеному рівні володіння знаннями 

про національні художні традиції майбутнім учителем музики і хореографії 

повинні бути засвоєні категорії, які дають характеристику музиці й танцю як 

мовленнєвій формі, створеній за законами музичної та хореографічної мови. 

Особливо йдеться про поняття звуку, тону, шуму, сонора, кінеми, інтонеми, 

жесту, інтонаційного строю, лада, метроритму, темпоритму, мотиву, фрази, 

речення, цезури, фактурної формули тощо. Завдяки цим категоріям і положенням 

велика кількість розрізнених знань має можливість отримати якість системної 

цілісності. 

Такі знання придають нової якості художнім умінням майбутніх учителів 

музики та хореографії. Іншими словами, вони надають окремому елементарному 

вмінню художньо-мовного значення, незліченних конотацій і теоретично 

необмеженого особистісного образного смислу. Відтак, приміром, уміння 

відтворити голосом чи на інструменті кілька музичних фраз із фортепіанних 

мазурок Ф. Шопена на вищому рівні перетворюється на вміння розуміти в 

широкому контексті національної художньої традиції будь-який музичний твір, 

який належить до означеного жанру. Цілісне системне уявлення про жанровий 

стиль мазурки охоплює: типову лексику (насамперед – мелодичні та фактурно-

ритмічні формули); ладово-гармонічні фрейми, що є підґрунтям синтаксичної 

побудови форми; типові композиційні моделі тощо. Наголосимо, що йдеться не 

про суто теоретичні знання, а про системні уявлення, які мають чітку звукову 

«наочність», яскраву емоційну забарвленість, численні контекстуальні значення.  

Таке володіння формою та змістом певної музичної традиції є причиною не лише 

для художньо повноцінного її відтворення в музично-виконавській діяльності.  

Подібні «розуміючі знання» та «розумні вміння» є фундаментом і для 

засвоєння хореографічною традицією на вищому рівні. Приміром, уміння 

виконати окремі типові па мазурки (pas glissé, pas de basque, pas boiteux, coup de 

talon) повинні отримати якість системної цілісності. Вони набирають конкретних 

мовно-граматичних значень, конотативних смислів, посідають певні позиції в 
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парадигматиці синтаксично-композиційних компонентів і структур, притаманних 

мазуркам.  

Закцентуємо, що однією із якостей вищого рівня володіння семантикою 

національних художніх традицій є широка інтертекстуальність та поліхудожня 

інтегративність. Схарактеризовані властивості знань і вмінь вищого рівня 

пропонують фахівцеві шлях до творчого втілення певних художніх традицій в 

оригінальних музичних і хореографічних артефактах. Переконані, що такий 

складний шлях у всі історичні часи проходять справжні майстри-новатори: 

композитори (Г. Машо, К. Монтеверді, Д. Фрескобальді, І. С. Бах, Й. Гайдн, 

Л. Бетховен, Ф. Ліст, М. Мусоргський, К. Дебюссі, Б. Барток, І. Стравинський, 

С. Прокофʼєв та інші) і хореографи (Ж. Новер, М. Петіпа, В. Ніжинський, 

М. Бежар, Дж. Баланчин, В. Верховинець, П. Вирський та інші).  

Без сумніву, творче оволодіння традицією вимагає таланту (принаймні, 

добре розвинених здібностей) до творчих дій. Проте, така діяльність є абсолютно 

доступною для вчителя мистецтва та його вихованців. Вона потребує лише 

відповідної освітньої підготовки і, слід додати, виразної мотивації, а саме – 

стійкого інтересу до національних художніх традицій, готовності до музикування 

й танців, ставлення до традиційної культури свого народу та інших народів світу 

як до високої духовної цінності. Таким чином, мотивація також повинна бути 

компонентом теоретичної моделі процесу освоєння та його результату (володіння) 

національними художніми традиціями.   

Виходячи з наведених спостережень, окреслимо структуру процесу 

засвоєння НМТ у самому загальному вигляді. Першим компонентом процесу є 

художнє сприйняття, тобто безпосереднє сенсорне (переважно слухове, зорове і 

м’язове) реагування психофізичної системи людини на «подразник», у цьому 

випадку – на музичну або/та хореографічну форму творів НМТ. Художнє 

сприйняття – складний феномен, який має фізіологічну, психологічну, соціальну 

природу. Сприйняття залежить від багатьох чинників: сенсорних задатків та 

здібностей (Г. Гельмгольц, Б. Тєплов, Л. Виготський), мислення (Й. Гербарт, 

О. Зіх, Г. Ріман), особистісного досвіду (О. Леонтьєв), загальної та художньої 
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культури (О. Костюк), психологічних установок (Узнадзе) тощо. Згадані аспекти 

сприйняття далі теоретично не виділяються, але, за мірою необхідності, 

враховуються в методиці роботи.          

Другий компонент, який є обов’язковим для будь-якої освітньої ситуації 

(естетичного виховання у дитячих садках, мистецької освіти школярів, підготовки 

хореографів в університетах культури або вчителів хореографії в педагогічних 

училищах чи університетах), включає: а) розучування окремих елементів або 

цілісних творів, що належать до певної національної мистецької традиції; б) їх 

виконання в академічних умовах або поза умовами освітнього процесу; в) творчі 

музично- та хореографічно-виконавські дії (ціннісний відбір, аранжування, 

обробка, створення оригінальних композицій на основі жанрів і поетики 

національних мистецьких традицій).     

Третій – також обов’язковий для освітньої практики компонент – засвоєння 

інформації щодо творів НМТ, оволодіння знаннями, без яких ані структура видів і 

жанрів, ані поетика національних мистецьких традицій не можуть бути свідомо і 

повноцінно засвоєні. Йдеться, насамперед, про емпіричні знання, які слугують 

базою для знань теоретичних, а також для репродуктивних творчих умінь в 

сферах музичного і хореографічного мистецтва. Також маються на увазі наукові 

(теоретичні) знання, головними властивостями яких є цілісність і 

несуперечливість положень, визначеність і єдність методології, дотримання 

єдиної термінологічно зафіксованої системи понять.  

Четвертий компонент моделі сприйняття НМТ найбільшою мірою 

характеризує ситуацію освіти, коли процес засвоєння отримує спеціальне 

призначення, доцільну форму, конкретний дидактичний сенс. Наприклад, 

безпосереднє сприйняття і реагування на твір НМТ набуває в умовах навчального 

тесту певних обмежень, але також і певного спрямування уваги, організації 

розумових дій, пробудження рефлексії. Тому ми виділили окремо усі спеціально 

організовані з освітньою ціллю форми засвоєння чи то цілісних зразків НМТ, чи 

то окремих елементів та властивостей художнього тексту, чи то певних 

закономірностей поетики означеної національної традиції тощо.     
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Процес засвоєння національних мистецьких традицій повинен мати своїм 

наслідком нову якість особистості, а саме: новий стан її знань, умінь, мотивації та 

ціннісного ставлення до художніх традицій свого етносу та інших етносів Землі. 

Цей наслідок визначено як володіння національними мистецькими традиціями. 

Володіння НМТ залежить, по-перше від характеру всього онтогенетичного 

процесу в цілому, на який впливають численні закономірні та випадкові, бажані та 

небажані, вагомі та ледь впливові чинники. По-друге, він залежить від 

організованого освітнього процесу, від педагогічного впливу на особистість. 

Останній в ідеалі характеризується єдністю та цілісністю, чітким 

цілеспрямуванням, науковою обґрунтованістю, раціональною продуманістю 

підходів, принципів, методів, форм, умов освітнього процесу, а отже, й більшою 

впливовістю. 

Ефективність формування означеної якості у значному ступені залежить від 

теоретичного уявлення про неї, зокрема про її структуру. Апріорі зрозуміло, що 

володіння НМТ – це складна якість. З одного боку вона залежить від властивостей 

самого предмету засвоєння (НМТ), а з іншого – від психологічних властивостей 

художньої діяльності та художньої свідомості  індивіда. Звертаючись знову до 

методу моделювання, представимо складну якість володіння НМТ у вигляді 

цілісної структури, що має такі компоненти: 

1) Гностичний компонент володіння національними мистецькими 

традиціями. Цим виразом позначено емпіричні та теоретичні знання про НМТ. У 

цьому контексті під емпіричними знаннями розуміється: а) тезаурус цілісних 

художніх образів, які є наслідком конкретних актів художнього сприйняття; 

б) окремі неупорядковані уявлення щодо мовних елементів та принципів 

організації музичного і хореографічного текстів; в) «згорнуті» та нечіткі уявлення 

про типові форми, стилі, жанри мистецтва, які заявляють про себе через 

психологічний інструмент інтуїції; г) знання спеціальних термінів мистецтва та 

приблизне розуміння їх значення, що проявляється в невпевненому і неточному їх 

вживанні та поясненні; д) окремі неупорядковані знання щодо культурного 
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осередку, функціонування, історичних змін, обставин походження і сучасного 

існування мистецьких традицій.  

Теоретичні знання в цьому контексті – це: а) достовірна інформація щодо 

контенту (творів та їх фрагментів) художньо-образного тезаурусу, тобто  етнічної 

приналежності творцю, культурних обставин його виникнення  назви, часу 

виникнення, жанрової та стильової приналежності; б) науково обґрунтовані 

системні знання щодо родо-видового устрою художньої культури, суті та змісту 

поетики мистецтва; в) систематичні знання основних принципів граматики та 

розуміння смислу найбільш уживаних лексичних елементів музичної та 

хореографічної мови певних національних традицій; г) знання символічного 

значення найбільш релевантних для певної національної мистецької традиції 

елементів художньо-виразної системи; д) знання інтернаціональної термінології 

дослідження і описання НМТ та найбільш важливих аутентичних термінів, 

відображаючих специфіку поетики та морфологічного строю національної 

художньої традиції. 

2) Художньо-практичний компонент володіння національними 

мистецькими традиціями – це репродуктивні та творчі уміння індивіда, які 

відповідають певним національним мистецьким традиціям. До таких можна 

віднести: а) художньо-перцептивні уміння, б) репродуктивні виконавські уміння; 

в) творчі виконавські та композиторські уміння. 

Першими в цьому рядку є уміння коректно (адекватно) сприймати та 

розуміти музичний чи хореографічний текст, що належить певній національній 

мистецькій традиції. В основі цього, так би мовити, «розуміючого сприйняття» 

лежать емпіричні та теоретичні знання про НМТ. Другий тип зазначених умінь – 

це здатність до точного відтворення у співі, грі на музичному інструменті, 

танцювальних рухах, декоративному оформленні танцю вимог поетики певного 

жанру національної мистецької традиції (тобто, вимог художньо-образної 

семантики, мовної організації та стилю). Підкреслимо, що точність 

репродуктивних художньо-виконавських дій у цьому випадку означає 

адекватність аутентичній традиції, яка не змінена, не ушкоджена обробками, 
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«осучасненням», аранжуванням в естетичному дусі якогось історичного, 

жанрового або персонального авторського стиля.  

Найбільш складними практичними уміннями, що виявляють володіння 

певною національною мистецькою традицією, є творчі виконавські та 

композиторські уміння. Під «творчо-виконавськими» тут розуміються уміння 

неупередженого «прочитання» і гнучкого відтворення певного музичного чи 

хореографічного тексту, зорієнтованого не на техніку дій, а на остаточний 

результат виконавських дій, яким є нестандартна і переконлива художньо-образна 

концепція. Творчі виконавські уміння передбачають вільне володіння музикантом 

засобами варіювання динаміки, темпоритму, артикуляції, тембру (для співу та гри 

на інструментах, що дозволяють тембральні модуляції). Для танцюриста 

виконавськими засобами, що уможливлюють творче відтворення певного 

художнього тексту, є також темпоритм, рельєфність (або, іншими словами, міра 

визначеності) жестів, міра їх зв’язаності (артикуляція), а також цілісна 

спектральна якість кінетичної форми (аналог музичного тембру).  

Композиторські вміння – здатність до створення оригінальних музичних 

творів, яка визначає специфіку діяльності та сутність професіоналізму 

композиторів. В буквальному значенні латинське слово compositio – це складення, 

зв’язування, з’єднання, тобто дія, що веде до виникнення нової цілісної форми. У 

більш спеціальному мистецтвознавчому сенсі композицією називають результат 

дій, спрямований на створення цілісного тексту. За універсальним словником, 

композиція – це «…побудова художнього твору (літературного, музичного, 

живописного тощо), яка обумовлена його змістом, характером, призначенням і 

багато в чому визначає його сприйняття. Композиція – найважливіший, 

організуючий елемент художньої форми, що надає твору єдність і цілісність, що 

підкоряє його компоненти один одному і цілому» (Хализев, Турчин). Якщо 

орієнтуватися на подібні визначення терміна, то композиція – це практичні дії 

виконавців, спрямовані на створення форми, яка сприймається слухачами та 

глядачами як органічна, логічна, пропорційна цілісність.  
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До композиційних дій відносяться також дії аранжувальника музичних чи 

хореографічних творів НМТ. Навіть, найпростіше, на перший погляд завдання, з 

яким часто зустрічаються в своїй роботі музикант чи танцюрист, може полягати у 

переробці композиції з урахуванням нових умов виконання твору. Наприклад, 

буває необхідно дещо змінити композицію вокального твору в зв’язку з тим, що 

замість ансамблю троїстих музик, акомпануючу партію будуть виконувати дві 

бандури. Або потрібно змінити композицію хореографічного твору внаслідок 

непередбаченого зменшення кількості учасників колективного танцю. В таких 

випадках хтось персонально змушений виконувати по суті композиторське 

завдання. Подібні завдання часто постають перед учителями музики і хореографії 

в освітніх закладах.  

Звичайно, у найбільш повному вигляді, композиторські уміння вчителя 

проявляються у створенні оригінальних стилізованих композицій, які не 

повторюють якогось аутентичного зразка, але втілюють поетику певної 

національної мистецької традиції. Такі завдання не передбачаються  фаховими 

вимогами до вчителів музики і хореографії. Однак, вельми позитивним явищем є 

амбітні прагнення талановитих учителів мистецтва до постановки і вирішення 

найскладніших завдань художньої практики – створення оригінальних 

композицій. 

Мусимо зауважити, що творчі виконавські та композиторські дії входять у 

протиріччя з принципом збереження форм і смислів національного мистецтва, які 

є головною властивістю традиції. Однак це протиріччя є діалектичним. 

Спираючись на погляди Г. Гадамера, І. Ляшенка, М. Поповича, ми вже пояснили 

цей діалектичний парадокс творчості. Так, індивідуалізм митця руйнує традицію; 

масова індивідуалізація творчої практики в європейському мистецтві завдала 

великої шкоди національним традиціям, призвела до знищення багатьох із них 

(зокрема, вчені зафіксували майже повне зникнення усних артефактів 

мисливського прошарку фольклору центрально-європейських етносів). Утім, під 

загрозою зникнення знаходяться й ті традиції всесвітнього мистецтва, які є 

повністю застиглими, які позбавлені будь-якого елементу оновлення й розвитку.  
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Зазначена діалектика є принципово важливою для педагогічної концепції, 

що розроблена в нашій дисертації. Йдеться про те, що педагогічний вплив на 

дітей, учнівську молодь, особливо на студентів – майбутніх учителів музики та 

хореографії, має здійснюватися в двох напрямах: а) практичного засвоєння 

аутентичних форм національних мистецьких традицій, яке передбачає ідеально 

точне відтворення художніх зразків; б) творче ставлення до традиції, що 

виражається у створенні індивідуальних виконавських концепцій, обробок і 

аранжувань, а також стилізованих композицій на основі жанрів та поетики певних 

національних мистецьких традицій.   

Мотиваційно-ціннісний компонент володіння НМТ конкретизується, по-

перше, як інтерес до різноманітних її проявів: окремих художніх артефактів, їх 

функцій та обставин існування в культурі, сюжетів та актантів, особливостей 

художньої мови, властивостей композиції, стиля, характеру митців – носіїв 

традиції тощо. Інтерес – неоднозначне поняття, воно по-різному трактується 

різними авторами, переважно психологами і педагогами. Ми обираємо точку зору, 

яка інтерпретує інтерес як «мотив або мотиваційний стан» (Психологический 

словарь, 1997, с. 140). А. Петровський схарактеризував  інтерес як «мотив, який є 

постійним спонукальним механізмом пізнання» (Общая психология, 1986, с. 211). 

Потрібно додати, що інтерес до національних мистецьких традицій пов'язаний не 

тільки з потребою в пізнанні. Серед вищих потреб (їх називають також 

духовними, або культурними) важливе місце займає потреба в естетичних 

переживаннях, у відчутті насолоди яке з’являється внаслідок споглядання 

прекрасних форм природи та мистецтва. Потрібно взяти до уваги й саму 

мистецьку діяльність: спів, гру на музичному інструменті, танець, імпровізацію і 

композицію. Такий інтерес можна назвати художньо-практичним. Його найвищим 

ступенем, як вважають психологи, є схильність до певного виду активності, певної 

діяльності.     

Зауважимо також, що в багатьох словниках і енциклопедіях інтерес 

пояснюється як «емоційно забарвлена підвищена увага людини до якого-небудь 

об’єкта або явища» (Інтерес, 1969-1978). Однак не будемо ототожнювати інтерес і 
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увагу. У процесі сприйняття мистецького твору інтерес до нього може 

залишатися, а увага може при цьому значно впасти (наприклад, внаслідок 

втомлення); увага до певного предмету чи процесу може бути вимушеною, 

пов’язаною з обов’язком, при тому об’єкт уваги може бути для індивіда не 

цікавим. Тим не менш, увага є супутником інтересу. Отже, міра уважності може 

слугувати показником інтересу. Найвища міру прояву інтересу – це захоплення 

певним предметом чи процесом. 

Нарешті, зазначимо, зв’язок інтересу зі сферою цінностей особистості.  

Внаслідок чого якісь предмети або процеси викликають до себе стійку емоційно 

забарвлену увагу людини? Зрештою, глибинною причиною такої психологічної 

ситуації є наявність певної психологічної або соціокультурної потреби. Увага до 

якогось твору національні мистецькі традиції може бути мотивована: а) потребою 

в новій інформації (твір звернув на себе увагу своєю незвичайністю, 

унікальністю), яка є цінною для досвіду особистості; б) потребою в естетичній 

насолоді (твір спричиняє чуттєве задоволення слуху, зору, тактильно-моторному 

почуттю; в) потребою у вираженні емоційного переживання чи психічного стану в 

експресивних діях (наприклад, «переповнення» людини радістю нерідко викликає 

музично-інтонаційну реакцію, художньо оформлену згідно з усною традицією 

національного мистецтва); г) потребою в комунікації та спілкуванні (воно 

викликає, наприклад, бажання індивіда включитися в колективний спів чи танець, 

навіть якщо поетика конкретної національної мистецької традиції йому не 

знайома); д) потребою в прилюдній маніфестації засобами мистецтва своєї 

етнічної приналежності, релігії, ідеологічних переконань. Такі ситуації 

відповідають одному з буквальних значень латинського слова «interest», яке 

розумілося як «важливість, особливу значущість чогось для людини» (Дворецкий, 

1986, с. 418). Як бачимо, засвоєння національних мистецьких традицій і володіння 

ними, пов’язане з фундаментальними психологічними і соціальними потребами 

людини. Саме внаслідок цього НМТ потенційно є багатобічно вмотивованою 

цінністю, яка пов’язана з іншими духовними («ідеаційними» за М. Вебером) 

цінностями особистості: етичними, релігійними, ідеологічними. 
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Цінність – одне з найважливіших понять, що характеризують сутність 

людського буття. Як зазначив видатний український філософ і психолог 

О. Кульчицький: «Керована розумом, людська дія прагне досягти бажаних цілей, 

які становлять собою дещо важливе, цінне для людського буття – це неперервне 

прямування до здійснення цілей, що стають такими тільки як означені людиною 

цінності. Людське існування – це завжди надавати перевагу одному перед іншим, 

позитивно або негативно до чогось ставитися, вибирати між тим або іншим… 

змістом усвідомленого життя стають, безперечно, людські оцінки і цінності 

життя» (Кульчицький, 1995, с. 124).  

Особливе значення в сьогоднішньому світі набуває ставлення людини до 

НМТ, тому що воно є важливим чинником та критерієм її національної 

ідентифікації. Тому, засвоєння молодою людиною мистецьких традицій свого 

етносу та своєї нації (в даному контексті – своєї країни, громадянином якої вона є) 

відповідає стратегічним цілям кожного народу, а отже, є першорядним завданням 

освіти.  

У зв’язку з цим, ми вважаємо найбільш важливим компонентом  володіння 

національними мистецькими традиціями позитивне, поважне, приязне, ставлення 

індивіда до цього феномену, яке надає йому значення особистісної духовної 

цінності. Наявність такої цінності дає людині міцну основу для «неперервного 

прямування до здійснення цілей», тобто в нашому контексті до накопиченню 

знань про національні мистецькі традиції, оволодіння відповідними навичками і 

уміннями, формуванню постійного інтересу та схильності до художньої практики 

в руслі НМТ. 

Тепер, користуючись уточненим поняттям «національної мистецької 

традиції» та побудованою концептуальною моделлю цього явища, процесу та 

результату його засвоєння, можемо перейти до розробки методики оволодіння 

НМТ майбутніми вчителями музики і хореографії.   

У стародавньому Китаї зіставляли поняття «музика» і «ритуал». «Ритуал» і 

«музика» – важлива складова традиційної культури. «Ритуал» спочатку 

використовувався для приношення жертв богам. Під час жертвопринесення богам 
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існують певні ритуальні церемонії. Крім жертвопринесення, богослужіння, 

молитви, ворожіння люди зустрічали, розважали і проводжали богів за допомогою 

музики. Після вступу в класове суспільство правителі змінили зміст «ритуалу» з 

метою підтримки та зміцнення верховенства ієрархії класів. Яким би не був зміст 

ритуалу, він неодмінно потребував музики. Це не просто музика у вузькому сенсі, 

це танцювальні та музичні заходи, що мають особливе культурне зміст і форму 

подання. При династії Західна Чжоу ритуальна система була розроблена до 

дрібниць, при цьому вона була тісно пов'язана з політикою. Правителі династії 

Західна Чжоу розвивали «ритуали», надавши їм багатий зміст. Тодішні ритуали 

мають суворий поділ в категоріях, зачіпаючи не тільки жертвопринесення, але і 

регулюючи внутрішні відносини між феодальними князями, їх взаємними 

візитами, банкети імператора, зустріч князів, візити сановників, тощо. Таким 

чином виникла досконала система ритуалу й музики. 

«За артефактами, які збереглися до нашого часу, зазначає Чень Цзінь,  

можна стверджувати, що спочатку танець був формою поклоніння імператору. 

Через танці показувалася військова міць імперії та духовне багатство нації. 

Пізніше танець став розважальним дійством. Танець із рукавами – це традиційний 

танець Пекінської опери, і сучасний китайський класичний танець успадкували 

цей стиль саме з вистав опери» (Чень Цзінь, 2015, с. 115). 

Зміни в системі традиційної хореографічної культури Китаю почалися 

порівняно недавно. З очевидністю – в русі революційного перетворення 

хореографічного театру. Після 1977 року почала швидко розвиватися галузь 

професійної авторської хореографії. І це поставило перед хореографами завдання 

адаптації та творчого використання елементів народного танцю. Сьогодні це 

головний напрям. Отже, сучасний Китай характеризується значним розширенням 

основ розвитку національних традицій хореографії. Хореографія в Китаї існує як 

синтетичне мистецтво, в якому переплетені духовно-релігійні ідеї, елементи 

бойового мистецтва, акробатики та народні традиції. Переконані, що таке 

співіснування елементів надає унікальність танцювальній культурі Китаю, не 

втрачаючи при цьому традицій народу.  
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Перша мета полягає в необхідності збереження автентичного фольклору і 

традиційної культури в цілому. Ця необхідність визнана не тільки професійними 

діячами мистецтва і педагогами, а й світовою культурною громадськістю, 

представленою колективами вчених, політиків, спеціальними міжнародними 

організаціями (наприклад, ЮНЕСКО), фондами підтримки культури. Зауважимо, 

що уряд сучасного Китаю приділяє велику увагу проблемі збереження 

національних художніх традицій. У нещодавно прийнятій державній програмі 

перед представниками інтелігенції, в тому числі, працівниками освіти, поставлено 

завдання «...неухильно дотримуватися курсу «нехай розцвітають сто квітів і 

змагаються сто шкіл», дотримуватися єдності традиційного і сучасного, триматися 

головного курсу, але заохочувати різноманітність; озброювати народ науковою 

теорією, правильною громадською думкою, керувати людьми, формувати людину 

з допомогою високої духовності, надихати людей прекрасними творами; 

формувати в суспільстві активні духовні прагнення і прищеплювати зразки 

здорової цивілізованого життя» (Шабалов, 2015). В контексті проблеми 

хореографічної освіти, яка розглядається, важливе значення має рекомендація 

«...створювати систему спадкоємності кращих зразків традиційної культури» (там 

само). 

 

Висновки до першого розділу 

Розділ містить аналіз наукових поглядів на предмет дисертаційної роботи. 

Визначено сутність феномену НМТ, його освітні функції; специфіку музично-

хореографічного компоненту НМТ; обґрунтовано теоретичну модель процесу 

освоєння НМТ у професійній підготовці вчителів музики і хореографії в 

педагогічних ЗВО. 

Аналіз філософських і культурологічних праць (Ю. Богуцький, В. Шейко, 

В. фон Гумбольдт, М.  Каган, Конфуцій, К. Леві-Стросс, О. Лосєв,  І. Ляшенко, 

Е. Маркарян, М. Попович, К.  Чистов, Є. Шацкий (J. Szacki), К. Ясперс) 

дозволив усвідомити поняття традиції як провідної категорії сфери сучасних 

гуманітарних знань, прийняти її визначення та встановити логічні стосунки між 
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поняттями традиції, культури, етносу, нації, мистецтва, освіти, мистецької 

педагогіки. Багатобічне явище НМТ було вивчено в різних наукових аспектах.  

З погляду культурології, національна мистецька традиція визначається як 

закріплений у колективній пам’яті тезаурус художніх творів і досвід культурної 

практики, що історично склались у певній національній культурі. Збереженню 

традиції сприяє усна й писемна мова, інші семіотичні системи, технічні засоби 

інформації. Цей аспект дає змогу досліджувати будь-яку національну 

мистецьку традицію та будь-який її окремий прояв як системно-структурну та 

функціональну цілісність. У системно-структурному ракурсі кожна мистецька 

традиція може бути репрезентована власною поетикою, як-от: а) художньою 

мовою (фонетикою, лексикою та граматикою); б) принципами композиційного 

упорядкування творів; в) семантикою (образами, героями, сюжетами); 

г) жанрами та стилями. Визначена структура обумовлює необхідність 

комплексного вивчення конкретних проявів НМТ на засадах наукових методів 

семіотики й герменевтики мистецтва, композиційного, жанрово-стильового й 

семантичного аналізу художньої форми.  

У системно-функціональному плані НМТ розуміється як активність 

суспільства, спрямована на збереження тезаурусу художніх творів і досвіду 

художньої практики національної культури, а також на розвиток цього досвіду в 

актуальній художній діяльності. Така активність соціуму здійснюється шляхом 

передачі мистецького досвіду від покоління до покоління. Вона може бути 

організованою (забезпеченою державними інституціями й культурною політикою) 

чи хаотичною, стабільною чи спорадичною. Соціокультурні функції збереження й 

розвитку НМТ найбільш ефективно здатна здійснювати система освіти.    

З погляду психолого-педагогічних знань НМТ – це онтогенетичний 

феномен свідомості та практичної діяльності людини. Артефакти НМТ є для 

кожної особистості компонентами персонального тезаурусу естетичних 

цінностей і художньо-образних уявлень. Також цей феномен проявляється в 

наявності певних художньо-практичних умінь у сфері поетики традиційного 

мистецтва. Ставлення людини до НМТ є важливим чинником і критерієм її 
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національної ідентифікації. Тому НМТ є неодмінним об’єктом уваги й 

піклування з боку суспільства. Оволодіння молодою людиною НМТ відповідає 

стратегічним цілям життєдіяльності кожного народу, а отже, є першорядним 

завданням освіти. 

Аналіз наукових джерел із питань мистецької педагогіки, в яких 

розглядаються питання теорії та методики засвоєння НМТ, виявив: а) потреба 

організації в загальній освітній системі та методичного вдосконалення процесу 

засвоєння НМТ добре усвідомлена педагогічною спільнотою; б) накопичено 

чимало спостережень щодо відношень між освітньою практикою в різних країнах 

світу й особливостями НМТ, які поки що не знайшли теоретичного узагальнення; 

в) поняттям, що здавна використовуються в педагогічно-літературному вжитку 

для характеристики НМТ, бракує визначеності семантичних меж і системної 

узгодженості; г) у науковому та методичному лексиконі мистецької педагогіки 

відсутні деякі важливі поняття й терміни, необхідні для ефективної теоретичної 

рефлексії проявів НМТ і розв’язання відповідних проблем мистецької педагогіки. 

У відповідь на актуальні запити сучасної педагогіки мистецтва 

розроблено науковий апарат відбиття проблематики засвоєння НМТ у системі 

освіти. На основі системно-структурного підходу створено концептуальну 

модель засвоєння НМТ майбутніми вчителями музики і хореографії. 

Визначено, що педагогічний процес засвоєння НМТ і його результат (володіння 

традицією) є складним явищем, що містить: а) емпіричні та теоретичні знання; 

б) репродуктивні та творчі художньо-інтерпретаційні вміння; в) ставлення до 

традиційних художніх явищ національної культури.  

Доведено, що запропонована модель дозволяє теоретично уявити процес і 

результат засвоєння майбутнім учителем музики і хореографії кожного з 

компонентів поетики НМТ. З’ясовано, зокрема, що засвоєння лексики 

традиційного китайського музично-хореографічного мистецтва, згідно з 

побудованою моделлю, отримає конкретний структурно диференційований 

вигляд, зручний для осмислення методичних завдань. Таке засвоєння 

передбачає: 1) набуття емпіричних і теоретичних знань щодо типових жестів, 
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поз, музичних інтонацій (інтонем), ритмічних формул, синтаксичних структур, 

а в цілому – лексичного тезауруса і граматичних принципів музичної та 

хореографічної мови шляхом спрямованого сприйняття й системного 

осмислення формальних рис і семантики аутентичних артефактів традиційного 

мистецтва; 2) формування вмінь відтворення в процесі музично-

хореографічних виконавських дій або використання в імпровізаціях чи 

композиціях певних лексичних одиниць НМТ; 3) пробудження в процесі занять 

інтересу студентів до національного традиційного мистецтва, формування їх 

свідомого духовно-ціннісного ставлення до НМТ.  

Таким чином, у розділі визначено природу, структуру й соціокультурні 

функції національних мистецьких традицій, розроблено теоретичну модель 

процесу й результату засвоєння НМТ у професійній підготовці вчителів музики 

і хореографії в педагогічних ЗВО.  
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РОЗДІЛ ІІ 

МЕТОДИЧНІ ЗАСАДИ ФАХОВОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ 

УЧИТЕЛІВ МУЗИКИ І ХОРЕОГРАФІЇ, СПРЯМОВАНОЇ НА ЗАСВОЄННЯ 

НАЦІОНАЛЬНИХ МИСТЕЦЬКИХ ТРАДИЦІЙ 

 

2.1. Науково-методичні підходи та принципи організації освітнього 

процесу, спрямованого на засвоєння національних мистецьких традицій  

Як було з’ясовано у попередньому розділі, національна традиція в мистецтві 

виявляє себе, по-перше, як комплекс властивостей художньої творчості, що 

передаються від покоління до покоління. В такий комплекс входять ідеали краси, 

закони і норми художньої мови, принципи побудови форми, стійкі сюжети і 

образи, технічні прийоми, етикет художньої творчості та «споживання» творів 

мистецтва. По-друге, національна традиція в мистецтві – це також сам процес і 

способи успадкування вищеназваних якостей художньої творчості в певному 

етнокультурному середовищі.  

Одним із найбільш розповсюджених, ефективних і розвинутих засобів 

існування традиції як процесу, що забезпечує культурний зв'язок поколінь, є 

школа в найширшому розумінні цього слова. Під школою тут маються на увазі: 

а) державні, конфесіональні, суспільні, приватні соціальні інститути художньої 

освіти (заняття в дитячих садах, уроки мистецтва в загальноосвітніх школах, 

діяльність спеціальних художніх шкіл, училищ, ЗВО, курсів, семінарів, гуртків 

тощо); б) безпосередня і пряма передача досвіду від майстра до учнів і 

послідовників (такий засіб життєзабезпечення традиції практикувався в античні та 

середньовічні часи); в) самонавчання, переважно шляхом імітації найкращих 

зразків творчості. 

Здійснюючи функцію підтримки національного традиційного мистецтва, 

сучасна школа може керуватися наведеною у першому розділі думкою 

Г. Гадамера, про те, що навіть справжня і міцна традиція вимагає підтримки, 

захисту і турботи. Для забезпечення відповідального завдання з підтримки, 
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збереження, захисту рідної національної мистецької традиції та формування 

приязного ставлення молодих людей до традиційного мистецтва інших етносів, 

школі потрібний учитель, який має відповідну компетентність. Іншими словами, 

потрібний вчитель, який сам володіє НМТ на достатньому рівні. Далі 

розглядаються різні сторони методики фахової підготовки вчителя, компетентного 

вирішувати складні завдання, пов’язані з викладанням національних мистецьких 

традицій в загальноосвітній школі. 

Насамперед, визначимо педагогічні підходи та принципи, які доцільно 

покласти в основу всього комплексу методики засвоєння НМТ майбутніми 

вчителями музики і хореографії. Дослідники сучасної освітньої практики 

виділяють низку педагогічних підходів, які вважаються найбільш ефективними і 

актуальними в умовах сьогодення. Г. Селевко, скажімо, вважає, що до таких 

належать: синергетичний, системний, гносеологічний, герменевтичний, 

діяльнісний, інформаційний підходи; розвивальне навчання (Селевко, 2006, с. 451-

452).  О. Олексюк вирізняє і розробляє в своїх працях багатовимірний, системний, 

синергетичний, культурологічний, антропологічний, феноменолого-

герменевтичний, діалогічний підходи (Олексюк, 2019, с. 17-37). У сучасній 

Україні офіційно прийнята державою педагогічна доктрина, в основі якої 

знаходиться компетентнісний підхід, який був теоретично розроблений 

Р. Бадером, Д. Мертенсом, А. Шелтеном, І. Бехом, Л. Ващенко, О. Пометун, 

І. Зимньою, Е. Зеєром, А. Хуторським та іншими дослідниками.  

Названі підходи, при прискіпливому аналізі, не завжди принципово 

різняться між собою. Очевидно, що спорідненими є системний і синергетичний, 

гносеологічний та інформаційний підходи. Окрім цього, можна помітити, що деякі 

підходи є більш універсальними (наприклад, системний підхід), а інші можуть 

розглядатися як певні його конкретизації. В будь-якому разі зазначені підходи 

виявляють високу «валентність», здатність до поєднання з іншими, як в 

теоретичному, так і в практичному планах. Тому дуже часто в основу методик 

освіти покладають певну низку підходів. Це положення справедливе і для методик 

мистецької освіти. Що стосується вибору конкретних педагогічних підходів, то 
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він залежить від наукової концепції, об’єкту, предмету, цілей і завдань навчання 

(таких, як виховання, формування певних якостей в суб’єктів освітнього процесу). 

Виходячи з побудованої концепції засвоєння НМТ і відповідних завдань 

процесу фахової освіти майбутніх учителів музики і хореографії, було обрано в 

якості основи методики чотири педагогічних підходи: полікультурний, художньо-

інтегративний, семіо-герменевтичний та діяльнісний. 

Вибір педагогічних принципів також має велике значення для побудови 

ефективної методики. Педагогічна наука розглядає багато принципів освіти, 

значна частка яких була усвідомлена вже у давні часи (Я. Коменський, 

І. Песталоцці, А. Дистервег, К. Ушинський, Макаренко). Такі принципи, як, 

наприклад, відповідність навчання природі людини, гуманність, систематичність, 

культуровідповідність, наукова достовірність, наочність та інші, є універсальними 

для будь-яких систем освіти, вікових категорій учнів, дидактичних завдань, 

предметів навчання тощо. Або варто пригадати принципи, на яких наголошував 

К. Ушинський: своєчасності, поступовості, органічності, сталості, міцності 

засвоєння знань, самостійної пізнавальної діяльності учнів. Подібні принципи є 

настільки універсальними, поширеними і звичайними, що далеко не завжди 

фіксуються дослідниками при описанні тої чи іншої методики. Вони також рідко 

помічаються тими вчителями, хто ними керується у повсякденній практичній 

роботі.  

Також відзначимо, що певний комплекс педагогічних принципів, 

узгоджений з генеральними положеннями концепції освіти в державі, є 

обов’язковим для практичного втілення. В державних документах принципи 

освіти трактуються як вихідні положення, що визначають побудову, 

функціонування та розвиток системи освіти в країні. Закон України «Про освіту» 

(1996) визначає універсальні та обов’язкові для втілення принципи освіти, як-от: 

«доступність для кожного громадянина всіх форм і типів освітніх послуг, що 

надаються державою; рівність умов кожної людини для повної реалізації 

здібностей, таланту, всебічного розвитку; гуманізм, демократизм, пріоритетність 

загальнолюдських духовних цінностей; органічний зв’язок із світовою та 
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національною історією, культурою, традиціями; незалежність від політичних 

партій, громадських і релігійних організацій; науковий, світський характер освіти; 

інтеграція з наукою і виробництвом; взаємозв’язок з освітою інших країн; 

гнучкість і прогностичність системи освіти; єдність і наступність системи освіти; 

безперервність і різноманітність освіти; поєднання державного управління і 

громадського самоврядування в освіті» (Енциклопедія освіти, 2008, с. 140-141). 

Поряд з універсальними принципами, педагогіка (зокрема, мистецька) 

виокремлює більш конкретні за спрямуванням принципи. Наприклад, 

О. Рудницька, в якості «доповнення до принципів, що мають широке 

узагальнююче значення», сформулювала п’ять принципів мистецької педагогіки 

«з позицій нового педагогічного мислення», а саме: 1) принцип довершення 

навчальної дії у педагогічному впливі; 2) принцип урізноманітнення видів і форм 

діяльності учнів в організації педагогічної взаємодії; 3) принцип залежності 

розвитку особистісних якостей від створених педагогічних ситуацій; 4) принцип 

емоційної насиченості навчально-виховного процесу; 5) принцип спонукання до 

творчого самовираження (Рудницька, 1998, с. 33). 

У згаданій вище монографії О. Олексюк формулюється «принцип 

метакогнітивної детермінації», який «означає створення умов для усвідомлення 

закономірностей власного духовного розвитку студентів», або визначається 

«духовно-гедоністичний принцип реалізації духовного потенціалу вищої 

мистецької освіти…» (Олексюк, 2019).  

Зазначимо, що представлена далі методика вбирає цілу низку універсальних 

принципів дидактики та виховного впливу, які описувати не має сенсу. Варто буде 

зазначити лише ті конкретні педагогічні принципи, які є специфічними для 

розробленої методики. Зауважимо також, що найчастіше специфічні принципи 

конкретизують той чи інший педагогічний підхід. 

Першою необхідною засадою, запропонованої в дисертації методики, є 

полікультурний підхід, який пояснюємо за допомогою визначення, що подано в 

українській «Енциклопедії освіти» в контексті методики загальної шкільної 

освіти: «Полікультурне виховання – це процес цілеспрямованої соціалізації учнів, 
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що передбачає оволодіння особистістю системою національних і 

загальнокультурних цінностей, комунікативних і емпатичних вмінь, що 

дозволяють школяреві здійснювати міжкультурну взаємодію і виявляти розуміння 

інших культур, а також толерантність стосовно іншокультурних носіїв» 

(Енциклопедія освіти, 2008, с. 873).  

Зазначимо, що запропонована характеристика повністю відповідає 

завданням, які ставляться щодо підготовки майбутніх учителів музики і 

хореографії. Без сумніву, для студентів, які своєю майбутньою професійною 

діяльністю обрали педагогічну діяльність у сфері мистецької освіти, та які вже 

володіють чималим досвідом сприйняття, осмислення та практичного 

застосування художніх творів різних народів, навряд чи є гострою проблема 

толерантності до нерідних культур та «іншокультурних носіїв». Водночас, 

закцентуємо, що обов’язковими якостями, які мають бути сформовані в педагогів 

мистецтва, є «розуміння інших культур», «оволодіння системою національних і 

загальнокультурних цінностей».  

Українські фахівці добре усвідомлюють означений вектор освіти. На думку 

О. Щолокової, українські вчені «…наголошують, що школа XXI століття повинна 

стати центром полікультурного виховання, духовного самовизначення й 

самореалізації особистості». При тому, як зазначає дослідниця, специфіка 

полікультурного виховання і навчання «…полягає в органічній єдності 

регіонального і світового компонентів з пріоритетом на національну 

спрямованість, цілісність та безперервність, комплексність і варіативність 

впровадження мистецтва у навчально-виховний процес» (Щолокова, 2013, с. 38).  

Означений підхід є достатньо актуальним для педагогіки сучасного Китаю, 

оскільки там швидко підвищується масовий інтерес до художньої культури 

народів світу, що змушує китайських учених по-новому здійснити оцінювання 

традиційної національної культури власної вітчизни. Пошлемося на статтю Цзинь 

Сінь Сіня (2012) та ґрунтовне дослідження Цзинь Лі «Культурні основи навчання. 

Схід і Захід» (Цзінь Лі, 2015). Китайські педагоги сучасності все більше 
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усвідомлюють діалектику «свого і чужого», що є важливим для художньо-

естетичного виховання. 

Згідно з цим підходом, ознайомлення майбутніх учителів музики з 

традиційним мистецтвом передбачає звернення до конкретних національних 

культур, які належать різним ареалам земної цивілізації. Це положення запобігає 

звичайному для ЗВО західних країн європоцентризму, включає до освітнього 

процесу традиційне мистецтво народів Азії, Африки й Америки. Такий підхід 

дозволяє досягти «органічної єдності регіонального та світового компонентів з 

пріоритетом на національну спрямованість» (О. Щолокова).  

Відтак, провідним педагогічним принципом до освоєння національних 

мистецьких традицій, який конкретизує полікультурний підхід, є принцип діалогу 

(М. Бахтін, В. Біблєр, М. Попович) між рідною, добре знайомою культурою та 

культурами інших народів світу. Як вважає М. Бахтін (розробник універсальної 

концепції культурного діалогу): «У кожній культурі закладені величезні смислові 

можливості, які залишилися нерозкритими, що не усвідомленими і не 

використаними протягом усього історичного життя даної культури ... Чужа 

культура тільки в очах іншої культури розкриває себе повніше і глибше ... Один 

сенс розкриває свої глибини, зустрівшись і зіткнувшись з іншим змістом; між 

ними починається як би діалог, котра переборює замкнутість і однобічність цих 

смислів, цих культур ... При такій діалогічній зустрічі двох культур вони не 

зливаються і не змішуються, кожна зберігає свою єдність і відкриту цілісність, але 

вони взаємно збагачуються» (Бахтин, с. 351-354). Відтак, важливим для 

китайської мистецької освіти є «…поглиблення діалогу між західним і східним 

типами культур; прищеплення шанобливого ставлення до культурних звичаїв і 

традицій усіх народів, активний обмін їх надбаннями» (Щолокова, 2013, с. 40). 

Реалізація полікультурного підходу здійснюється, зокрема, у зверненні до 

методів культурологічного аналізу художніх явищ. Це означає, що кожний 

артефакт, жанр, або стиль національного традиційного мистецтва, що стає 

предметом педагогічної уваги, розглядається як феномен конкретної національної 

культури, в контексті головних її сторін, інституцій, історичного стану, тенденцій 
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розвитку. Приміром, твір традиційного хореографічного мистецтва розглядається 

в контексті історичної епохи в житті народу, характеру матеріально-технічної 

культури, особливих властивостей світогляду, міфології, обрядів, звичаїв, усної та 

писемної літератури, художньо-творчої практики. У столиці активно 

використовується один із провідних методів культурологічного підходу, а саме – 

компаративний аналіз художніх артефактів. Він однаково ефективний, як у 

засвоєнні одиничних художніх творів, так і у вивченні жанрів, стилів, елементів 

поетики (сюжетів, архітектонічних типів, лексики, граматичних норм, технік 

творчості).  

Ще один важливий метод, який є дотичним до полікультурного підходу. 

Мається на увазі метод порівняльно-історичного (або компаративного) аналізу 

культур та їх галузей (релігій, звичаїв, літератури тощо), який утворився в 

наукових працях таких учених, як: А. Веселовський, В. Вундт, В. Гумбольдт, 

Дж. Мердок, Л. Морган, А. Перетц, Е. Тейлор, А. Тойнбі, Д. Фрезер та інші. 

Безперечно, означений метод дослідження «…дозволяє шляхом порівняння 

виявляти загальне й особливе в розвитку країн і народів світу і причини цих 

подібностей і відмінностей» (Вайнштейн, 1998, с. 223). Компаративний метод 

дослідження й викладання феноменів національного традиційного мистецтва 

(в парадигмі розвивального навчання ці види діяльності часто співпадають) є 

однаково ефективним, як стосовно розгляду одиничних художніх творів, так і під 

час порівняння жанрів, стилів, елементів поетики (сюжетів, архітектонічних типів, 

лексики, граматичних норм, технік творчості тощо).  

Наступний педагогічний підхід визначаємо як художньо-інтегративний 

або поліхудожній (О. Бузова, Л. Масол, Г. Шевченко, Б. Юсов та інші): 

«Поліхудожнє виховання передбачає залучення студентів до різних видів 

мистецтва, на відміну від монохудожнього, яке ґрунтується на одному з видів 

мистецтва» (Бузова, 2004, с. 5). Для авторської методики більш продуктивним, як 

нам видається, є не стільки звернення до всього видового різноманіття 

національних мистецьких традицій, скільки усвідомлення та практичне 

використання студентами можливостей інтеграції різних засобів художньої 
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виразності в шедеврах традиційного мистецтва. Запропонована методика 

спрямована, таким чином, на створення живого знання про системну єдність 

мистецької традиції, що відбиває цілісність національної свідомості, 

національного художнього образу світу (Чжан Юй, 2019). 

Означений підхід опирається на методи стимулювання й розвитку 

синестетичного сприйняття, формування художніх асоціацій і чуттєвих 

уявлень; культивації аналогії як методу емпіричного й теоретичного пізнання. Такі 

методи стосуються будь-яких сторін форми та змісту: властивостей художнього 

матеріалу, персонажів, сюжетів, емоційних і психологічних модусів, стилів, 

жанрів. У контексті психолого-педагогічного аспекту означений підхід 

виявляється, по-перше, у спрямуванні освітнього процесу на формування 

емпіричних уявлень і теоретичних знань про системні відношення між видами й 

жанрами художньої творчості. Він зумовлює природність звернення в 

педагогічному процесі до методу жанрового моделювання культури. Витоки 

цього методу в європейській науці знаходяться в «Поетиці» Арістотеля, а його 

розвитку сприяли філософські праці Г. Гегеля, Д. Дьюї, Б. Кроче, 

А. Габричевського, М. Кагана. У музикознавстві та хореології елементи 

жанрового моделювання культури використовували Г. Адлер, Т. Арбо, Б. Асафʼєв, 

І. де Грохео, Ж. Новерр, Й. Тінкторіс та інші. Педагогічну розробку цей метод 

знайшов у концепції Д. Кабалевського. 

Сутність методу вбачається в можливості репрезентації невичерпного 

змісту художньої культури за допомогою понятійного моделювання її видового й 

жанрового (як варіант – жанрово-стильового) складу, що розкриває системну 

організацію мистецької практики, ступінь її складності, провідні компоненти та 

системні зв’язки. До того ж, переконані, що метод жанрового моделювання є тією 

ланкою, яка об’єднує полікультурний та художньо-інтерактивний підходи. 

Використання означеного методу уможливило вивчення «…культур різних 

етносів, епох, соціальних класів і груп. Крім того, звернення до цілісного образу 

культури дозволяє простежити принципові зміни, що відбуваються «в рамках» 

однієї культури в ході її розвитку» (Шип, 2004, с. 4). 
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Художньо-інтегративний підхід реалізується також у комплексі вправ, 

спрямованих на формування практичних умінь і навичок майбутніх учителів 

музики і хореографії, а саме: а) навички синестетичного сприйняття художніх 

творів; б) уміння контролювати весь процес художнього вираження під час 

репродуктивних або імпровізаційно-творчих дій; в) уміння поєднувати різні за 

видом засоби художньої виразності, тобто створювати оригінальний синтетичний 

твір мистецтва в руслі певної НМТ. Зазначене вище положення є особливо 

актуальним для підготовки майбутнього вчителя хореографії, який постійно 

стикається з художнім синтезом: танець, як правило, є продуктом синтезу рухів і 

поз тіла із засобами музики, акторського мистецтва та прикладного образотворчого 

мистецтва (костюм, прикраси, аксесуари). У більш широкому контексті танець має 

генетичний зв’язок із міфами, ритуалами, звичаями, побутом, етикетом конкретної 

суспільної групи. Завдяки цьому він опосередковано пов’язаний з усією системою 

видів мистецтва в даному культурному середовищі.  

Третя основа методики засвоєння НМТ визначається як семіо-

герменевтичний підхід, який є необхідним і достатньо органічним для авторської 

методики. Його необхідність зумовлена тим, що твори національних мистецьких 

традицій нерідко є складними для розуміння й осягнення їх художнього змісту. 

Інколи образи та принципи побудови творів усного народного мистецтва бувають 

зовсім незрозумілими для сучасної молоді. Цьому є абсолютно об’єктивні 

причини. Перша причина полягає в тому, що кожна мистецька традиція має 

власну історію. Окремі традиції (приміром, китайська, індійська, іранська) почали 

свій відлік декілька тисячорічь тому. Безперечно, для кожного нового покоління 

студентів, навіть у молоді Китаю, Індії та Ірану, освоєння старовинних зразків 

традиційного мистецтва є непростою справою. Наголосимо, що в умовах 

сучасного стрімкого культурного розвитку народів світу навіть 25 років є 

достатньо значною «дистанцією» між реаліями сьогодення й артефактами 

традиційного мистецтва минулого. А відтак, художній сенс останніх може 

здаватися молоді дещо дивним, кумедним, малозрозумілим. У зв’язку з цим, 

з’являється потреба в поясненні учням смислу творів мистецтва. До того ж, 
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процес освоєння чужорідних національних традицій є не меншою проблемою. 

Етно-культурна «дистанція» між народами для молодих людей може бути 

величезною, нездоланною. Приміром, для китайських студентів далекими, 

незнайомими, а тому і мало зрозумілими, є мистецькі традиції народів 

Прибалтики, Скандинавії, Центральної Африки, Латинської Америки, Ближнього 

Сходу, Сибіру тощо. Для них більш знайомими є художні культури Кореї, Японії, 

Індії, Індокитаю, Індонезії. Проте розуміння мистецтва навіть найближчих сусідів 

здебільшого є поверховим, мало корисним для мислення й діяльності. 

Для вирішення проблеми розуміння майбутніми вчителями національних 

мистецьких традицій велику користь може принести семіо-герменевтичний підхід 

до фахової освіти. Зазначений підхід передбачає звернення до наукового-

методичного напряму педагогічної герменевтики, який успішно досліджується і 

використовується в мистецькій освіті (праці А. Линенко, О. Олексюк, Г. Падалки, 

О. Полатайко, О. Ребрової). Під словом герменевтика (від грец. Έρμηνεύω – 

тлумачу) розуміється практика пояснення, або, як ще кажуть, тлумачення, 

інтерпретації  текстів, а також теорія цього роду діяльності. В літературознавстві, 

історичних науках, релігієзнавстві та інших гуманітарних дисциплінах 

герменевтику розуміють як «... вчення про способи і прийоми розкриття 

справжнього сенсу будь-яких стародавніх текстів, а також відновлення первісного 

змісту літературних пам’яток, що дійшли в спотвореному або неповному вигляді» 

(Прохоров, 1964, с. 138). Суть педагогічної герменевтики вдало виражена у 

наступному висловленні О. Олексюк: «…прагматичний підхід до засвоєння 

культури не можна вважати єдино прийнятним, а отже, зростає значення 

герменевтичного підходу як методологічної основи інтерпретації, але не тільки у 

вузькому значенні – як інтерпретації музичного твору, а набагато ширше – як 

засобу пізнання й розуміння особистістю світу (навколишнього і внутрішнього) 

через музичний твір» (Олексюк, 2019, с. 103).  

Для вирішення проблеми розуміння НМТ ми звернулися до одного з 

варіантів герменевтичного підходу, який можна охарактеризувати як семіо-

герменевтичний (Л. Степанова, С. Шип). Його суть полягає в тому, що 
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педагогічна інтерпретація художніх творів опирається на положення семіотики 

мистецтва. Згідно з головним положенням цього напряму мистецтвознавства, 

кожний артефакт інтерпретується як знакова структура, що має свою усталену 

семантику й закономірну організацію, тобто художню лексику та граматику. 

Семіотичний підхід у мистецтвознавстві має давню історію (її можна вести від Св. 

Августіна). Він почав стрімко розвиватися у музикознавстві другої половини 

минулого століття зусиллями таких вчених, як: В. Гошовський, Ю. Созанський, 

Д. Кук, Б. Неттл, Е. Тарасті, Ю. Лотман, В. Медушевський, Б. Гаспаров та інші. 

Дещо пізніше з’явилися наукові розвідки щодо семіотики мистецтва танцю 

(Ю. Гевленко, Г. Крейдлін, О. Чепалов, Д. Шариков та інші). Зауважимо, що 

семіотичне по суті розуміння мистецтва, хоча і не виражене в поняттях теорії 

знаків, було притаманне багатьом видатним теоретикам і практикам мистецтва – 

Б. Асафʼєву, С. Ейзенштейну, Верховинцю, Б. Яворському та іншим.  

Відтак, семіотична герменевтика прокладає шлях до педагогічної 

інтерпретації творів традиційного мистецтва, яка є об’єктивно обґрунтованою та 

позбавленою суб’єктивного свавілля, уможливлює ознайомлення майбутніх 

учителів музики і хореографії з національними художніми мовами різних народів, 

іншими словами – з тезаурусами художніх знаків і закономірностей їх системного 

використання в художньо-мовленнєвому процесі. Як зазначив білоруський 

дослідник О. Анципирович, «Розгляд музичної мови як семіотичної системи 

ставить її в один ряд з іншими знаковими системами, що припускає і схожі 

механізми їх засвоєння. Як мовлення, так і музична мова, несвідомо засвоюються 

вже в дошкільному віці й, на думку К. Тарасової, одразу як система в єдності 

трьох її основних складових: «семантики», «лексики» і «граматики», починаючи з 

їх найелементарніших компонентів. Музика різних стилів з її мовними 

особливостями також легше засвоюється в дошкільному віці, а сама здібність до 

сприйняття різної стилістики з віком знижується так само, як і здібність до 

засвоєння різних мов» (Анципирович, 2006, с. 41). Остання теза щодо 

ідентичності засвоєння мов і стилів викликає сумніви (мова є складовою будь-

якого стилю, але окрім мови компонентами стилю є семантика символів, 
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наративів, «вічних образів», закономірності фактури та композиції тощо). Втім, 

готовність педагога-дослідника актуалізувати семіотичний підхід до музичної 

освіти є симптоматичним для сучасної педагогіки.   

Одним із ключових принципів використання семіо-герменевтичного підходу 

в мистецькій педагогіці є формування у студентів психологічної установки 

сприйняття й навичок осягнення смислу конкретних художніх знаків і цілісних 

формоутворень у контекстових «зрізах» різного рівня: від контексту просторово-

часової структури одиничного артефакту національної традиції до найширшого 

контексту (інтертексту) художньої культури людства. Орієнтиром у цьому слугує 

метод герменевтичного кола (Г. Гадамер). Педагогічними умовами використання 

семіо-герменевтичного підходу під час освоєння національних мистецьких 

традицій є, приміром, «створення освітньо-комунікативного середовища засобами 

інтерактивних технологій та організаційних форм»; «спонукання до художньо-

дослідницьких дій»; «оптимізація процесу вербальної інтерпретації світової 

художньо-культурної спадщини» і  т. ін. (Анципирович, 2006, с. 10-11). 

Четвертим підходом, який дає змогу визначити сутність і форми 

впровадження авторської методики, запропоновано діяльнісний, підґрунтям якого 

є педагогічні ідеї Я. Коменського, А. Дістервега, Л. Виготського, В. Давидова, 

А. Леонтьєва та інших. Означений підхід потребує «…орієнтації впливу навчання 

на формування всіх сторін розумової, емоційної та поведінкової сфер особистості» 

(Рудницька, 2005, с. 92). Він також спрямований на накопичення в процесі 

діяльності досвіду синестетичного сприйняття; широкого тезаурусу 

полімодальних образних уявлень; естетично цілісних і емоційно забарвлених 

емпіричних знань; раціональних спостережень і узагальнень. В авторській 

методиці цей підхід проявляється в низці педагогічних принципів. 

Перший із них О. Рудницька визначила як «принцип урізноманітнення форм 

і видів діяльності». Вчена наголосила на можливості змінювати всі сторони 

освітнього процесу задля розширення та збагачення сфери діяльності учнів, як-от: 

«форми навчальних занять (класні або аудиторні, позакласні, самостійні, 

індивідуальні, групові, колективні і т. ін.); засоби педагогічного впливу; зміст 
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педагогічної взаємодії; завдання самостійної роботи; співвідношення теоретичного 

і практичного навчального матеріалу; логіку викладу інформації; чергування видів 

навчальної діяльності (запам’ятовування, занотовування, робота з текстом і т. ін.); 

розумові операції (абстрагування, конкретизації, синтезу, аналізу тощо); прийоми 

засвоєння знань (сприйняття, осмислення, закріплення, використання); способи 

оперування знаннями (переформулювання, розподіл на смислові блоки, виділення 

головного, упорядкування переліку ключових слів, підготовка тез, постановка 

запитань і пошук відповідей на них тощо)» (там само, с. 93). 

Зауважимо, що запропонований дослідницею принцип «урізноманітнення 

форм і видів діяльності» є однаковою мірою корисним, як для занять у 

загальноосвітній школі, так і для процесу фахової підготовки педагогів мистецтва. 

Для студентів педагогічних закладів вищої освіти – майбутніх учителів музики і 

хореографії, особливо ефективним є, як нам видається, звернення до педагогічних 

принципів розвивального навчання, а саме: навчання на доступно високому рівні 

складності; дотримання доступно високого темпу освоєння матеріалу; рефлексії і 

самооцінки отриманих студентом знань і умінь; проблемного викладення 

матеріалу; колективного рішення проблем (Brainstorming).  

Беручи до уваги специфічність художнього сприйняття та навчальної 

мистецької діяльності, переконані, що значна увага має приділятися принципові 

індивідуально-диференційованого навчання, який реалізується у встановленні 

індивідуальних завдань, стимулюванні особистісної діяльності, застосуванні 

засобів персонального моніторингу освітнього процесу тощо.   

Суттєві перспективи досягнення студентами – майбутніми вчителями 

музики і хореографії вищого рівня розуміння національних мистецьких традицій 

проявляються у процесі впровадження у практику методів інтерактивної 

педагогіки та педагогіки співпраці, як-от: рольових ігор, дискусій, командних 

інтелектуальних змагань, розробки колективних проєктів. Найоптимальніші 

можливості для цього дають – обряди, міфи, казки, мотиви образотворчого 

мистецтва, сюжетні танки, пісні та інструментальні музичні твори, у яких 

міститься величезний потенціал для використання інтерактивних методів освіти.  
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2.2. Методи та форми роботи над засвоєнням національних мистецьких 

традицій майбутніми вчителями музичного мистецтва і хореографії  

 

Обговорені підходи та принципи реалізовано в комплексі методів 

навчально-виховної роботи з майбутніми вчителями музичного та 

хореографічного мистецтва. Згідно з прийнятою теоретичною моделлю процесу 

засвоєння НМТ, виділено три групи методів. Методи, що входять до першої 

групи, спрямовані на оволодіння знаннями з НМТ. Їх основу становлять: 

1) ознайомлення з твором національної традиції в аутентичному вигляді; 2)  

знайомство з традиційним мистецьким артефактом у виконанні професійних 

митців; 3) інформаційно підготовлена і контрольована демонстрація твору у 

виконанні викладача; 4) знайомство із аутентичними поняттями, що відбивають 

лексику, синтаксис, композиційний устрій, техніку НМТ; 5) граматичні розвідки, 

спрямовані  на вирізнення в художньому тексті, формальне описання, образне 

осмислення та запам’ятовування лексичних елементів і синтагм; 6) метод 

експлікації семантичного інваріанту колективного сприйняття мистецького 

твору.  

Розглянемо ці методи (прийоми).  

Ознайомлення з твором національної традиції в автентичному вигляді (від 

грецького authentikos – справжній, дійсний, правильний; такий, що ґрунтується на 

першоджерелі) – це його сприйняття і усвідомлення в тих самих локально-

географічних, календарно-часових, ритуальних (обрядових) чи церемоніальних 

умовах, в яких цей артефакт НМТ існує в культурі етноса. Виконувати пісню, 

танець, чи інструментальний твір мають «носії» традиції, які засвоїли її шляхом 

усної передачі від старших поколінь. Як можна забезпечити ознайомлення 

студентів – майбутніх учителів музики та хореографії – з традиційним мистецтвом 

у його автентичному вигляді?  

Це не легке організаційне завдання. В ідеалі воно вирішується в умовах, так 

званої, «польової фольклористики», коли художні артефакти спостерігаються 

безпосередньо в «культурному ландшафті», що максимально сприяє освоєнню 
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конотаційного смислу текстів та знаків, викликає велику кількість асоціацій між 

мистецькою практикою та життям людей, дає найбільш чітке уявлення про 

художньо-виразову систему (мову) традиційного мистецтва.  

Наблизити академічний процес фахової підготовки майбутніх учителів 

музики та хореографії до таких умов можна шляхом залучення студентів до 

«фольклорної практики». Навчальна дисципліна з такою назвою була колись 

обов’язковою для декількох гуманітарних спеціальностей: філологів, етнографів, 

культурологів, музикантів тощо. Завдання фольклорної практики були такими: 

виїзд студентської групи (під керівництвом досвідченого фахівця) з міста у 

певний сільський регіон, де представники певних національностей зберегли свої 

оригінальні традиції мистецтва; вивчення культурного побуту, обрядової, 

мистецької, трудової практики спільноти; фіксація (письмова або за допомогою 

технічних пристроїв) обрядів, міфів, казок, оповідань, пісень, танців, 

інструментальних музичних творів тощо; опрацювання зібраного матеріалу 

(формалізоване описання, картографування, типологізація, класифікація тощо). 

Сьогодні подібна академічна практика здійснюється дуже рідко, хоча вона 

не втратила своєї освітньої, наукової та культурної цінності. Якщо навчальний 

заклад не має можливості організувати таку практику, то залишається лише один 

спосіб ознайомлення майбутніх учителів музики та хореографії з творами НМТ у 

автентичному вигляді, а саме: демонстрація фонограм та відеозаписів. Ресурси 

Інтернету, що постійно поповнюються, дають можливість ознайомитися з різними 

мистецькими традиціями народів світу в аутентичному відтворенні. Зауважимо, 

що демонстрація традиційного твору обов’язково потребує підготовки. Деякі 

засоби виразності, дії, зовнішній вигляд носіїв стародавніх етнічних традицій 

можуть здатися кумедними, некрасивими, або навіть бридкими. Для 

попередження такої реакції викладач має проявити герменевтичні уміння і 

заздалегідь пояснити студентам смисл як цілісного артефакту, так і його найбільш 

незвичних, чудних, емоційно відштовхуючих і «алогічних» елементів.  

Демонстрація технічно зафіксованих автентичних зразків мистецької 

традиції має позитивні наслідки, навіть якщо якість запису зразків народної 
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творчості є невисокою. Вирішальне значення має, якщо можна так сказати, 

«холістичний ефект». Мається на увазі найчастіше неусвідомлене відчуття 

органічної цілісності всіх дій, деталей, сторін, властивостей мистецького дійства. 

Інколи, при щасливому збігу обставин демонстрації та сприйняття, у реципієнтів 

виникає додатковий «ефект присутності». Власне до цих ефектів варто 

наближатися в педагогічній практиці. Сприятливим чинником у цьому може 

слугувати створення в аудиторії незвичайної атмосфери, яка віддаляє студентів 

від турбот і хвилювань поточного академічного життя. Наприклад: коротка 

образна та емоційна розповідь викладача про природу місцевості проживання 

етносу, характер людей, їх історичну долю тощо. Підсиленню ефекту сприйняття 

сприяють такі чинники, як затемнення аудиторії, демонстрація фонограм (навіть 

недосконалих) за допомогою hi-fi-апартури,  репродукція відеоматеріалів на 

великому екрані.  

Логічним завершенням, як безпосередніх спостережень справжнього 

«життя» національної мистецької традиції, так і демонстрацій записаних 

артефактів, є обговорення зі студентами тих елементів художньої форми та 

образної семантики, які усвідомлені майбутніми вчителями музики і хореографії 

як автентичні. Вирізнення таких властивостей – справа дуже складна. Вона 

вимагає великого досвіду спостережень, порівнянь, роздумів. Перше і останнє 

слово в таких обговореннях належить викладачу. Однак і малодосвідчені студенти 

отримують велику користь від намагань запримітити і осмислити автентичні 

нюанси і деталі у творах НМТ. 

Знайомство з традиційним мистецьким артефактом у виконанні 

професійних митців – це той засіб презентації зразків НМТ, який набагато легше 

забезпечити у практичній роботі. Йому викладачі найчастіше віддають перевагу. 

Втім, потрібно зауважити, що професійні виконавці традиційного мистецтва 

мають різні поетичні ідеали та установки.  

Нерідко викладачі фахових дисциплін пропонують студентам в якості 

зразків традиційного народного мистецтва твори, що зовсім не відповідають 

вимогам автентичності виконання. При тому, естетична якість і майстерність 
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виконавців та аранжувальників може не викликати сумніву. Так, наприклад,  

стилістика і образна семантика творів у виконанні українських пісень артистами 

«Тріо Маренич», або грузинських пісень учасниками ансамблю «Орера», або 

кельтських танців трупою «Fairy dance», або технічно досконалих етнічних танців 

репертуару М. Есамбаєва є дуже далекими від поетики національних мистецьких 

традицій. Втім, серед великої маси виконавців, аранжувальників, постановників є 

не так багато майстрів, які орієнтуються на автентичні зразки національної 

мистецької традиції. До таких автентично-спрямованих фахівців належать, 

наприклад, українські музичні гурти «Древо», «Божичі», «Кралиця», «Володар», 

популярний в минулому столітті фольклорний ансамбль під керівництвом 

Д. Покровського, танцювальні ансамблі «Кюстендилче», «Средногорський 

полан», «Кітка шарена», «Мірково» з Болгарії.  Зазначимо, що в цьому напрямі 

мистецтва китайські митці проявляють себе дуже успішно. Фольклорна група 

«Guru Songs» з міста Ордос, Внутрішня Монголіия (КНР) є лідером у світовому 

рейтингу фольклорної музики з 2019 р., лауреатом Гран-прі «Золотий Орфей» на 

ІХ Всесвітньому чемпіонаті з фольклору та інших престижних нагород. Існує 

також чимало хорів, ансамблів та солістів, які виконують різний репертуар. У 

тому числі твори національного аутентичного фольклору. До таких можна 

віднести легендарну Українську республіканську капелу під керівництвом 

О. Кошиця, Національний заслужений академічний ансамбль танцю України імені 

Павла Вирського, Ансамбль народного танцю імені І. Моісєєва, які мають в 

своєму репертуарі чудові зразки ретельно і стилістично адекватно відтворених 

традиційних танців народів світу. 

Отже, головна проблема при зверненні до запропонованого засобу 

засвоєння безпосередніх вражень (або, іншими словами, емпіричних знань) від 

творів НМТ у виконанні професійних митців полягає у виборі достойних довіри 

джерел, які передають традицію максимально близько до автентики. 

Інформаційно підготовлена і контрольована демонстрація твору у 

виконанні викладача – теж один з можливих засобів презентації певної 

національної мистецької традиції. Він має свої позитивні риси, і свої недоліки. 
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Недоліком можна вважати те, що вчитель музики чи хореографії найчастіше не 

володіє достатньо високим умінням відтворення традиційних артефактів у 

автентичному вигляді. У найкращому випадку, добре підготовлений і талановитий 

спеціаліст може відтворити декілька зразків добре знайомих йому мистецьких 

традицій, або, хіба що, певні елементи і сторони поетики: тембр голосу, манеру 

звуковидобування на інструменті, якісь ритмічні формули, специфічні інтонеми, 

жести, пози.  

Якщо викладач чи шкільний вчитель мистецтва здатний до якісного 

відтворення певних елементів НМТ, він обов’язково має це продемонструвати 

своїм підопічним. В цьому криється досить значний позитивний ефект. По-перше, 

викладачеві (вчителю) ніколи не завадить підкреслити свої мистецькі уміння і 

здібності. Це завжди викликає в студентів чи учнів повагу, довіру до 

професіоналізму наставника, впевненість в тому, що вони теж можуть оволодіти 

ідентичними уміннями. По-друге, всі властивості поетики традиційного мистецтва 

в такому варіанті презентації сприймаються «на близькій відстані» як більш 

рельєфні, виразні, експресивні. Вони викликають більш інтенсивний естетично-

емоційний відгук, аніж навіть більш досконалі автентичні версії традиційних 

творів. Практика свідчить про те, що художня подія, яка відбувається «тут і 

зараз», учасниками якої є викладач та співкурсники, викликає більшу уважність 

до змісту і форми творів, більшу активність інтелекту. Вона залишає біль, 

тривалий і яскравий слід у пам’яті.  

Ще одна позитивна якість презентації творів НМТ викладачем (вчителем)  в 

тому, що цю презентацію можна зупинити для того, щоб виділити певний 

елемент, розумне сприйняття якого принципово важливе для засвоєння традиції. 

Такий елемент можна повторити, всебічно прокоментувати, а потім знову 

повернутися до суцільного виконання твору. Ще один «плюс» такого засобу 

презентації НМТ – можливість підключити до виконання студентів (учнів), 

наприклад, в якості групи найпростішого музичного супроводу до пісні чи танцю. 

Звичайно, що підготовлений супровід, або виконаний експромтом, має також 

орієнтуватися на автентичні зразки традиційного національного мистецтва.   
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 Знайомство із аутентичними поняттями і відповідними термінами, що 

відбивають поетику певних національних мистецьких традицій, зокрема типи 

семантики, лексику, синтаксис, композиційний устрій, техніку. Цей методичний 

прийом має декілька обґрунтувань. По-перше, існування спеціальних понять, які 

вербально виражені відповідними термінами, свідчить про те, що традиційне 

мистецтво має свою експліцитну, тобто усвідомлену і виражену «назовні» теорію.  

Ця теорія перелається усним шляхом, від покоління до покоління, як і саме 

мистецтво. Не претендуючи на повноту характеристики такого роду теорії (це 

питання заслуговує окремого розгорнутого дослідження), зазначимо її основні 

розділи.  

По-перше, у більшості національних традицій теоретична думка фіксує таку 

сторону організації мистецької мови, як ритмічні формули, що мають значення 

лексем і для музики, і для хореографії. Прикладами можуть слугувати: а) широко 

відомі у світі формули давньогрецького танцю, музики і поезії (ямб, хорей, 

спондей, амфібрахій, анапест, дактиль та ін.); б) система «ікаяти» – ритмоформул 

класичної іранської та арабської музики (муттасіль – тип плавного, 

безперервного ритму; гайру муттасіль – складний «переривчастий» ритм, махурі, 

реджаз, ремаль – ритми бедуїнської поезії та музики та ін.); в) ритмоформули 

турецької та балканської музики.          

По-друге, в численних музичних традиціях народів світу відпрацьовані 

поняття і терміни, що відображають звуковисотну і ладову організацію музичної 

мови. Прикладами можуть слугувати: а) давньогрецькі лади (дорійський, 

лідійський, фрігійській, еонійський), б) давньокитайські лади – різновиди 

пентатоніки, назва яких іде від початкового тону в звукоряді («гун», «шан», «чао», 

«чжи», «ю»); в) ладові поняття іранської та азербайджанської музики, які 

належать системі мугама чи макома («сегях», «чахаргях», «раст», «шур» тощо). У 

поясненнях до подібних понять важливо підкреслити, що вони стосуються не 

тільки звуковисотної структури. Водночас вони виступають і як образно-

семантичні поняття. Більшість ладових термінів-визначень позначає певний 

психологічний, емоціональний, етичний афект чи образ. Наприклад, ладові моделі 
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іранської (раніше – персидської) музики у дослівному перекладі, за 

В. Виноградовим, (Виноградов, 1982) означають: шур – схвильований; махур – 

засмучений; хомаюн – царствений, величний; раст – прямий, справжній.   

По-третє, кожна система національної мистецької традиції характеризується 

множиною жанрових понять (інколи число жанрових термінів досягає чотирьох-

п’яти десятків). Наприклад, танцювальна традиція стародавніх греків відображена 

у великому комплексі автентичних жанрових імен, причому цей комплекс мав 

ієрархічну будову, коли загальне жанрове поняття отримувало конкретизацію у 

низці понять, що позначали різновиди. Так, скажімо, піричні танці (пірихії) 

підрозділялися на гіпнопедію, тетрагон, сциомахію, мономахію, гіпломахію та ін.; 

комічні танці (їх загальний жанровий термін – кордакс) містили такі різновиди, як 

гіподіпони, ігдібма, мозон, морфасмос, нібадіомос, еклактісмос тощо (назви 

танців наводяться за С. Худєковим (Худеков, 2009)).  

Звичайно автентична назва того чи іншого жанру національної мистецької 

традиції пов’язана із календарно-обрядовою, робочою чи побутовою культурною 

функцією того чи іншого типу пісні або танцю. Так, наприклад, в українському 

пісенному фольклорі народні «теоретики» вирізнили жанри щедрівки 

(супроводжують обряд щедрування), гукання (елемент обряду закликання весни), 

русальні (пов’язані з весняними землеробськими обрядами освячення води), 

купальські (співалися під час обрядів на честь античного слов’янського бога 

Купали), покосні пісні (співалися пі час косіння трави),   

Китайський пісенний фольклор також характеризується розвинутою 

системою жанрів. Скажімо, трудові пісні – «лао цзо гэ» ( 劳作歌), які мали 

колективний характер і соціокультурну функцію ритмічної організації трудового 

процесу містили такі різновиди: жон лі (重力) –  пісні, що співали при перенесенні 

тягарів; лон ші (农事) – сільськогосподарські пісні; чуань фу (船夫) – пісні при 

роботах на воді (назви наведено за монографією Вей Цзюня).    

Жанрові імена фіксують також обставини виконання та сприйняття 

художнього артефакту, властивості художньої мови, фактурну і композиційну 

побудову форми твору, стильову приналежність жанрової одиниці, образно-
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змістовний тип артефактів національної мистецької традиції. Так, наприклад, 

згідно з висновками дослідника національних мистецьких традицій Китаю, Вей-

Цзюня, «…критерієм для внутрішньо-жанрової класифікації пісень-сказань є 

спосіб взаємодії словесної та власне музичної сторін. Такий критерій видається 

природним, оскільки назва цього жанру Шо чан (说唱 – [shuo сhang]) в 

буквальному перекладі з китайської означає – «красива розповідь». Одним з 

критеріїв «краси» розповіді і є форма взаємодії слова з музично-звуковим рядом. 

Відповідно до цього підходу виділяються два типи шо чан: сон чан (诵唱 – [song 

chang]) – це шо чан в супроводі ударних інструментів з невизначеною звуковий 

висотою; і тан чан (弹唱 – [tan chang]) – це шо чан в супроводі музичних 

інструментів з певним звуковисотними ладом і регульованою висотою тону» (Вей 

Цзюнь, 2007, с. 24).    

Наведені приклади свідчать про високий рівень раціонального осмислення 

родо-видового устрою народної творчості в руслах національних мистецьких 

традицій та її поетики. Отже, отримання майбутніми вчителями музики і 

хореографії знань щодо понять, термінології, теоретичних уявлень народних 

митців відкриває важливий шлях до володіння НМТ.     

Метод граматичних розвідок, який відповідає прийнятому семіо-

герменевтичному підходу – це, по суті, комплекс аналітичних завдань, 

спрямованих на засвоєння художньої мови певної національної мистецької 

традиції. Зауважимо, що головне значення в методиці надається, як кажуть 

лінгвісти, природному шляху оволодіння художньою мовою (тобто, такому 

шляху, яким маленька дитина оволодіває фонетикою, лексикою і граматикою 

рідної мови без будь якого впливу теоретичних знань про мовну систему). При 

достатньо тривалому та інтенсивному процесі засвоєння музичної чи 

хореографічної мови, звичайно виникає кумулятивний ефект «схоплення» 

головних норм її організації. Втім, зважаючи на неможливість здійснення 

достатньо тривалого та інтенсивного впливу на студентів навіть декількох 

обраних мистецьких традицій, приходиться включати інструменти теоретичного 
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пояснення устрою конкретної національної мови традиційного мистецтва і 

використання отриманих знань в аналітичних студіях.  

Типовою граматичною розвідкою у процесі фахової підготовки майбутніх 

учителів музики та хореографії є аналіз лексики конкретного твору НМТ. Йдеться 

про виявлення: а) музичних «інтонем» і хореографічних «жестем» (тобто 

морфологічно індивідуалізованих і семантично стійких елементів висловлення, 

аналогічних лексемам вербальної мови); б) музичних синтагм, що мають функцію 

фразеологізмів (тобто, «парадигмальну якість» у розумінні С. Грици (Грица, 

2018)); в) музично-хореографічних формул ритму; г) типових структур 

композиційної будови – хронотектонічних (композиційно-ритмічних, 

драматургічних) та локотектонічних (фактурних). 

Наприклад, освоєння української пісенної традиції передбачає 

ознайомлення з типовими ритмо-інтонаційними елементами обрядових пісень 

різних жанрів (щедрівок, веснянок, весільних, баладних та ін.). Студенти мають 

прослухати запропоновані викладачем фрагменти творів, що мають лексичну 

функцію. Далі вони мають зіставити слухові враження з графічними знаковими 

еквівалентами; проаналізувати ритмічну, звуковисотну, артикуляційну, 

динамічну, тембральну структури; отримати уявлення про семантику цих 

музично-лексичних лексичних елементів (подібна інформація є в 

фольклористичних працях В.  Головського, К. Кітки, Б. Неттла (B.Nettl), 

А. Іваницького, А. Чекановської). Лексичний аналіз має спиратися безпосередньо 

на художній текст твору. При тому, бажано, щоб цей текст був автентичним. Не 

рекомендується залучати так звані вторинні семіотичні тексти – нотно-графічний 

чи нотно-хореографічний записи. Однак, якщо усний аналіз викликає значні 

забруднення, графічні моделі можна використати для підкріплення слухових чи 

зорових вражень. Аналіз має здійснюватися на основі безпосереднього сприйняття 

твору. Однак, конспективна письмова фіксація результатів аналізу є цілком 

доцільною. Викладачеві слід подбати про те, щоб елементи граматики твору були 

представлені в тексті достатньо чітко, рельєфно. Цьому завжди слугують такі 

властивості тексту, як його лаконічність, достатньо чітко проявлене 
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співвідношення легких і глибоких цезур синтаксичної структури, композиційна 

стрункість фрагменту, наявність повторень фраз і тематичних елементів.  

Таким критеріям відповідає, наприклад, болгарська народна пісня 

танцювального характеру «Обзаложи се Марійка» («Побилася об заклад 

Марійка»). Аналізуючи наспів, студенти мають відзначити: його композиція 

складається з чотирьох завершених висловлень (музичних речень); кожне речення 

виділяється від послідуючого глибокою цезурою, що виникає внаслідок 

призупинення руху, звучання тривалого тону, люфт-паузою, пов’язаною з 

диханням співаків; використовуються дві лексичні одиниці, якими є дві 

ритмоформули (перша: дві чверті – вісімка – дві чверті; друга: дві вісімки –  три 

вісімки – половинка); обидві формули слугують темами варіантно-строфічної 

композиції.  

Аналогічні завдання пропонуються студентам щодо хореографічних творів 

або (частіше) їх фрагментів. Такими є, наприклад, гностичні дії, спрямовані на 

освоєння індуської хореографічної традиції. Мова індуських танців, як відомо, є 

дуже розвинутою і складною. Лексика цієї мистецької традиції  містить біля 500 

лексичних і фразеологічних елементів, якими є: пози («карани»), танцювальні 

синтагми («ангахари»), жестеми рук («хаста») і пальців долоні («мудра») 

Методично цілісне освоєння елементів «мудра» (припустимо йдеться про мудру 

«Шука Тунда» – кисть лівої руки з прижатим 1 і зігнутими 2 і 4 пальцями), 

передбачає: візуальне ознайомлення з конкретною позицією пальців; аналіз 

позиції; ознайомлення зі спектром значень лексичного елементу (містичне явище, 

вигнання, випускання стріли, метання спису, шаленство, звернення з презирством) 

(Дева Б. Чайтанья, 1980). Найбільш поширені жести системи мудра представлено 

в Додатку 9. Не менш розвинутою, хоча й не такою визначеною в символічних 

смислах жестом є лексика жестикуляції акторів «Пекинської опери» та класичного 

китайського танцю  (Додаток 10).    

Наведемо ще один приклад. Припустимо, студентам пропонується 

охарактеризувати граматичні норми танцю, який, у перекладі з китайської, можна 

назвати «Танцем зваблювання». Це старовинний традиційний танець народності 
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хань. Семантичною основою його поетики є народна легенда про юну і прекрасну 

Сі Ши, принцесу царства Ює. Дівчина була примушена своїми співвітчизниками 

заради вирішення важливої державної проблеми їхати до ворожого царства Ву. 

Там вона мала привабити увагу і пробудити любов царя держави Ву, щоби потім 

впливати на його політичні рішення. Сі Ши чудово танцювала. Правитель Ву про 

це довідався і захотів подивитися на танець нової конкубінки. Він повелів 

поставити в саду великий горщик, накрити його щитом і запросити Сі Ши 

виконати танець на його поверхні. За легендою, дівчина сміливо піднялася на щит 

і чудово виконала свій танець, який дозволив їй успішно виконати свою 

патріотичну місію.  

Цей танець належить до великої жанрової групи театральних танців, 

композиція яких слідує певному драматургічному плану. Танець виконується 12-

тю танцівницями. Вони виступають у розкішному одязі – сукнях з дуже довгими 

рукавами, до поділу яких пришиті дзвінкі дзвіночки. Музичний акомпанемент 

утворюють старовинні китайські інструменти трьох видів: дзвіночок, барабан і 

qing – кам'яний перкусійний інструмент, який використовувався у храмовій 

ритуальній і придворній танцювальній музиці. Ноги танцівниць обуті в дерев’яні 

сандалії, які дзвінко стукотять по підлозі. Це імітує звуковий ефект танцю на 

дерев’яному щиті, покладеному на резонатор – великий керамічний горщик. 

Отже, кожний рух танцівниць супроводжується і підкреслюється «власним» 

звучанням.  

У другому композиційному розділі танцю одна з танцівниць персоніфікує 

головну героїню – Сі Ши і виконує сольну партію. Театральне походження 

«Танця зваблювання» накладає відбиток не тільки на композицію, але й на 

лексику  твору. Цей факт студенти звичайно помічають одразу, вказуючи на такі 

ознаки театральності, як активне використання міміки лиця: красномовних 

поглядів і посмішки (Додаток 11).  

Для аналітичної студії виокремлюється один з трьох розділів 

хореографічної композиції. Аналіз першої частини дозволяє майбутнім вчителям 

музики і хореографії виявити комплекс лексичних елементів. До них належать (у 
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композиційній послідовності): 1) широкі, але плавні помахування рук, які ніби 

продовжуються рухом довгих і легких рукавів; 2) ноги в шостій позиції 

виконують почергово кроки направо і наліво; 3) легкий удар правої ноги в підлогу 

і підйом вгору; 4) напівповоріт корпусу в положенні спиною до глядача; 5) плавні 

нахили талії убік при диссиметрічній позі рук – одна піднята догори, друга 

опущена; 6) ламані кроки; 7) сором’язливе прикривання рукавом обличчя з легким 

присіданням; 8) повні обороти тіла навкруги вертикальної вісі. Найбільш 

виразними в художньо-образному сенсі є повороти корпусу, напівповороти, 

гнучкі нахиляння у талії та помахування рук. 

Граматичну норму танцю характеризують такі закономірності: а) принцип 

формульної організації ритму як музичного, так і хореографічного; б) принцип 

максимально зв’язної, «легатної» артикуляції жестів; в) принцип контрастування 

тендітних, м’яких, обережних кроків з широко-амплітудними помахами рук; 

г) найменшими синтаксичними одиницями слугують комбінації жестів, що 

синхронні повторюваній ритмічній формулі; д) синтаксичні структури на рівні 

хореографічного речення відокремлюються між собою такими чинниками 

глибинної цезури, як зупинка руху на межі між танцювальними фразами, 

підкреслення такої зупинки виразною позою, досить різкий перехід до нового 

типу легатної жестикуляції.  

Одним із головних питань граматичної розвідки – визначення в 

мистецькому тексті провідних мовних (фонетичних, лексичних і граматичних) 

засобів художньої виразності. У «Танці зваблювання» до таких засобів, перш за 

все, варто віднести: 1) «легатну», максимально м’яку, підкреслено жіночу 

артикуляцію жестів (навіть чіткі та досить гучні удари ноги у підлогу 

виконуються делікатно, пом’якшено); 2) плинну і майже безупинну ритміку 

танцю (на зразок опанованої в європейській інструментальній музиці ритміки 

«perpetum mobile»), яка відчутно переривається тільки глибокими цезурами, що 

позначають межу танцювальних періодів та композиційних розділів; 3) динамічна 

рівновага між статичністю пози та пластичністю рухів корпусу танцівниць, 
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особливо – талії, що проявляються у постійному чергуванні нахилів, маленьких 

присідань, поворотів і напівповоротів корпусу.  

Студенти, які завершують процес фахової підготовки у ЗВО, здатні оцінити 

різноманітні модуляції хореографічної фактури, яка утворюється в першому 

композиційному розділі двома групами танцівниць, розташованих «обличчям до 

обличчя», у другому розділі – контрастуванням рухів динамічної партії солістки зі 

статикою рухів інших учасниць танцювального дійства. 

Таким чином, граматична розвідка – досить гнучкий метод. Він може бути 

вузько спрямованим тільки на власне граматичні закономірності музичної чи 

хореографічної мови, але також на виявлення, формальне і семантичне описання 

лексичного тезаурусу твору, усвідомлення його фактурної та композиційної 

організації. Звичайно, теоретичний аналіз художнього тексту не повинен ставати 

головною ціллю і головним засобом засвоєння національних мистецьких 

традицій. Він має бути врівноважений менш спеціалізованими аналітичними 

діями, більш вільними судженнями і оцінками художніх творів, а головне – 

власними мистецькими діями (про що буде далі). Загальним методологічним 

орієнтиром для викладача, так само, як і для шкільного вчителя,  може стати 

думка Б. Асаф'єва: «Якщо поглянути на музику як на предмет шкільного 

навчання, то передусім слід категорично відхилити... питання музикознавства і 

сказати: музика — мистецтво, тобто певне явище в світі, що створює людиною, а 

не наукова дисципліна, якій вчаться і яку вивчають» (Асафьев, 1973, с. 47). 

До групи методів, спрямованих на формування знань щодо національних 

мистецьких традицій, входить метод, охарактеризований як експлікація 

семантичного інваріанту колективного сприйняття мистецького твору. Цей 

метод наочно демонструє студентам принципову можливість виявлення 

об’єктивного та спільного для неупереджено сформованої множини людей смислу 

музичного чи хореографічного тексту. Спочатку викладачем формулюється таке 

запитання: «Чи однаково люди сприймають художній твір?». Як правило 

більшість студентів відповідають щось на зразок: «Всі люди сприймають 

мистецтво по різному», «Однакового сприйняття того самого твору не може 
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бути». Викладач не опротестовує таких тверджень, однак виражає сумніви щодо 

їх категоричності і пропонує досить простий експеримент. 

Демонструється короткий, але достатньо виразний фрагмент музичного чи 

хореографічного твору. Припустимо, демонструється фрагмент неаполітанського 

танцю «тарантела». Студенти отримують завдання: прослідити за своєю реакцію 

на представлений художній фрагмент і охарактеризувати його за допомогою п’яти 

окремих слів-прикметників. Слова мають відповідати на зовсім наївне запитання: 

«Який характер має представлений танець?». Після того, як це завдання 

завершено усіма студентами, вони мають по черзі оголосити свої вербальні 

характеристики. Викладач записує ці слова на дошці. Дуже скоро виявляється, що 

деякі характеристики буквально співпадають. Вони не записуються, але поряд із 

тим словом, що повторюється, позначається числовий індекс, що показує кількість 

буквальних співпадінь. Як ми мали змогу переконатися, серед найбільш уживаних 

характеристик танцю будуть такі: «жвавий», «радісний», «задорний», «веселий», 

«запальний», «енергійний», «вольовий», «оптимістичний» тощо. Звичайно, хтось 

запропонує оригінальні визначення хореографічного образу, обумовлені власним 

досвідом, ерудицією, психологічною акцентуацією. Але таких унікальних 

характеристик завжди буває менше, аніж співпадаючих. Окрім того, дуже рідко 

одиничні оцінки суперечать тим, що повторюються. Скоріш за все, вони можуть 

розглядатися як варіювання, уточнення, поглиблення стандартних реакцій. Для 

того, щоб розсіяти всі сумніви студентів щодо розбіжності образів сприйняття 

мистецького твору у різних людей, викладач звертає увагу, що жодна особа не 

описала характер твору як «сумний», «кволий», «знесилений», «безвольний», 

«песимістичний» і т. ін.  

Теоретичний висновок з подібного експерименту зі сприйняттям є таким: 

художня форма музики і танцю має не будь-який, хоча і дуже складний за своєю 

природою, образний смисл. Цей складний смисл можна уявити як дві 

концентричні окружності. Та, що знаходиться в середині (ядро смислу) – це зона 

спільних образно-смислових реакцій, а з точки зору семіотики – це 

загальноприйняті, зрозуміли усім значення всього твору як цілісного знаку, або 
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послідовність значень, що виникають у реципієнта у відповідь на текст. Таке 

смислове ядро оточене теоретично безмежним полем одиничних, неповторних, 

або, за словами О. Леонтьєва – «особистісних смислів». Останні народжуються у 

кожної людини внаслідок унікальності її онтогенезу, неповторності її фізичного і 

психічного світу.  

Отже, процес емпіричного і теоретичного пізнання національних 

мистецьких традицій має одною з своїх цілей – засвоєння ядрових, спільних для 

колективної свідомості значень окремих елементарних форм музичного і 

хореографічного тексту, які несуть в собі певні стійкі значення, а також цілісних 

художніх творів (які, за Ю. Лотманом, можна цілком коректно інтерпретувати як 

знаки).   

Тепер перейдемо до групи методів, що спрямовані на формування 

мистецьких умінь і утворюють другу групу в комплексі розробленої методики 

засвоєння НМТ. До цієї групи входять: 1) точне відтворення музичного чи 

хореографічного елементу одразу після його демонстрації; 2) репродукція 

художнього тексту або текстового елементу за музичною чи хореографічною 

нотацією; 3) художня реставрація музичного тексту або танцю за словесним 

белетристичним чи професійним описанням; 4) створення (стилізація) 

оригінальної музичної або хореографічної композиції відповідно до поетики 

певної національної культури; 5) вправи з варіювання та комбінаторного 

застосування освоєних лексичних та синтагматичних одиниць традиційної 

художньої мови; 6) навчальні тести до формування вмінь художньої рецепції 

когнітивного рівня; 7) індивідуальні завдання зі створення герменевтичного 

коментарю до певного зразка НМТ.  

Перший метод – точне відтворення музичного чи хореографічного 

елементу одразу має декілька цілей. По-перше, він спрямований на розвиток 

чіпкої уваги до художнього тексту, здатності до швидкої обробки перцептивної 

інформації та її утримання в оперативній пам’яті (однак, цей метод не має на меті 

тривале зберігання цієї інформації). Друга ціль – розвиток здатності до 

наслідування, яка має глибокі філогенетичні коріння і фактично є у кожної 
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людини. Втім, під впливом різних психологічних чинників (загальмованість 

сприйняття, сором’язливість, синдром дефіциту уваги тощо), ця здатність може 

бути мало розвинутою, «пригнобленою». Але розвинута здатність до мімезису 

потрібна і для мистецької, і для педагогічної діяльності майбутнього фахівця. 

Третя ціль – привчання майбутнього вчителя музики і хореографії до швидкої 

реакції та впевненості в тому, що його невідпрацьовані, непродумані заздалегідь 

дії можуть бути успішними. Така впевненість потрібна для формування 

імпровізаційних умінь вчителя мистецтва. Нарешті, третя ціль – інтенсифікація 

процесу засвоєння елементів та мовних властивостей певної національної 

мистецької традиції, яке відбувається в екстремальних умовах. За всіма цими 

цільовими орієнтирами стоїть  важлива мета – збереження автентичного 

національного мистецтва. 

Цей метод роботи можна варіювати. Наприклад, можна змінювати часовий 

інтервал між моментом демонстрації зразка та моментом його відтворення. Такий 

інтервал підбирається викладачем емпірично (шляхом проб і помилок). Інший 

варіант – відтворення зразку після створення викладачем певної установки 

сприйняття, наведення уваги на властивості художнього тексту, які трудніше за 

все відтворити, або підказка щодо самих виконавських дій студента (скажімо, 

прийому дихання, вокального тембру, якості танцювальних рухів тощо). Єдиним 

критерієм успішності дій студентів є точність відтворення усіх властивостей 

зразка національної мистецької традиції. Функцію оцінювання можна доручити 

студентам. Одним з ефективних варіантів впровадження цього методу є 

використання змагального азарту студентів – проведення імпровізаційного 

конкурсу на найбільш довершену копію зразка НМТ.   

Метод репродукції художнього тексту або текстового елементу за музичною 

чи хореографічною нотацією має іншу ціль. Він спрямований на формування і 

розвиток чітких і коректних уявлень майбутніх учителів музики і хореографії про 

поетику творів національних мистецьких традицій. Йдеться, по-перше, про те, що 

учитель мистецтва має володіти цілісними і конкретними образами естетичного 

сприйняття творів НМТ (тобто, емпіричними знаннями). По-друге, вчитель має 
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володіти художньою мовою певних НМТ, тобто користуватися лексикою, 

дотримуватися граматики, досягати образно-виразних ефектів, які відповідають 

поетиці цих традицій. По-третє, компетентний фахівець має орієнтуватися у 

засобах вторинних знакових систем. Вторинними щодо музики і хореографії є 

системи графічних знаків, які звичайно характеризуються терміном «нотація». 

За весь великий період розвитку музики і хореографії було створено багато 

різних систем нотування музичного та хореографічного дійства. Стародавні 

єгиптяни, наприклад, імовірно, одні з перших почали графічно фіксувати твори 

динамічних видів мистецтва. Для цього вони користувалися піктографічними 

знаками, що відображали танцівниць. Положення ніг та рук намальованих чи 

вирізьблених фігурок позначали ритмічну структуру танцю та його музичного 

супроводу. Однак, у добу середньовіччя європейці випрацювали декілька 

графічно-знакових систем, що відображали тільки музичну форму. Такі нотації 

використовували різні види знаків: цілковито умовні (цифри, букви, абстрактні 

символи) або іконічні, що своєю формою нагадували якусь властивість музичної 

форми (лінії нотного стану, знаки підсилення і послаблення звуку, знаки 

артикуляції і т. ін.). Теоретики танцювального мистецтва також створили низку 

різних графічних нотацій: Бошана-Фейе, В. Степанова, Дж. Шиллінгера, Х. Холм, 

Т. Василеску (для запису румунських народних танців),  У Чангсопа (для запису 

корейських танців), Е.  Хатчинсона, Э.  Домбрауэра (комп’ютерна програма 

алгоритмізованого аналізу і нотації), Фелипе Се (для запису аргентинського 

танго). Одна з найбільш розповсюджених у світовій практиці танцювального 

мистецтва – це лабанотация, розроблена Р. Лабаном у 1928 році.  

Звичайно, кожний добре освічений музикант і хореограф володіють 

засобами нотування творів своїх видів мистецтва. Таке уміння може стати у 

пригоді, коли потрібно зафіксувати пісенний, інструментальний чи 

хореографічний твір, як кажуть фольклористи, у «польових умовах», коли немає 

технічних засобів відео- та аудіозапису. Отже, закріплення знань і тренування 

навичок графічної фіксації музичного чи хореографічного тексту – дуже корисне 

заняття. Однак у контексті запропонованої методики використання нотації має 
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також іншу функцію. Воно спрямоване на вдосконалення уявлення, необхідного 

для декодування знаків вторинної знакової системи. Результатом цього 

семіотичного процесу має бути виникнення в слуховій уяві вчителя музики 

інтонаційної форми, яка може бути далі ним озвучена (проспівана, зіграна на 

музичному інструменті). Аналогічний когнітивно-психологічний процес 

відбувається у свідомості вчителя хореографії, коли він сприймає графічну форму, 

уявляє собі відповідну кінетично-зорову форму (жести і пози танцівників), а далі 

втілює її в фізичний рух свого тіла (приклад нотації, яка дає підстави для 

реставрації танцювальної композиції надано в Додатку 12). 

Якщо йдеться про національні мистецькі традиції, то найбільш проблемною 

є друга ланка охарактеризованого процесу – генерування інтонаційного чи 

кінетичного образу, який відповідає запису і, водночас, вимогам поетики 

традиційного мистецтва. Складність цієї ситуації в тому, що усі музичні та 

хореографічні нотації мають характер спрощеної схеми у відношенні до форми 

конкретних творів. Вони дозволяють точно фіксувати не всі параметри форми. А 

деякі властивості фіксуються дуже приблизно. Отже, всі графічні тексти 

залишають виконавцю досить великий простір для інтерпретації знаків музичного 

чи хореографічного письма. Втім, виконавці не можуть вільно користуватися 

такою свободою. Значні обмеження накладаються на інтерпретацію з боку 

«неписаних законів» мистецтва, якими виступає, перш за все, вимога стильової 

єдності твору.  

Для китайських педагогів-музикантів запропонована методика передбачає 

ознайомлення з національними традиційними засобами графічної нотації музики, 

як-от: а) система «веньцзі пу» (wenzi pu), що була за принципом табулятурною 

нотацією музики для багатострунного інструменту цинь (китайська цитра) і 

використовувалась у VI-Х століттях нашої ери (Додаток 13); б) ієрогліфічна 

система «гон-че» (gong-che), що була створена на основі табулятурного запису 

мелодій для подвійної флейти «бі-лі», і практикувалася у Х-ХІІІ століттях; 

в) система «цянжіпу» – дуже компактна ієрогліфічна нотація, пристосована для 

запису оригінальних музичних творів для популярного інструмента цинь.  



111 
 

Для майбутніх учителів хореографії пропонується особливий варіант 

методу репродукції танцю, який виконується за малюнками (спеціальними 

замальовками хореографів-професіоналів, ескізами, малюнками чи картинами 

професійних графіків чи живописців. Наприклад, висхідним стимулом для 

танцівника можуть слугувати дещо схематичні, але виразні та досить 

інформативні малюнки з ренесансного трактату про танцювальне мистецтво, який 

належить Туано Арбо (Жану Табуро) – автору трактата «Орхезографія» (1589) 

(Додаток  14). В цій праці автор дає також досить деталізовані словесні 

характеристики щодо лексики, композиції, техніки багатьох танців доби Високого 

Відродження. Автор описує жести і пози бранля, вольти, павани, баса, данса та 

інших танців, а також надає характеристики музичного супроводу до них. 

Зазначимо, що серед описаних в трактаті танців є чимало традиційних народних, 

розповсюджених в тій чи іншій сільській місцевості. Для реставрації танця за 

працею Туано Арбо корисно поєднати зусилля майбутніх учителів хореографії та 

вчителів музики. Студент музично-педагогічного профілю може підібрати, 

аранжувати і виконати музику до танцю (не тільки за прикладами, які надані 

автором «Орхезографії», алей з інших нотно-музичних джерел). 

Зауважимо, що завдання з реставрації танцю дозволяє варіювати в 

широкому діапазоні алгоритм роботи, яка може починатися зі спроб виконати 

описані чи намальовані рухи, або з прослухування музики, або з міркувань щодо 

синтаксичних одиниць та композиції всього танцю. Така широта можливостей 

проявити ініціативу, кмітливість, історико-культурні та етнографічні знання, 

власний мистецькій досвід, творчу уяву та інші необхідні властивості приваблює 

студентів і стимулює їхню творчу активність. Прочитання, інтерпретація та 

втілення (фізична актуалізація) музичного чи хореографічного твору певної НМТ 

за його записом – це складне завдання, яке при умові успішності виконання, може 

слугувати надійним показником міри володіння вчителем музики і хореографії 

відповідною національною мистецькою традицією.  

Художня реставрація музичного тексту або танцю в поетиці певної 

національної мистецької традиції за їх словесним описанням – це, в певному сенсі, 
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більш складний варіант попереднього методу роботи. Він потребує більшого 

художньо-виконавського досвіду, більш широких емпіричних знань, значної 

теоретичної озброєності, а головне – більш розвинутої здатності до творчого 

уявлення. Фактично йдеться про досить вільне компонування традиційного 

наспіву, інструментального твору чи танцю, яке регламентується двома 

чинниками: а) знанням-розумінням поетики певного виду та жанру НМТ; 

б) словесним текстом, що слугує приблизним орієнтиром для творчого уявлення. 

Словесний текст для впровадження цього методу може бути взятий з 

спеціальної наукової чи методичної літератури і містити точні професійні 

характеристики художньої форми. Так, скажімо, професійні описання художніх 

творів можна знайти у працях дослідників традиційної мистецької культури 

різних народів. Маються на увазі, наприклад, праці Б. Бартока і З. Кодая про 

угорський пісенний фольклор; М. Лисенка, К. Квітки, Ф. Колеси про українську 

пісню; Р. Массея, Н. Шована, Р. Деви про танці Індії; А. Кларамута, А. Пуіг, 

А. Ель Монте про танці Іспанії, В. Каріаму, С. Омофолабо, Велш-Асанте про танці 

народів Африки  і т. ін.  

Зразки словесного описання музики і танців містяться і в художній 

літературі. Деякі з них є достатньо розгорнутими, і дають досить конкретні 

характеристики форми та образного змісту танцю (останні інколи є більш 

важливими для успішності реставраційних дій студентів). Прикладом описання 

старовинного традиційного музичного твору може бути епізод з літературного 

твору «Сюньцзи», в якому йдеться про те, як легендарний музикант-віртуоз Бо Я, 

якого називали «богом циня», грав для свого друга – дровосека Чжун Цзичі. 

Широко відомий зразок художньо-прозаїчного описання пісенної музичної форми 

міститься в оповіданні І. Тургенєва «Співці» з циклу «Записки мисливця». 

Чудовий приклад художнього описання танцю, до того ж прикрашений 

талановитими власними малюнками, дав чеський письменник Карел Чапек у циклі 

«Дорожні замітки» (фрагмент наводиться у Додатку 15).  

Метод створення оригінальної музичної або хореографічної композиції 

відповідно до поетики певної національної культури не потребує багатослівної 
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характеристики. Цей вид практичного освоєння національних мистецьких 

традицій є найбільш складним з усіх можливих. Очевидно, що кінцевим 

продуктом дій студентів має бути ретельно стилізований музичний чи 

хореографічний твір, який не співпадає з жодним автентичним текстом, але 

справляє враження автентичного артефакту, що належить певній національній 

традиції. Для досягнення такого практичного результату студент має бути 

достатньо освіченою, ерудованою, здібною до творчого мислення особистістю, 

яка має витончений художній смак. Іншими словами, виконання подібного 

завдання потребує від студента найвищого рівня володіння знаннями щодо 

жанрової системи та поетики конкретної НМТ, вищого рівня виконавських і 

творчих (композиторських, аранжувальних, постановочних) умінь. З цього слідує, 

що викладачеві не варто зловживати цим методом підготовки фахівця. Доцільно 

звернутися до нього на завершення періоду навчання у ЗВО.  

Звичайно, що ефективність роботи і якість стилізованого артефакту НМТ 

підвищуються при умові участі викладача у знаходженні семантичних орієнтирів 

(героя, сюжету, домінуючих настроїв, ідей), виборі лексико-граматичних засобів, 

плануванні загальних властивостей синтаксичного ритму, фактури, композиційної 

структури твору. Інший варіант, який також веде до поліпшення кінцевого 

продукту – залучення декількох студентів до роботи над стилізованим твором.  

Виконання вправ з варіювання та комбінаторного застосування освоєних 

лексичних та синтагматичних одиниць традиційної художньої мови можна 

розглядати як метод підготовки студентів до більш складного завдання зі 

створення оригінальної стилізації твору НМТ. Варіювання – це головний 

композиційний принцип у фольклорному та традиційному мистецтві. Він є 

основою художнього експериментування, що лежить в основі імпровізації та усної 

композиції (це положення обґрунтоване у працях з психології творчої діяльності 

Л. Виготського, А. Мухи, Я. Пономарьова). Варіювання становить фундамент 

найбільш поширених на практиці типів творчих дій – «комбінаторної» та 

«дослідницької креативності» (за М. Боденом, 1992). Стосовно музично-

хореографічної творчості йдеться про дії, спрямовані на варіативне відтворення 
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вже освоєних лексичних та синтагматичних одиниць художньої мови. Майбутні 

вчителі музики і хореографії мають переконатися в цьому на власному досвіді 

сприйняття та відтворення традиційних творів. При наявності такого досвіду 

студентам не буде важко даватися самостійне використання варіативного 

повторення як принципу розвитку форми і отримання психологічно-виражальних, 

драматургічних, колористичних та інших смислових ефектів. 

Композиційна будова більшості музичних і хореографічних творів 

опирається, по-перше, на різні види інваріантного повторення простих чи 

складних синтагм, заснованих на лексичних одиницях (ритмоформулах, 

інтонемах, жестах, позах). В музичній композиції подібними інваріантними 

повтореннями є звичайні транспозиції інтонаційного елементу, його ритмічні 

розширення або стискання, дзеркальні перетворення (вони є не тільки в техніці 

конструювання поліфонічної музики у європейському професійному мистецтві, 

але також в усному пісенному мистецтві). По-друге, абсолютна більшість 

музичних творів виявляє у своїй композиції принцип варіантного устрою, тобто 

повторення з деякими змінами. Більш рідкісним для музичної форми є принцип 

комбінування тематичних елементів (тобто зміни позицій інтонаційних синтагм в 

більш масштабних синтаксичних структурах, або зміни позицій тематичних 

розділів у композиційній структурі). Виразна комбінаторика трапляється, 

наприклад, в українських ігрових і танцювальних піснях, в інструментальних 

творах на зразок карпатської сюїти. Що стосується традиційного танцювального 

мистецтва, то в ньому обидва принципи виявляють себе однаково широко та 

образно ефективно. 

Вправи з варіювання і комбінаторики, які отримують студенти, мають 

виконуватися за таким алгоритмом: а) студенти отримують від викладача 

короткий фрагмент музичного чи хореографічного тексту; б) з цього тексту 

потрібно виділити найбільш виразну та індивідуалізовану за формальними 

властивостями синтагму (фразу чи речення), яка може виконувати далі функцію 

теми; в) побудова нової композиції відбувається у процесі декількох інваріантних 

повторень тематичного елементу, услід за чим починається ланцюжок варіантних 
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повторень тематичної одиниці; г) низка варіантних проведень музичної чи 

хореографічної теми має завершитися новим формоутворенням, що має функцію 

каданса. В ідеалі такий алгоритм має бути реалізованим як імпровізація, тобто у 

реальному часі. Недостатньо підготовлені, мало здібні до експромту студенти 

отримують можливість потренуватися – виконати спочатку окремі дії з 

варіювання теми, а потім вже спробувати поєднати варіанти в цілісну композицію. 

Аналогічним чином виконуються вправи з комбінаторики: спочатку експонуються 

3-4 тематичних елемента, які запропоновані викладачем і характеризуються 

високою валентністю (можливістю послідовного з’єднання з будь-яким іншим 

елементом), а потім, після попереднього експериментування з парами тематичних 

одиниць, студент демонструє свої варіанти їх рекомбінації у непереривному 

музично- чи хореографічно-мовленнєвому процесі. Вправи на використання 

принципів варіювання та комбінаторики, ефективно готують майбутніх учителів 

музики та хореографії до самостійної творчої роботи з аранжування і 

стилізованого компонування.  

Допоміжну функцію має також використання навчальних тестів, 

спрямованих на формування вмінь художнього сприйняття творів НМТ. Йдеться 

про спеціальні вміння рецепції когнітивного рівня. До них належать вміння 

розрізняти, порівнювати з еталонними образами пам’яті, ідентифікувати в процесі 

сприйняття художньої форми базових лексичних елементів, жанрів, стилів, 

художніх технік, риторичних прийомів певної НМТ (маються на увазі прийоми 

повторення думки, підвищення «градусу» емоційного напруження, контрастного 

зіставлення чи протиставлення образів, ремінісценції і т. ін.). Запропонована 

методика містить навчальні тести декількох типів.  

Перший тип тесту складається з серії коротких фрагментів музичних та 

хореографічних творів, репрезентуючих мову певної національної мистецької 

традиції. Спочатку студенти знайомляться з питаннями тесту. Це етап тестування, 

що  формує установку сприйняття і спрямовує увагу на певні властивості форми 

або смислу запропонованого художнього тексту. Після того кожний фрагмент 

серії демонструється двічі або тричі (в залежності від складності завдання). Далі 
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реципієнт відповідає на запитання тесту. Потім фрагмент демонструється ще раз 

для того, щоб можна було перевірити і виправити помилки. Запитання, наприклад, 

є такими:  

 Який принцип упорядкування музичного ритму властивий музичному 

текстові: а) мензурального метроритму; б) модального (формульного) 

метроритму; б) тактового (періодично-акцентного) метроритму? 

 Скільки ритмічних лексем містить наведений фрагмент хореографічного 

тексту? 

 Скільки синтаксичних цезур містить музичний фрагмент і якої  вони якості: 

а) шість легких цезур між фразами і одна глибока цезура, що маркує 

розмежування музичних речень; б) сім легких цезур і одна глибока на 

завершенні речення; п’ять легких цезур між фразами і дві глибокі, що 

маркують завершення музичних речень? 

 Скільки синтаксичних цезур містить хореографічний фрагмент і якої  вони 

якості (аналог попереднього завдання)? 

 Які принципи композиційного формоутворення на основі тематичного 

елементу проявляються в наведеному  музичному (або хореографічному) 

фрагменті: а) періодичного інваріантного повторення; в) варіантного 

повторення; в) розробки; г) контрастного зіставлення тематичних елементів; 

д) рефрену; є) рекомбінації? 

Навчальні тести іншого типу спрямовані на вдосконалення сприйняття 

стильових властивостей поетики НМТ. Подібні тести містять, наприклад, такі 

запитання:  

 Порівняйте три музичні фрагменти і вирішить, у яких вони знаходяться 

стильових співвідношеннях: а) усі належать до одного стилю НМТ; б) до 

одного стилю належать тільки перші два зразки; в) до одного стилю 

належать тільки перший та останній зразки; г) усі зразки характеризуються 

різними національними традиційними стилями. 

 Проаналізуйте фрагмент хореографічної композиції та оберіть правильне 

судження щодо нього: а) фрагмент відрізняється стильовою чистотою і 
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однорідністю; б) фрагмент має ознаки стильової неоднорідності, 

суперечливості елементів різних систем поетики; в) фрагмент має ознаки 

стильового синтезу – художньо виправданого поєднання елементів різних 

поетик. 

Зауважимо, що подібні тести можуть бути використані у діагностиці 

володіння національними мистецькими традиціями (про це йдеться у наступному 

розділі дисертації). 

Розглянемо тепер зміст індивідуальних завдань зі створення 

герменевтичного коментарю до певного зразка національної мистецької традиції. 

Як зазначалось раніше, герменевтичний підхід до засвоєння НМТ трактується 

широко. Він спрямований на розуміння традиції в цілому, тобто на розуміння 

видового устрою традиційної мистецької практики і розуміння її поетики, як з 

боку образної семантики, так і з боку організації форми творів. Об’єктивність 

інтерпретації майбутніми вчителями музики і хореографії образно-семантичних 

властивостей творів забезпечується семіотичним підходом. У розробленій 

методиці фахової підготовки вчителів музики і хореографії семіо-герменевтичний 

підхід реалізується різнобічно: а) у викладанні теоретичних знань щодо знаків і 

знакових систем, специфіки їх функціонування в мистецтві, особливих знаків 

(зокрема, символів) національних культур тощо; б) у зауваженнях викладача, що 

готують студентів до сприйняття творів НМТ; в) в аналітичних судженнях щодо 

організації музичного чи хореографічного тексту.  

Семіо-герменевтичний підхід втілюється також і в академічній діяльності 

студентів, зокрема: а) у виконанні вправ, спрямованих на виокремлення знакових 

одиниць музичного чи хореографічного тексту (інтонем, ритмічних формул, 

жестів, поз); б) у спробах словесно-понятійної інтерпретації окремих значущих 

елементів музичного чи хореографічного текстів; в) у відповідях на запитання 

навчальних тестів щодо контекстових смислів знакових одиниць в художній 

формі тощо. 

Найбільш інтенсивно семіо-герменевтичний підхід втілюється в 

індивідуальних завданнях, спрямованих на різнобічне розуміння і словесне 



118 
 

вираження художньо-образного смислу конкретного артефакту НМТ. Подібні 

завдання можуть мати різний обсяг: від коротких зауважень в усній або письмовій 

формі до розгорнутої письмової праці у жанрі критичного або аналітичного есе. 

На завершальній стадії процесу засвоєння НМТ доцільно звернутися до 

розгорнутої форми семіо-герменевтичного аналізу і описання художнього твору. 

Завдання має бути продумано викладачем з боку індивідуального підходу 

до студента. Перш за все, зразок, який пропонується студенту для осмислення і 

описання має відповідати декільком критеріям: а) він має бути не занадто 

складним для аналізу і розуміння; б) водночас, надто простий зразок також не є 

доцільним, оскільки прості завдання можуть знищити дослідницькій ентузіазм 

майбутніх учителів мистецтва; в) запропонований зразок має викликати інтерес 

(можливо, не одразу) і щире бажання студента зрозуміти організацію його форми 

та образний зміст.  

Перед тим, як проводити аналітичну роботу, або «паралельно» з цим 

процесом, студент має познайомитися з декількома зразками екфразису – 

художнього описання творів мистецтва, які часто зустрічаються в белетристичних 

творах (найдавніші зразки екфразису були створені Гомером в поемах «Іліада» та 

«Одисея», вони зустрічаються в середньовічних лицарських романах, творах 

В. Шекспіра, Ф. Рабле, Данте, Н. Буало, Вольтера, Г. Лесінга, Й. Гьоте, 

Е. Гофмана, О. Пушкіна, М. Гоголя, Г. Флобера, П. Сен-Віктора, Л. Толстого, 

Ф. Достоєвського, О. Уайлда, Л. Українки, Р. Роллана, Е. Ремарка, Т. Манна, 

Г. Гессе, Лю Е, Пу Сунліна  та інші). Звичайно, що не варто розраховувати на 

швидкий і сильний вплив блискучого художнього слова на герменевтичні уміння 

майбутніх учителів музики і хореографії. Втім, зразки яскравих художніх вражень 

від літературного слова надають студентам підсвідомі орієнтири для 

наслідування, ненав’язливо наводять їх на ті чи інші риторичні прийоми, 

підказують лексичні засоби, привчають до культури естетичного судження.     

Для отримання більш якісного результату герменевтичного описання твору 

НМТ корисно обговорити зі студентом послідовність дій. Не варто дотримуватися 

завжди якогось одного порядку. Алгоритм має бути визначений у залежності від 
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особливостей предмету інтерпретації. Також порядок герменевтичних дій 

залежить від їх прагматики. В цьому випадку, як це очевидно, герменевтика 

мистецьких творів має педагогічне спрямування. Отже, кінцевою ціллю 

самостійної герменевтичної роботи студентів є роз’яснення форми і змісту твору 

школярам. Можливі варіанти інтерпретації залежать від віку учнів, ступеню їх 

загальної та мистецької освіченості, дидактичної функції словесного описання 

твору.  

Хоча план письмової роботи може бути різним, сама логіка завдання 

передбачає виконання таких необхідних дій: 1) уважне і неупереджене сприйняття 

твору, рефлексія загального враження від нього; 2) формулювання робочої 

гіпотези щодо характеру центрального образу, драматургічної колізії, 

інтертекстового смислу, можливого ідеологічного смислу; 3) лінгво-семіотичний 

аналіз форми – усвідомлення характеру фізичного матеріалу, лексики, синтаксису, 

фактури і композиції, стилю; 4) верифікація робочої гіпотези щодо образного 

смислу всього твору на основі методу герменевтичного кола (за 

В. Шлейермахером і Г. Гадамером).  

Суть методу герменевтичного кола  в тому, що смисл цілого 

конкретизується і коригується шляхом встановлення смислів провідних елементів 

форми, а смисл елементів, в свою чергу, визначається з урахуванням «проекції» на 

них образного смислу всієї цілісної форми твору. Останній необхідний етап 

виконання цього завдання – літературне оформлення результатів герменевтичного 

вивчення твору.  

Якість реалізації цього елементу завдання залежить від загальної культури, 

уміння логічного мислення, рівня володіння студентом ресурсами рідної мови, 

читацького досвіду, умінь літературного викладу, розуміння особливостей 

сприймання вчительських висловлень учнями різного віку тощо. Деяке, ледь 

помітне покращення цієї сторони завдання можливе при систематичних заняттях з 

викладачем, який здійснює аргументовану критику, наводить на потрібні слова і 

звороти, виправляє стилістичні негаразди, пропонує більш доцільні аспекти 
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інтерпретації. Більшість студентів бувають заохочені до виконання 

герменевтичного есе, коли оголошується конкурс таких робіт.  

Тепер розглянемо третю групу методів, які спрямовані на формування 

інтересу та ціннісного ставлення до НМТ. Йдеться, перш за все, про інтерес до 

пізнавальної, художньо-творчої та педагогічної діяльності в царині рідних 

національних мистецьких традицій і творчості народів світу.  

До цієї групи входять, перш за все, ігрові методи. Педагогічна психологія 

давно дійшла висновку, шо гра – це важливий, а у дошкільному віці – 

найважливіший вид діяльності дитини. Ігрова поведінка притаманна навіть 

тваринам. Однак, ігри людей мають широкий спектр функцій і смислів (вони 

вдало охарактеризовані в популярній книзі «Ігри, в які грають люди. Люди, які 

грають в ігри» (Берн, 2016)). Г. Селевко розрізняє такі функції гри в практиці 

людини: «…розважальну (це основна функція гри – розважити, доставити 

задоволення, пробудити інтерес); комунікативну: освоєння діалектики 

спілкування; самореалізації в грі як полігоні людської практики; терапевтичну: 

подолання різних труднощів, що виникають в інших видах життєдіяльності; 

діагностичну: виявлення відхилень від нормативної поведінки, самопізнання в 

процесі гри; функцію корекції: внесення позитивних змін в структуру 

особистісних показників; міжнаціональної комунікації: засвоєння єдиних для всіх 

людей соціально-культурних цінностей; соціалізації: включення в систему 

суспільних відносин, засвоєння норм людського гуртожитку» (Селевко, 2005, 

с. 131). Вважаємо за необхідне додати до цієї низки ще три функції – дидактичну, 

виховальну і змагальну. Саме вони надають грі великого педагогічного значення.  

Гра, як вид діяльності, супроводжує людину все життя. При цьому гра 

зостається одним із найбільш цікавих, привабливих, улюблених людиною видів 

діяльності. Закономірно, що педагогіка взяла гру на озброєння як один з найбільш 

ефективних методів освіти. У педагогічній літературі обговорюються різні 

класифікації педагогічних ігор, різні оцінки гри як педагогічного методу. 

Г. Селевко розділяє ігри «…по виду діяльності на фізичні (рухливі), 

інтелектуальні (розумові), трудові, соціальні та психологічні. За характером 
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педагогічного процесу виділяються групи ігор: а) навчальні, тренувальні, 

контролюючі та узагальнюючі; б) пізнавальні, виховні, розвиваючі, такі, що 

ведуть до соціалізації; в) репродуктивні, продуктивні, творчі; г) комунікативні, 

діагностичні, профорієнтаційні, психотехнічні» (там само, с. 132). За характером 

ігрової методики вчений розрізняє три групи: «…ігри з готовими «жорсткими» 

правилами; ігри «вільні», правила яких встановлюються по ходу ігрових дій; ігри, 

в яких є і вільна ігрова стихія, і правила, прийняті в якості умови гри і які 

виникають за її ходом» (там само). 

Ще один ракурс класифікації – методичний – дозволяє педагогам 

розрізняти: ігри предметні, сюжетні, рольові, ділові, імітаційні та ігри-

драматизації. Представлена Г. Селевко багатомірність класифікаційних підходів 

наводить на думку щодо можливості існування змішаних типів педагогічної гри. 

Саме такі ігрові методи пропонуються в нашій роботі.   

Назва гри «Одеон» (від грецького ode – пісня) пов’язана з спеціальною 

будівлею в античних Афінах, а потім – в усій ойкумені, в якій проходили виступи 

музикантів, театральних акторів і танцівників. Такі виступи були, по суті, 

змаганнями на зразок спортивних олімпіад. Переможці увінчувалися лавровим 

віночком, їх імена заносилися в історичні хроніки. Змагання в музичному 

мистецтві були приурочені до свята на честь Аполлона і проводилася в урочистій 

обстановці. Елементи історії можна зберегти і в пропонованій грі. 

За видом діяльності учасників гра «Одеон» є синтетичною, бо передбачає 

інтелектуально-психологічну, фізичну та соціальну активність. За характером 

педагогічного процесу вона є тренувальною, розвиваючою і творчою. За 

характером ігрової методики вона сполучає вільні дії учасників та певні правила. 

За правилами, учасники гри розподіляються на три категорії: «митці» – двоє чи 

троє студентів, які змагаються між собою, «судді» та «публіка».  

«Митці» мають виконати власну композицію, що відповідає властивостям, 

зокрема – поетичним вимогам певної національної мистецької традиції. 

Організатор гри заздалегідь знайомить «митців» з однаковими для кожного 

обмеженнями щодо властивостей музичного чи хореографічного твору, який 
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кожний митець має створити і виконати. Обмеження стосуються етнічної та 

жанрової визначеності твору. Наприклад, майбутні вчителі музики можуть 

виконати твори в жанрі та поетиці української веснянки, чеської колядки, 

угорської пісні жанру вербункош, грузинської аробної пісні  тощо. Літературно-

поетичний текст пісні також пропонує вчитель. Самостійний пошук тексту в 

нотних збірках пісень звичайно веде студента (свідомо чи неусвідомлено) до 

репродукції. Втім, доцільно користуватися філологічними джерелами 

фольклорних текстів.  

Майбутні вчителі хореографії отримують, наприклад, завдання виконати 

китайський (ханський) танець зі стрічками, мексиканський танець з капелюхом 

(«Харабе тапатіо»), британську джигу. Музичний супровід «митці» мають 

підібрати самі. Музичний текст, так само, як і хореографічна форма, має 

відповідати поетиці національної мистецької традиції.  

«Публіка» підтримує «митців» і приймає своє рішення щодо переможця 

простим голосуванням. «Судді» – троє обраних чи назначених студентів виносять 

аргументоване рішення щодо результату змагання. Вони пояснюють це рішення, 

опираючись на головний критерій оцінки: відповідність представленої творчої 

роботи вимогам національного і жанрового стилю НМТ. 

Гра «Касталія» конкретизує прийнятий у дослідженні художньо-

інтегративний (або поліхудожній) підхід. Назва цієї гри пов’язана з романом 

Г. Гессе «Гра в бісер», в якому письменник створив образ Ордена вибраних 

інтелектуалів, мешканців утопічного міста Касталії, знавців точних наук і 

мистецтва, винахідників універсальної «Гри в бісер» – гри розуму, почуттів, усіх 

духовних сил людини. Автор дуже приблизно, натяками характеризує в тексті 

роману цю незвичайну гру: «Ці правила, мова знаків і граматика Гри, становлять 

різновид високорозвиненого тайнопису, у створенні якого беруть участь багато 

наук і мистецтв, особливо ж математика й музика (а відповідно й музикознавство), 

і який може передати й пов'язати зміст і наслідки майже всіх наук. Таким чином, 

Гра в бісер – це гра всім змістом і всіма вартостями нашої культури… Всім, що 

людство в епохи свого піднесення витворило в сфері пізнання, високих думок і 
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мистецтв, що в наступні сторіччя наукового осмислення було закріплене в 

поняттях і стало спільним інтелектуальним надбанням, – усім цим величезним 

зібранням духовних вартостей гравець у бісер володіє так, як органіст своїм 

органом…» (Гессе, 1984, с. 80).  

Очевидно, що подібне описання (як і усі, що письменник наводить у романі) 

не дає уявлення про те, як можна грати «в бісер». Втім, перед нами не було 

завдання відтворити видуману Г. Гессе гру. Ідея письменника навела на думку про 

можливість вільної гри, яка поєднує образи різних видів і жанрів мистецтва, 

образи живої природи, міфології та, цілком можливо, наукових концепцій. 

Головний принцип гри – створення послідовності образів, що з’єднані асоціацією. 

Асоціація – це «будь-який набутий, функціональний зв'язок між двома або більше 

психічними елементами. Цими елементами можуть бути ідеї, дії, стимули, образи, 

реакції і т. п.» (Немов, 2007, с. 32). Психологи вказують на те, що асоціації 

виникають, насамперед, в силу просторової і часової суміжності, проявом яких є 

асоціації за  подібністю і контрасту (Рубінштейн, 2013, с. 264). Саме ці два 

принципи – подібність і контраст образів, ідей, психологічних станів покладено в 

основу гри «Касталія».  

Правила гри є такими:  

1. Грають два учасники (можливо пристосувати умови гри так, щоб 

приймали участь дві команди гравців).  

2. Організатор гри пропонує перший образ, виражений одним словом, або 

поетичним висловленням, зображенням, танцювальним жестом, музичною 

фразою, світлиною, фрагментом кінофільму тощо. 

3. Перший з гравців після короткого міркування (час на роздуми, за умовою 

гри є обмеженим двома хвилинами) без будь-якої аргументації репрезентує образ 

(дію, думку, емоцію, психологічний стан), який в нього асоціюється з першим 

заданим образом. Очевидно, що подібна реакція відповідає психологічному 

поняттю «вільної асоціації» («…будь-яка, нічим не обмежена асоціація, що 

формується між ідеями, словами, думками і т. п.» (Нємов, 2007, с. 32). Засобом 

репрезентації образу можуть бути спів, гра на інструменті, хореографічний текст, 
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малюнок, декламація віршу, коротке літературне описання образу природи, 

згадування якогось зразка образотворчого мистецтва (будівлі, скульптури, 

картини) або театру і кінематографу тощо.  

4. Другий учасник таким самим чином відповідає на асоціативну реакцію 

свого ігрового партнера-супротивника. 

5. Гра завершується, коли хтось з учасників порушує часове обмеження 

(можливий варіант завершення – коли буде вичерпана обумовлена кількість 

представлених асоціацій). Найбільш наочний і об’єктивний засіб виявлення 

переможця за часовим показником – використання спеціального хронометру для 

гри в шахи. Це дає змогу гравцеві контролювати час на міркування до моменту, 

коли в нього або у супротивника «прапорець падає» і гра закінчується.  

6. Швидкість асоціювання – важливий показник володіння НМТ, але не 

єдиний, і не головний. Тому в грі беруть участь «судді» («магістри касталійського 

Ордену»). Незалежно від показника швидкості виникнення асоціацій у кожного з 

гравців вони оцінюють: а) якість самих асоціацій за критеріями художньої 

яскравості, оригінальності та відповідності певній НМТ; б) якість мистецького чи 

риторичного (словесно-літературного) втілення образів. Остаточне судження 

щодо перемоги одного з гравців виноситься за комплексною оцінкою.    

Принцип гри «Танцювальне буриме» навіяно відомою літературною 

розвагою. Буриме – (слово походить від французького виразу bouts rimes – 

римовані закінчення) літературна гра, що полягає у складенні віршів на задані 

рими. Перший варіант такої гри: усім учасникам пропонується тема і римовані 

слова, які завдають контур віршової строфи. Кожний учасник складає власний 

вірш, орієнтуючись на цю структуру, однакову для усіх. Потім результати 

порівнюються між собою і визначається найбільш вдалий. Іншій варіант буриме 

передбачає почергову участь гравців, коли римована кінцівка, або вся строка 

передаються наступному учаснику як орієнтир для утворення ним власної строфи. 

І так далі. Найчастіше результат подібної почергової спільної роботи викликає у 

публіки комічну реакцію.  
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У літературознавчих джерелах зазначається, що гра буриме була вигадана 

одним маловідомим французьким поетом в VХІІ столітті, а потім  поширилася в 

поетичних салонах Європи. Потрібно зауважити, що ігрові форми словесної 

творчості з давніх часів існували в традиційному мистецтві. Дослідники 

українського фольклору – В. Гошовський, Ф. Колесса – помічали ознаки 

почергової імпровізації при виконанні коломийкових пісень і танців, коли кожний 

наступний виконавець короткого куплету (він складався з двох віршових рядків) 

відповідав попередньому. Часто при цьому використовувалася традиційна 

формула зачину (наприклад: «на високій полонині…», «ой летіла зозулиця…»), 

або повторювався весь перший рядок. 

Аналогічний принцип почергової (діалогової) імпровізації пісенного 

куплету зустрічається в багатьох традиційних культурах: у пісенному фольклорі 

чжуаней – національної меншини Китаю, що мешкає у провінції Гуансі; (Лю Ли, 

2012); в поетичній традиції Ближнього і Середнього Сходу (жанр муназара – 

своєрідна дискусія між уявними супротивниками, кожний з котрих намагається 

довести свою перевагу) (ЛЭС, 1987); в традиції музично-поетичного мистецтва 

мандрівних лицарів Провансу (жанр тенсони, від латинського слова tensio – 

дебати, суперечка), де відбувався діалог-суперечка двох поетів на певну моральну 

чи філософську тему, підпорядкований заздалегідь встановленому віршовому 

розміру і типу строфічної структури. 

Принцип ігрового діалогу, суперечки, змагання учасників зустрічається у 

традиційному танцювальному мистецтві багатьох народів. До цього типу 

належать, наприклад, войовничі танці кавказців, норвежців, північно-

американських індійців, латиноамериканців, що носять характер змагання у 

витривалості, силі, спритності, мистецтві володіння зброєю. Сліди змагання у 

воїнському мистецтві можна побачити в лексиці та композиційному устрої 

українського гопака, грузинських хорумі та церулі, угорського вербункоша, 

танцювально-акробатичних епізодах спектаклів жанру пекінської опери.  

Подібні традиційні архетипи навели на ідею гри «Танцювальне буріме». 

Послідовність дій та умови цієї гри є такими:  
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1. Організатор заздалегідь обирає тему для хореографічної імпровізації і 

підбирає відповідний музичний супровід. Темою можуть бути: а) певний герой та 

сюжет національного міфу, легенди, обряду, казки, пісні, літературного твору 

(наприклад – Гільгамеш, Ахіллес, Сунь-Укун, Рамаяна, Таріел, Сід, Котигорошко 

та ін.); б) певний жанровий стиль національної мистецької традиції (наприклад – 

грецького сиртакі, норвезького халінгу, кавказької лезгінки, іспанської фаруки 

тощо).    

2. Перед початком гри двоє учасників (або, ще краще, дві команди) 

дізнаються про тему, знайомляться з заготовленою організатором музикою у її 

«живому виконанні» або у фонограмі, і отримують декілька хвилин для 

підготовки: пригадування поетики (модальностей образного смислу, лексики, 

синтаксичних моделей, шо відповідають заданій темі чи жанру НМТ); уявлення та 

фізичної апробації деяких типових жестів чи поз.  

3. Перший учасник (гравець, відряджений командою) демонструє свій 

варіант хореографічного тексту.  

4. Другий учасник також отримує невеликий час на підготовку продовження 

запропонованої хореографічної форми. Знову демонструється музичний супровід 

(але перший учасник повторно не демонструє хореографічного компоненту). Коли 

наступає потрібний момент (організатор може допомогти другому учаснику 

включитися своєчасно) другий гравець має продовжити танець і зупинитися в той 

момент, коли почує глибоку цезуру в синтаксичній формі музичного мовлення. 

5. Далі творча ініціатива знову переходить до першого гравця. Гра 

закінчується, коли вичерпується весь заготовлений музичний матеріал. 

6. Потім обидві команди намагаються згадати свої мікро-композиції та 

підговорити їх без зупинок, як єдиний твір.  

7. Судді оцінюють процес і результат, орієнтуючись на такі критерії: 

а) відповідність використаних учасниками гри засобів художньої виразності 

певній національній мистецькій традиції; б) почуття гравцями зв’язаності та 

цілісності форми, що проявляється в узгодженні свого фрагменту мовлення з 

попереднім художнім висловленням; в) змістовність запропонованих фрагментів, 
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оригінальність художньої фантазії учасників; г) майстерність виконання 

танцювальних рухів.     

Окрім описаних форм, реалізуючих інтерактивний метод ігри, 

запропонована в дисертаційному дослідженні методика використовує вікторини, 

змістом яких є всесвітньовідомі герої та сюжети міфології. Особливістю 

розроблених вікторин є форма презентації запитань. А саме: запитання включають 

демонстрацію творів традиційного мистецтва. За формою, питання є, наприклад, 

такими: «Який герой (або міфологічний сюжет) національної мистецької традиції 

зображений на малюнку?»; «До якої національної мистецької традиції належить 

представлений в запису музичний (або танцювальний) фрагмент?»; «Як 

називається жанр музики (або танцю), який виконують артисти?».   

  Ще одна форма роботи, яка пробуджує інтерес студентів до предмету 

НМТ – це конкурси творчих проектів-презентацій певних зразків народної 

творчості, або національних мистецьких традицій для школярів. Подібний 

конкурс може обмежитися складенням плану чи конспекту уроку для певної 

вікової категорії учнів. Втім, найбільш ефективно впливає на мотивацію 

майбутніх учителів музики та хореографії проведення практичного заняття з 

школярами (за планом педагогічної практики), або зі студентами. Така форма 

роботи є найбільш ефективною не тільки з точки зору процесу засвоєння НМТ, 

але також і в аспекті формування педагогічних інтересів, знань і умінь майбутніх 

вчителів мистецтва.  

 

2.3. Стратагеми та умови процесу засвоєнням національних 

мистецьких традицій майбутніми вчителями музичного мистецтва і 

хореографії 

Для більшої зручності й логічної стрункості педагогічного процесу методи 

впорядковані також у три комплекси, що характеризуються як стратагеми. 

Педагогічна стратегема – «…це певний модус здійснення педагогічного впливу, 

який раціонально поєднує конкретні методи, форми і умови навчального процесу, 

і осмислюється викладачем як один із можливих варіантів досягнення чітко 
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поставленої дидактичної мети» (Шип, Чень Цзіцзянь, 2018, с. 244). Головною 

ціллю освоєння майбутніми вчителями мистецтва сфери НМТ, як зазначено вище, 

є володіння традицією, тобто здобуття певних знань, умінь та мотивації 

діяльності. Кожна ціль може бути досягнута різними шляхами. Методика 

передбачає три таких шляхи, позначені як індуктивна, дедуктивна і традуктивна 

стратагеми. 

Поняття індукції, дедукції і традукції сприйняті від філософії, точніше від 

логіки як філософської дисципліни. Ці поняття не нові для педагогіки. Вони 

розглядаються багатьма дидактами. Висловлення щодо дедуктивного та 

індуктивного методів навіть набули хрестоматійного статусу. В підручнику, під 

редакцією авторитетного дослідника педагогічних методів, Ю. Бабанського 

зазначено, що «Індуктивні і дедуктивні методи навчання характеризують 

винятково важливу особливість методів – здатність розкривати логіку руху змісту 

навчального матеріалу. Застосування індуктивних або дедуктивних методів 

означає вибір певної логіки розкриття змісту досліджуваної теми – від часткового 

до загального або від загального до конкретного» (Педагогика, 1983, с. 187).  

Іншій дослідник дидактики – І. Лернер, підкреслює певну нейтральність 

дедуктивного та індуктивного методів щодо сутності процесу засвоєння 

культурного досвіду. Він зазначає: «Можна перераховувати всі відомі логічні 

фігури, бо всі вони в тій чи іншій мірі застосовуються або можуть застосовуватися 

і навчанні, але вони не характеризують головного аспекту навчання – 

гносеологічного, тому що при кожному методі в гносеологічному сенсі беруть 

участь всі логічні засоби одночасно, з боку як вчителя, так і учнів. Розрізнити тут 

методи неможливо» (Лернер, 1981, с. 150). З цим потрібно погодитися. Але з 

іншого боку, як визнає сам І. Лернер: «Логічний аспект навчання дозволяє 

послідовно побудувати сам процес, що диктується реалізацією методів» (там само, 

с. 151). 

Отже, використання індуктивного і дедуктивного методів організації 

матеріалу органічно поєднується з наочними, практичними, репродуктивними, 

проблемно-пошуковими та іншими методами, які відображають суть предмету та 
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психологічну складність навчання як гностичного процесу. Саме в такому 

дидактичному ракурсі розуміються використані логічні категорії індукції, дедукції 

і традукції. 

Перший варіант «логіки руху змісту навчального матеріалу» (за 

висловленням Ю. Бабанського) отримав позначення «індуктивна стратагема» 

(тобто, рух від конкретного до загального). Цей рух починається з накопичення 

різноманітного художнього досвіду: а) образних вражень від сприйняття творів 

НМТ, б) емоційних переживань і естетичних оцінок; в) окремих фактичних знань 

зі сфери етнології, історії та теорії культури, мистецтвознавства, філології, 

релігієзнавства тощо; г) уявлень про окремі елементи та сторони музичної чи 

танцювальної мови, образної семантики, стилів і жанрів національних мистецьких 

традицій; д) знання текстів окремих творів або їх фрагментів, що були засвоєні у 

процесі музично- чи хореографічно-виконавської роботи.  

Наступним етапом реалізації цієї стратагеми є когнітивно-психологічні дії 

зіставлення й узагальнення квантів набутого досвіду, зокрема: перехід від 

одиничних образних уявлень до інтегральних цілісних образів, в яких 

інтегруються спільні властивості одиничних уявлень; поєднання розрізнених 

знань на основі виявлення їх спільних та відмінних властивостей у класи; 

формування на цій основі все більш абстрактних понять і засвоєння їхніх 

семіотичних еквівалентів (термінів). Такий природний для «людини розумної» 

гностичний процес вимагає певної стратегії використання методів надання 

студентам інформації та формування знань, що спрямовують майбутніх учителів 

музики та хореографії до розуміння явищ НМТ.   

Індуктивний рух є також цілком природним для художньо-виконавської та 

продуктивної (композиторської, аранжувальної, постановчої) діяльності вчителів 

мистецтва. Іншими словами, індуктивний процес спостерігається і на рівні 

формування практичних умінь і навичок студентів. Він проявляється, зокрема, у 

феномені генералізації елементарних рухів та прийомів художньо-виконавських 

дій. В освоєнні умінь музичного виконавства – це перехід від елементарних дій до 

їх синтезу в більш складних сенсо-моторних програмах (наприклад, просування 
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від навичок гри тетрахордів до виконання гамоподібних пасажів на фортепіано, 

від гри смичком на «порожніх струнах» до виконання мелодій лівою та правою 

руками на «притиснутих струнах» на скрипці тощо). В оволодінні мистецтвом 

танцю – це аналогічний індуктивний процес переходу від гранично простих па, 

що виконуються біля станка, до їх поєднання в хореографічні синтагми. Мабуть, 

не буде помилкою стверджувати, що індуктивна стратагема лежить в основі 

більшості музично-педагогічних і хореографічно-педагогічних систем, шкіл, 

напрямів.    

Нарешті, індуктивна логіка може проявити себе і в становленні 

мотиваційно-ціннісного компоненту засвоєння національних мистецьких 

традицій. Тут також цілком природним процесом є перехід від зацікавлення (часто 

пробудженого  випадковим збігом обставин) до більш глибокого і широкого 

інтересу, до більш високої естетичної, етичної, прагматичної та іншої оцінки. 

Першим «подразником», що спрацював як чинник зацікавленості, можуть бути: 

яскраве художнє враження від твору НМТ; незвичайність, несподіваність, 

дивовижність артефакту народної традиції; усвідомлення нерозв’язаної проблеми 

(ментальний дискомфорт) тощо. 

Реалізація індуктивної стратагеми передбачає використання великої 

множини методів, прийомів, форм роботи, комплекс яких залежить від багатьох 

обставин.  

Наведемо приклад з практики викладання спецкурсу «Національні 

мистецькі традиції». Знайомство студентів з традиційною музикою афро-

американського етнічного прошарку населення США спиралося на початку на 

індуктивну стратагему. Були використані: метод демонстрації окремих зразків 

американської музики в стилях spiritual, gospel song, архаїчний блюз, rhythm-and-

blues, соул. У певному «пункті» цього екстенсивного процесу набуття емпіричних 

знань і досвіду художньо-образного сприйняття виникає потреба в узагальненні, 

приведенні всієї маси вражень, уявлень і спостережень до зручних абстракцій. Тут 

виникає природна необхідність у методах аналізу відомих артефактів. Аналітичні 

дії отримують більшу ефективність, якщо студенти залучаються до відтворення 
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автентичних зразків традиції. Спроби вокального, інструментального, 

танцювального засвоєння елементів художньої форми творів НМТ полегшують 

аналітичне вивчення зразків. Вони дозволяють впевнено виокремити і засвоїти 

ритмічні формули, характерні, мелодичні звороти, ладові модуси, танцювальні 

жести, синтаксичні закономірності тощо. При умові допомоги з боку викладача, 

спроби точного відтворення певних властивостей форми та образів закономірно 

приводять студентів до абстрактних понять, що характеризують поетику 

традиційної «чорної» музики Сполучених штатів. Звичайно, у когнітивному 

відношенні такий процес засвоєння матеріалу не обмежується індуктивними 

діями, а обов’язково доповнюється розумовим механізмом дедукції.  

Другий шлях логічної організації педагогічного впливу позначено як 

«дедуктивна стратагема». Йдеться про рух у напрямі «від загального до 

конкретного». Він також може регулювати процес формування гностичного, 

художньо-практичного і мотиваційно-ціннісного компонентів володіння 

національними мистецькими традиціями. У застосуванні до процесу засвоєння 

знань з НМТ дедукція може починатися, наприклад, з обговорення цілісної 

картини художньої практики, в якій конкретна національна мистецька традиція 

постає у вигляді єдиної системи жанрів, стилів, художньо-мовних діалектів, 

семантичних інваріантів, які потім в освітньому процесі отримують поступову 

конкретизацію.  

Продовжимо наведений вище приклад, коли завданням майбутніх учителів 

музики і хореографії є засвоєння афро-американської мистецької традиції США, і 

пояснимо цю тезу. Згідно з дедуктивною стратагемою. засвоєння цієї традиції має 

починатися з надання інформації про історію примусової міграції африканців до 

Америки, загальні властивості Західно- і Центральноафриканської культури 

(вірування, міфи, обряди, побут); властивості музики і танцювального мистецтва; 

історичну долю чорного населення США. Далі доцільно представити (з 

використанням іконічних моделей та схем) всю жанрову систему американо-

африканської традиції в цілому, а також охарактеризувати у загальних рисах її 

поетику. Мають бути узагальнено освітлені: домінуючи персонажі, теми пісень і 
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танців, емоційні модальності; закономірності метроритмічної та ладової 

організації музики; тембральні та артикуляційні особливості музичного 

інтонування; лексика (типові жести і пози), синтаксичні та композиційні 

особливості хореографії; головні стильові напрями. Осмислення загальних 

положень і абстрактних понять підкріплюється засвоєнням відповідних термінів 

(поліметрична поліритмія, свінгування, блюзовий стрій, блюзові лади, 

респонсорний спів, тощо).  

Водночас передбачається практичне знайомство студентів з декількома 

цілісними зразками музично-танцювального мистецтва цієї традиції. Дедуктивна 

стратагема передбачає освоєння виконавських і творчих умінь у напряму від 

виконання цілісних творів шляхом безпосереднього наслідування до технічного 

опрацювання й осмислення кожного з елементів. Такий шлях проходять майже всі 

китайські студенти, які опановують, скажімо, традиційне мистецтво української 

пісні або хороводного танцю. Звичайно, вони отримують загальну інформацію 

щодо національних традицій, культурного контексту творі, їх загальної 

семантики. Також їм надається більш-менш досконалий зразок інтерпретації, за 

яким вони мають відтворити форму твору. Після цього починається більш тонкий 

процес виявлення студентом окремих елементів художньої мови, їх багатомірних 

смислів, риторичних прийомів, закономірностей мови тощо. 

Стратегія формування ціннісного ставлення майбутніх учителів музики і 

хореографії до національних мистецьких традицій спирається на можливість 

зацікавити студентів цілісним яскравим образом культури певного народу. Від 

першого (часто нестійкого) зацікавлення педагогічний вплив може розвиватися у 

напрямі поглиблення інтересу до окремих сторін і проявів національного 

характеру, менталітету, художнього мислення представників конкретної традиції. 

Таке поглиблення інтересу буде означати зростання поваги, приязні до НМТ, 

підвищення й укріплення її високої позиції в системі духовних цінностей 

особистості.    

Третя стратагема отримала назву «традуктивної». Вона характеризується 

логічним принципом «від конкретного до конкретного». Цей термін взято нами з 
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класичної логіки. Саме слово походить від латинського traductio – переклад, 

переміщення, перенос значення. В логіці під традукцією розуміють «…умовивід, в 

котрому і висновок є судженнями однакової спільності, тобто, коли висновок йде 

від знання певного ступеню спільності до нового знання, але того самого ступеня 

спільності» (Кондаков, с. 614). Поряд з наведеним трактуванням, в літературі 

поширене більш вільна інтерпретація поняття: традуктивне пояснення певного 

текстового елементу або поняття – це пояснення за аналогією. В цьому смислі це 

поняття використовується в дисертації для позначення третьої методичної 

стратагеми. 

Традуктивна логіка педагогічного процесу часто виявляє свою корисність у 

випадках, коли індуктивна чи дедуктивна стратагеми потребують громіздкого 

пояснення з використанням спеціальних понять і мало знайомих студентам 

образів. Аналогія спрацьовує швидко і результативно. Наприклад, обговорюючи з 

європейськими студентами образ героїні, мовні засоби та стилістику «Танця 

зваблювання» (про нього вже йшлося раніше), корисно порівняти образ героїні 

танцю – принцеси Сі Ши – з образом Саломеї, напівісторичної, напівлегендарної 

іудейської принцеси. Ця особа також прославилася своєрідним танцем з 

елементами стриптизу (він зветься танцем «Семи покривал»), який зваблював 

розбещеного царя Ірода. Завдяки талантам письменника О. Уайлда, композитора 

Р. Штрауса, художника Г. Моро, кінорежисера К. Рассела, танець Саломеї став 

всесвітньо відомим мистецьким фактом. Втім, описана в Біблії давньоіудейська 

легенда відбиває дуже старий жанр хореографічного мистецтва, який був 

поширений в Ассирії, Стародавньому Єгипті, Візантії, середньовічному Магрибі. 

Йдеться, зокрема, про еротичні танці марокканських альмей, сліди яких 

збереглися досі у відомому псевдофольклорному «танці живота» та – в більш 

художньо досконалих формах – у танцях іспанських ромів, які культивують 

мистецтво фламенко. Цінною якістю проведеної аналогії є можливість виявлення 

у подібних явищах істотних відмінностей. Наприклад, вищенаведені «танці 

зваблення» суттєво відрізняються: еротична модальність танцю принцеси Сі Ши 

виражена гранично стримано, делікатно. Вона не домінує в спектрі образних 
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нюансів, залишаючи очевидним естетичний, етичний і психологічний смисл 

танцю. На відміну від цього, у танцях альмей, як відзначали усі безпосередні 

свідки їх виступів, еротичний компонент образного смислу превалював над 

естетичним і психологічним компонентами.  

Традукція може мати більш послідовний і розгорнутий характер. Скажімо, у 

процесі освоєння традиційної музики Ірану, яка є цілком новою та незрозумілою 

для майбутніх українських чи китайських фахівців, доцільно провести аналогію з 

відомими явищами. Варто порівняти, скажімо, ладовий принцип звуковисотної 

організації мелодій у жанрі «дастгях» з китайською системою «люй». Після 

встановлення аналогій між цими традиціями за допомогою понять музичного 

алфавіту, звукоряду, модусу, тоніки, мелодичної формули, доцільно здійснити 

традукцію до інших споріднених явищ: арабського макома, індійської раги, 

традиції знаменного співу східної християнської церкви. Зрозуміло, що при цьому 

неможливо уникнути дедуктивних та індуктивних мисленнєвих дій. Однак 

принципову роль у цьому регулюванні педагогічного процесу відіграє саме 

традукція.  

Традуктивний метод освоєння вмінь – це перехід від дій, що вже стали 

вмінням, до аналогічних дій того самого рівня складності, які потрібно опанувати. 

Такий шлях дозволяє студентам поєднувати уміння і навички, набуті в різні часи і 

за різних обставин.  Так, наприклад, певні уміння гуртового співу в традиції 

українського народного багатоголосся можуть бути, так би мовити, «перенесені» в 

середовище іншої етнічної культури – литовської, латиської, естонської, 

австрійської (тірольської), болгарської, грузинської, тощо, де існує традиція 

багатоголосного інтонування.  

Як зауважує дослідниця українського зорового співу О. Бенч-Шокало: 

«Колективи, які виросли на первинній традиційній основі, самоорганізуються… 

Організація в цих колективах іде «із середини» й живе в кожному співакові. У 

середовищі, де всі добре знають один одного, «координація ролей» (О. Мурзіна) 

йде без попередньої домовленості. Розподіл функцій між співаками («виводчика» 

чи «горяка», заспівувача, ведення основної мелодії та басової) проходить 
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природним шляхом. Як зазначила О. Мурзіна, ієрархія цих колективів 

вибудовується за принципом «від центру – до периферії», а основний тон, темп і 

настрій співу задає лідер» (Бенч-Шокало, 2002, с. 97-98). Отже, якщо студенти 

оволодівають автентичним стилем українського багатоголосся, вони мають 

практично засвоїти описаний принцип природного ансамблю, в якому інтонаційна 

координація голосів відбувається безпосередньо в процесі співу, і кожний голос 

орієнтується на спів лідера. Такий самий принцип лежить в основі згаданих вище 

традицій багатоголосся. Тому традуктивна стратагема буде доцільною в значному 

розширенні кола національних мистецьких традицій, доступних художньо-

практичному засвоєнню майбутніми вчителями музики і хореографії. Тут знову 

підкреслимо можливість виявлення за допомогою здійсненої традукції специфіки 

кожного з етнічних стилів.  

Традуктивна стратагема дозволяє студентові використати уміння, які в 

нього вже добре сформовані, для практичного оволодіння якоюсь новою 

поетикою національної мистецької традиції. Водночас, вона спрямовує увагу на 

найбільш важливі (релевантні для конкретної поетики) елементи і властивості 

художньої мови. Якщо, наприклад, перед український студентом – майбутнім 

вчителем хореографії, стоїть завдання практичного освоєння традиційного 

китайського танцю лева, він буде, звичайно, опиратися на всі свої пластико-

кінетичні уміння, що були набуті в класах народно-сценічного, класичного, 

бального і сучасного танцю. В системі мови кожного з цих різновидів 

танцювального мистецтва є елемент («па»), який можна узагальнено назвати 

«стрибком». Усі стрибки мають однакову фізику і фізіологію. При тому вони 

мають дещо різне психологічне підґрунтя виконання і, як правило, досить різні 

образні ефекти (тобто, художню семантику). Традуктивна стратагема (дія за 

аналогією) дозволяє студентам швидко і чітко зрозуміти спільну кінетичну основу 

та, водночас, суттєву формальну і смислову різницю між стрибками, скажімо, в 

класичному балеті, рок-н-ролі, українському гопаку і традиційному китайському 

танці лева. 
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Традуктивна стратагема є дуже ефективною в плані формування 

мотиваційно-ціннісного компоненту володіння НМТ. У цій сфері особистості 

традуктивна стратагема «працює» як надійний внутрішній механізм: інтерес до 

одного артефакту чи грані національного мистецтва закономірно пробуджує 

інтерес та поважне ставлення до інших його сторін та артефактів. При відповідних 

діях викладача сфера інтересів лего поширюється на аналогічні явища інших 

національних мистецьких традицій. Наприклад, якщо викладачеві вдалося 

пробудити справжній живий інтерес майбутніх учителів мистецтва до китайського 

танцю левів, можна сподіватися на те, що цей інтерес «спрацює» при перенесенні 

уваги на танці інших народів, які імітують поведінку тварин (наприклад: танці 

вовків, буйволів, крокодилів у індіанців північноамериканських племен; танець 

орла у тувинців, черкесів, осетинів, грузин та інших народів Кавказу тощо). 

Ціннісне ставлення до одної конкретної національної мистецької традиції також 

характеризується здатністю до традуктивного поширення на мистецькі традиції 

інших народів. Можна констатувати закономірність: повага, приязнь, пієтет до 

будь-якої національної мистецької традиції має потенціал до охоплення в 

принципі усіх інших традицій мистецтва народів світу. Ступінь та якість 

актуалізації цього потенціалу свідомості майбутнього вчителя музики і 

хореографії в значній мірі залежить від його освіти, зокрема від процесу його 

фахової підготовки.   

На завершення розділу, присвяченого методиці засвоєння національних 

мистецьких традицій майбутніми вчителями музики і хореографії, розглянемо 

комплекс педагогічних умов, за яких ця методика може з максимальною 

ефективністю втілитися в освітній процес. Усі визначені умови зводяться до 

одного педагогічного принципу, а саме – стимулювання навчальної діяльності 

студентів.   

Розгорнуте визначення поняття «стимул» надає психолог Нємов. За його 

формулюваннями, стимул – це  «1. Будь-який фактор (предмет, подія тощо), який 

надає певний вплив на організм, змінюючи його активність і процеси, які в ньому 

відбуваються. 2. Будь-яка подія або зміна в ній, яка, в свою чергу, змінює 
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психологічний стан людини. 3. Будь-який досить сильний чинник, здатний 

привести органи чуття людини у робочий стан. 4. Спонукання до дії, причина тих 

чи інших поведінкових актів людини. 5. Те, що активізує діяльність, підтримує її 

на певному рівні на додаток до основного мотиву даної діяльності. 6. Сигнал до 

дії, ініціатор або модифікатор поведінки. 7. Деяка психічна або внутрішня для 

організму подія, яка змінює його власний стан. 8. Зовнішній чинник, що 

відноситься до навколишнього оточення і викликає в організмі певну реакцію на 

відповідну обстановку» (Немов, 2007, с. 418).  

Усі зазначені Нємовим відтінки смислу цього важливого поняття – від 

психофізичного до соціопсихологічного – зазначені у наведеному формулюванні. 

Втім, у педагогічній літературі слово «стимул» і похідне від нього слово 

«стимулювання» використовуються переважно у четвертому, п’ятому та 

восьмому значеннях. Ці значення є теоретичними орієнтирами для визначення 

педагогічних умов фахової підготовки майбутніх учителів музики та хореографії.   

Зазначимо, що стимулювання вже розглядалося дослідниками як 

педагогічна умова ефективності процесу мистецької освіти. Наприклад, 

І. Дубровіна зауважила, що «…стимулювання мотивації до самоосвітньої 

діяльності вчителів музичного мистецтва доцільно розглядати як педагогічну 

умову, спрямовану на активізацію розумових дій, інтересу до самостійної 

пізнавальної діяльності, кінцевою метою якої є виникнення та закріплення стійких 

мотивів і потреб до самоосвітньої діяльності» (Дубровіна, 2021). Оптимальними 

умовами впровадження розробленої в дисертації  методики засвоєння 

національних мистецьких традицій майбутніми вчителями музики і хореографії є 

гностичне, естетичне й комунікативне стимулювання освітнього процесу. 

Комплексне стимулювання, яке з трьох сторін охоплює навчальну діяльність 

студента, здатне надати суттєвий поштовх і підтримку його власній (інтринсивній) 

мотивації засвоєння національних мистецьких традицій.    

Гностичне стимулювання базується, по-перше, на використанні в 

освітньому процесі таких явищ НМТ, що викликають у студентів пізнавальний 

інтерес завдяки: а) своїй незвичайності; б) актуальності для особистості; 
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в) схожості з добре знайомими предметами, сторонами, ситуаціями життя. По-

друге, чинником активізації гностичної діяльності слугує принцип проблемного 

навчання.  

Естетичне стимулювання полягає у відборі найбільш яскравих, 

привабливих, експресивних і не дуже складних за формою творів, які напевно 

справляють гедоністичне враження, добре запам’ятовуються й можуть 

функціонувати  як естетичні знаки-символи конкретної НМТ.  

Комунікативне стимулювання – це організація безпосереднього 

спілкування студентів з носіями національних мистецьких традицій, колективне 

відвідування спектаклів, концертів національних фольклорних ансамблів, 

виставок, кіносеансів, спільна праця над творчим музично-хореографічним 

проєктом, «спонтанні» дискусії. Як зауважив Галузинський: «Для стимулювання й 

розгортання інтелектуальної активності кожного школяра вчителеві важливо, 

перш за все, створити атмосферу довіри до дитини, максимально забезпечити 

взаємозв'язок розумової діяльності з позитивними емоціями, виховувати 

впевненість учня у своїх силах» (Галузинський, 1995, с. 168). 

 

Висновки до другого розділу 

Другий розділ присвячено визначенню та описанню науково-методичних 

підходів, педагогічних принципів, методів та умов освітньої роботи зі 

студентами педагогічних ЗВО.   

Першим підходом запропонованої в дисертації методики є полікультурний, 

який є вельми актуальним для сучасної української та китайської педагогіки 

мистецтва. Згідно з ним, ознайомлення майбутніх учителів музики з явищами 

традиційного мистецтва передбачає звернення до низки конкретних національних 

культур, які належать різним ареалам земної цивілізації. Це положення запобігає 

звичайному для ЗВО західних країн європоцентризму, включає до освітнього 

процесу традиційне мистецтво народів Азії, Африки й Америки. Означений підхід 

дозволяє досягти «органічної єдності регіонального та світового компонентів з 

пріоритетом на національну спрямованість» (О. Щолокова). Головним 
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педагогічним принципом, що конкретизує полікультурний підхід у контексті 

розробленої методики є принцип діалогу (М. Бахтін, В. Біблєр, М. Попович та 

інші) між рідною, добре знайомою культурою та культурами інших народів світу.  

З’ясовано, що реалізація полікультурного підходу ефективно 

здійснюється у зверненні до методів культурологічного аналізу художніх явищ. 

Тобто, кожний артефакт, жанр або стиль національного традиційного 

мистецтва, що стає предметом педагогічної уваги, розглядається як феномен 

певної національної культури в контексті головних її сторін, інституцій, 

історичного стану, тенденцій розвитку. Так, твір традиційного хореографічного 

мистецтва розглядається в контексті історичної епохи в житті нації, характеру 

матеріально-технічної культури, особливих властивостей світогляду, міфології, 

обрядів, звичаїв, усної та писемної літератури, художньо-творчої практики. 

Констатовано, що в практиці активно застосовується один із провідних методів 

культурологічного підходу, а саме – компаративний аналіз художніх 

артефактів. Він є однаково дієвим як у засвоєнні одиничних художніх творів, 

так і у вивченні жанрів, стилів, елементів поетики (сюжетів, архітектонічних 

типів, лексики тощо).  

Наступний педагогічний підхід визначено як художньо-інтегративний або 

поліхудожній (О. Бузова, Л. Масол, Г. Шевченко, Б. Юсов та інші). Цей підхід 

передбачає усвідомлення та практичне використання студентами можливостей 

інтеграції різних засобів художньої виразності у творах традиційного мистецтва. 

Запропонована методика спрямована на формування знань про системну єдність 

мистецької традиції, що відбиває цілісність національного художнього образу 

світу. Означений підхід спирається на методи стимулювання й розвитку 

синестетичного сприйняття, формування художніх асоціацій і чуттєвих уявлень; 

культивації аналогії як методу емпіричного й теоретичного пізнання. Такі методи 

стосуються будь-яких сторін форми та змісту: властивостей художнього 

матеріалу, персонажів, сюжетів, емоційних і психологічних модусів, стилів, 

жанрів. У психолого-педагогічному аспекті цей підхід проявляє себе, по-перше, у 

спрямуванні освітнього процесу на формування емпіричних уявлень і 
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теоретичних знань про системні відношення між видами й жанрами художньої 

творчості. Він обумовлює природність звернення в педагогічному процесі до 

методу жанрового моделювання культури (Б. Асафьев, Д. Кабалевський, М. Каган 

та інші). Сутність методу полягає в можливості репрезентації невичерпно 

різноманітного змісту художньої культури засобом понятійного моделювання її 

жанрового складу. Жанрова модель виявляє системну організацію мистецької 

практики, ступінь її складності, головні елементи та системні зв’язки.  

Визначено, що художньо-інтегративний підхід втілюється також у 

комплексі вправ, спрямованих на формування практичних навичок і вмінь 

майбутніх учителів музики і хореографії, як-от: а) навички синестетичного 

сприйняття художніх творів; б) уміння контролювати всі сторони процесу 

художнього вираження під час репродуктивних або імпровізаційно-творчих дій; в) 

уміння поєднувати різні за видом засоби художньої виразності, створювати 

оригінальний синтетичний твір мистецтва в руслі певної НМТ. Аргументовано, 

що зазначене положення є особливо актуальним у підготовці майбутнього вчителя 

хореографії, який завжди має справу з художнім синтезом: танець, зазвичай, є 

продуктом синтезу рухів і поз тіла із засобами музики, акторського мистецтва та 

прикладного образотворчого мистецтва (костюм, аксесуари). У більш широкому 

контексті танець має генетичний зв’язок із міфами, ритуалами, звичаями, 

побутом, етикетом конкретної суспільної групи. Завдяки цьому він 

опосередковано пов’язаний з усією системою видів мистецтва в даному 

культурному середовищі.  

Третя основа методики засвоєння НМТ визначається як семіо-

герменевтичний підхід, необхідність якого обумовлена тим, що артефакти 

«чужих» мистецьких традицій, які належать мало знайомим для студентів 

культурам, можуть бути частково чи зовсім незрозумілими для них, унаслідок 

цього, непривабливими, неестетичними. Зазначений підхід передбачає 

звернення до педагогічної герменевтики (А. Закірова, О. Олексюк, 

О. Полатайко, О. Реброва та інші), зокрема до семіо-герменевтичного підходу 

(Л. Степанова, С. Шип). Його сутність полягає в тому, що педагогічна 
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інтерпретація художніх творів спирається на положення семіотики мистецтва. 

Згідно з положенням цього напряму мистецтвознавства, кожний артефакт 

інтерпретується як знакова структура, що має свою усталену семантику й 

закономірну організацію (граматику). Одним із провідних принципів 

застосування семіо-герменевтичного підходу в мистецькій педагогіці є 

формування у студентів психологічної установки сприйняття й навичок 

опанування смислу окремих художніх знаків і цілісних формоутворень у 

контекстах різного рівня: від просторово-часової структури одиничного 

артефакту ГМТ до найширшого контексту (інтертексту) художньої культури 

людства. Орієнтиром у цьому слугує метод герменевтичного кола (Г. Гадамер).   

Четвертий підхід визначено як діяльнісний підхід, що ґрунтується на 

педагогічних ідеях Я. Коменського, А. Дістервега, Л. Виготського, В. Давидова, 

А. Леонтьєва та інших. Зазначений підхід спрямовано на накопичення в процесі 

діяльності досвіду синестетичного сприйняття; широкого тезаурусу 

полімодальних образних уявлень; естетично цілісних і емоційно забарвлених 

емпіричних знань; раціональних спостережень і узагальнень. У запропонованій 

методиці цей підхід конкретизується в низці педагогічних принципів, як-от: 

«принцип урізноманітнення форм і видів діяльності» (О. Рудницька); принцип 

розвивального навчання (на доступно високому рівні складності, при доступному 

темпі освоєння матеріалу, залученні проблемного викладення матеріалу тощо). 

Специфіка навчальної мистецької діяльності обумовила впровадження принципу 

особистісно-диференційованого навчання, який втілюється в підборі 

персональних завдань, стимулюванні самостійної творчої діяльності, здійсненні 

персонального моніторингу освітнього процесу.   

Обговорені підходи та принципи реалізовано в комплексі методів навчально-

виховної роботи з майбутніми вчителями музичного та хореографічного 

мистецтва. Згідно з прийнятою теоретичною моделлю процесу засвоєння НМТ, 

виділено три групи методів. Методи, які входять до першої групи, спрямовані на 

оволодіння знаннями з НМТ. Їх основу становлять: 1) ознайомлення з твором 

національної традиції в аутентичному вигляді; 2) інформаційно підготовлена й 
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контрольована демонстрація твору у виконанні викладача; 3) знайомство з 

традиційним мистецьким артефактом у виконанні професійних митців, які 

відтворюють аутентичні властивості НМТ; 4) знайомство з аутентичними 

поняттями, які відбивають лексику, синтаксис, композиційний устрій, техніку 

НМТ (наприклад, з поняттями «сегях», «раст», «шур» з практики іранської та 

азербайджанської музики, або «карані», «хаста», «мудра» в традиції індійського 

танцю). Згідно із семіо-герменевтичним підходом, пропонується метод 

граматичних розвідок, що спрямовані на вирізнення в художньому тексті, 

описання, образне осмислення та запам’ятовування лексичних елементів 

(музичних інтонем, ритмічних формул, хореографічних жестів) і цілісних 

висловлень (синтагм); 6) метод експлікації семантичного інваріанту колективного 

сприйняття мистецького твору (за формою – експеримент зі сприйняттям).  

До групи методів, що спрямовані на формування мистецьких умінь і 

утворюють другу групу в комплексі розробленої методики засвоєння НМТ, 

входять: 1) точне відтворення музичного чи хореографічного елементу одразу 

після його демонстрації; 2) репродукція художнього тексту або текстового 

елементу за музичною чи хореографічною нотацією (наприклад, відтворення 

мелодії за традиційним музичним записом у системах «веньцзі пу», «гунче»; 

репродукція елементу старовинного західноєвропейського танцю за нотацією 

Бошана-Фейо); 3) художня реставрація музичного тексту або танцю за словесним 

белетристичним чи професійним описанням (творами В. Авраменка, К. Квітки, 

Лукіана, Туано Арбо, С. Худєкова, К. Чапека); 4) створення оригінальної 

стилізованої музичної або хореографічної композиції відповідно до поетики 

певної національної культури (експромтом або за підготовленим планом); 

5) вправи з варіювання та комбінаторного застосування освоєних лексичних та 

синтагматичних одиниць традиційної художньої мови; 6) навчальні тести до 

формування вмінь художньої рецепції когнітивного рівня (вправи на розрізнення, 

порівняння та ідентифікацію базових лексичних елементів, жанрів, стилів, 

художніх технік, риторичних прийомів певної НМТ); 7) індивідуальні завдання зі 

створення герменевтичного коментарю до певного зразка НМТ.  
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Третя група методів спрямована на формування інтересу й ціннісного 

ставлення до пізнавальної, художньо-творчої та педагогічної діяльності в 

царині НМТ. До цієї групи входять: 1) командні чи індивідуальні ігри-змагання 

(«Одеон» – змагання імпровізаторів на певну тему чи формальний принцип 

(«ном»); «Касталія» – гра в аргументовану аналогію за принципом «Гри в 

бісер» Г. Гессе; «Танцювальне буриме», основане на певному жанрі НМТ 

(українська коломийка, провансальська тенсона, чжуанська гесюй, словʼянські 

ігри-хороводи, войовничі перепляси кавказців, китайські танці левів); 

2) вікторини, змістом яких є всесвітньо відомі герої та сюжети міфології; 

3) конкурси творчих проєктів-презентацій певних НМТ для школярів.  

Відповідно до принципу особистісно-диференційованого навчання, 

запропоновані методи співвіднесено з трьома стратегемами. Перша з них – 

індуктивна – охоплює методи викладання, які прямують від конкретного матеріалу 

до його узагальнень. Такий процес починається з накопичення окремих фактичних 

знань, образних вражень, емоційних оцінок, засвоєних у процесі виконавської 

роботи елементів музичної та танцювальної форми, окремих творів. Наступним 

кроком є узагальнення квантів набутого досвіду, перехід до уявлень про класи 

подібних явищ, формування відповідних понять, генералізація прийомів 

виконання, поява інтересу до освоєних властивостей НМТ. Реалізація дедуктивної 

стратагеми освоєння НМТ починається з прояснення цілісної картини художньої 

практики, в якій національна мистецька традиція постає у вигляді єдиної системи 

жанрів, стилів, художньо-мовних діалектів, семантичних інваріантів, які далі в 

освітньому процесі отримують конкретизацію. Дедуктивна стратагема передбачає 

освоєння виконавських і творчих умінь у напрямі від виконання цілісного твору 

шляхом наслідування до технічного опрацювання й осмислення кожного елементу 

художньої мови, кожного технічного прийому. Третя стратагема, що отримала 

назву традуктивної (від латинського traductio – перенесення), передбачає освоєння 

НМТ «від конкретного до конкретного». У набутті знань ця стратагема спирається 

на пояснення за аналогією, осмислення однорідних понять, однорядних мовних 

елементів, типів композиції, технік, стилів і жанрів. У набутті вмінь – це перехід 
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від дій, що вже засвоєні до аналогічних дій, які потрібно опанувати. Ця стратагема 

дозволяє студентам поєднувати емпіричні знання й навички, отримані в різні часи 

й за різних обставин, концентрує увагу на релевантних особливостях елементів 

різних НМТ.  

Запропонована методика передбачає впровадження в процес засвоєння 

НМТ комплексу педагогічних умов, якими є забезпечення гностичного, 

естетичного й комунікативного стимулювання освітнього процесу. Перший вид 

стимулювання базується на використанні в освітньому процесі явищ НМТ, які 

викликають у студентів пізнавальний інтерес своєю незвичайністю, актуальністю, 

схожістю зі знайомими явищами мистецтва. Аргументовано, що естетичне 

стимулювання полягає у відборі найбільш яскравих, привабливих, експресивних, 

але не дуже складних за формою творів, які напевно справляють гедоністичне 

враження, добре запам’ятовуються й можуть функціонувати як естетичні знаки-

символи конкретної НМТ. У роботі доведено, що комунікативне стимулювання – 

це організація безпосереднього спілкування студентів із носіями національних 

мистецьких традицій, колективне відвідування спектаклів, концертів 

національних фольклорних ансамблів, виставок, кіносеансів, спільна праця над 

творчими музично-хореографічними проєктами, «спонтанні» дискусії тощо.  

Таким чином, на основі визначених педагогічних підходів і принципів 

створено авторську методику освоєння національних мистецьких традицій 

майбутніми вчителями музики і хореографії, визначено методичні стратагеми, 

прийоми та педагогічні умови їх фахової підготовки в педагогічних ЗВО.  

Схему розробленої методики представлено в Додатку 16. 
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РОЗДІЛ 3 

ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНА АПРОБАЦІЯ МЕТОДИКИ ЗАСВОЄННЯ 

НАЦІОНАЛЬНИХ МИСТЕЦЬКИХ ТРАДИЦІЙ У ФАХОВІЙ ПІДГОТОВЦІ 

ВЧИТЕЛІВ МУЗИКИ І ХОРЕОГРАФІЇ 

 

3.1. Критерії та показники рівня засвоєності національних мистецьких 

традицій студентами педагогічного ЗВО 

У попередніх розділах дослідження було встановлено, що засвоєння 

національних мистецьких традицій майбутніми учителями музики та хореографії 

передбачає наявність систематизованого знання культури, історії, суспільно-

філософських поглядів певного етносу, умінь висвітлення етнокультурного 

підґрунтя становлення мистецьких жанрів та інтерпретації народно-сценічних 

танців на основі глибинного знання національної хореографічної лексики. У 

зв’язку з цим, із метою визначення критеріїв та показників оцінювання рівня 

засвоєння національних художніх традицій майбутніми учителями музики та 

хореографії, ми вивчили дослідження, в яких науковцями актуалізовано питання 

формування етнокультурної компетентності майбутніх фахівців згаданих галузей 

мистецької освіти. Так, у дисертації Лу Луетно культурну компетентність 

майбутніх учителів музики діагностовано за орієнтаційно-мотиваційним 

(сприйняття майбутньої професійно-фахової діяльності як цінності, прагнення 

самовдосконалення в ній, зокрема шляхом формування етнокультурної 

компетентності), когнітивним (систематизовані знання щодо етнічної культури та 

формування відповідних компетентностей), процесуальним (професійні 

праксеологічні та самоорганізаційні вміння), креативно-комунікативним 

(етнокультурна толерантність, емпатія, позитивність у педагогічній комунікації) 

критеріями  (Лу Лу, 2014, с. 9-10). 

У дослідженні Л. Соляр етнокультурна компетентність майбутніх учителів 

музичного мистецтва оцінюється за мотиваційно-ціннісним (інтерес до етнічних 

традицій та потреба їх вивчення у контексті фахової діяльності), когнітивно-

креативним (актуальні в мистецько-освітньому контексті знання культурних 
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особливостей етносів), емоційно-рефлексивним (педагогічна комунікація, 

спрямована на формування етнокультурної освіченості), оцінно-результативним 

(готовність «…до етнокультурної діяльності та вміння оцінити її результати») 

критеріями (Соляр, 2018, с. 11). 

Ученою Сюй Цзяюй визначено критерії оцінювання рівня етнокультурної 

підготовленості майбутніх учителів музики, серед яких учена увиразнює 

значущість інтересу до фольклорних жанрів, прагнення отримання етнокультурної 

підготовки та осягнення «етнокультурних цінностей» (оцінювання ціннісно-

стримувального компонента); сформованість тезаурусу знань щодо мистецько-

фольклорної лексики (оцінювання когнітивно-операційного компонента); уміння 

інтерпретаційного та імпровізаційного опрацювання творів фольклорних жанрів 

(оцінювання фахово-діяльнісного компонента) (Сюй Цзяюй, 2017, с. 107-108). 

Отже, з метою оцінювання сформованості складових етнокультурної 

компетентності майбутніх учителів музики, що потребують засвоєння 

національних художніх традицій, учені діагностують наявність відповідних: 

обізнаності, вмотивованості, умінь та навичок творчої-інтерпретаційної 

діяльності, педагогічно-комунікаційної підготовленості. Зауважимо, що 

формування обізнаності щодо національних художніх традицій та етнокультурної 

компетентності майбутніх учителів хореографії не стало предметом 

дисертаційних досліджень. Означене позбавило можливості спиратися на критерії, 

цілеспрямовано розроблені з метою діагностування компетентностей майбутніх 

учителів хореографії, що охоплюють педагогічно-фахове опанування 

національних художніх традицій. Натомість, було вивчено розвідки науковців, 

присвячені проблематиці оволодіння майбутніми педагогами-хореографами 

певним комплексом інтерпретаційних, постановчих та виконавських 

компетентностей для ефективного опрацювання народно-сценічних танців. 

Зокрема, у праці А. Максименка досліджуються особливості китайської 

національної хореографічної традиції та, в контексті фахового опанування нею, 

підкреслюється важливість знання історії виникнення танців та легенд, які нерідко 
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покладено до їх основи, а також, відповідних рухів, за якими традиційно 

закріплене певне значення (Максименко, 2014, с. 107-111). 

На доцільність розглядання національної традиції, втіленої у мистецько-

хореографічному творі, як переказу «здавна звичних, усталених, типізованих 

знань людської культури», що передаються з покоління в покоління, вказує В. 

Котов (Котов, 2016, с. 52). Засновуючись на словниковому тлумаченні цього 

терміна, учений зазначає, що виконання народних танців сприяє кращому 

розумінню національних традицій за умов «усвідомлення змісту» означених 

творів та належного «вивчення хореографічної лексики» (Котов, 2016, с. 57). 

Таким чином, учені звертають увагу на те, що народний танець містить 

інформацію про культурні традиції, інтерпретовану за допомогою пластичних 

рухів. У зв’язку з цим, осягнення НМТ є неможливим без знання пластико- 

семіотичного складника народного танцю. У даному контексті Согу Гонг (Sogu 

Hong, 2013), досліджуючи специфіку вивчення народних танців, підкреслює, що, 

оскільки «етнохореографія має справу, перш за все, з нативними концепціями 

сегментації руху», необхідною основою дослідження їх структури виявляється 

морфологічний аналіз (Sogu Hong, 2013, p. 34).  

Важливими, в контексті засвоєння НМТ, є ідентифікація та розуміння 

смислу, як процесу визначення інформаційно-місткого компоненту твору 

мистецтва, що передає відповідні знання. Для людства природнім каналом 

передачі змісту є вербальний, який функціонує завдяки розумінню умовних 

лексичних знаків. Означений чинник впливає на побудову концепцій наукового 

пошуку – зокрема, в мистецько-педагогічних працях феномен пізнання смислу 

художньо-культурних артефактів досліджується шляхом аналізу семіотики 

останніх. Так, у ґрунтовній праці С. Шипа, присвяченій аналізу форми 

хореографічних творів, указується на те, що смисл хореографічного тексту 

можливо осягнути, інтерпретуючи кинеми та жести в семіотичному контексті як 

пластичні смислові одиниці. Зокрема, вчений доходить висновку, що сенс жесту 

складається з «індексального, іконічного або символічного» значення, емоційного 

переживання, особистісного сенсу та естетичного відгуку (Шип, 2015, с. 27). 
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У дисертації М. Несбіт (Nesbit, 2013) також увиразнюється значущість 

процесу семіозису хореографічних текстів, який забезпечує розуміння структури 

та культурних контекстів танців. У цьому процесі, за свідченням дослідниці, в 

студентів розвивається хореографічна грамотність, формується необхідний 

професійно-фаховий словниковий запас, який уможливлює процес педагогічної 

презентації власних творчих ідей (Nesbit, 2013, p. 11-12). 

К. Островська, розглядаючи педагогічно-виховний потенціал танців 

української народної хореографічної традиції, доводить, що опанування народних 

танців в освітньо-хореографічному процесі «потребує додаткового тлумачення» – 

розкриття їх етнічного культурно-історичного контексту. Результат педагогічно-

інтерпретаційної актуалізації згаданого контексту проявляється у формі наративу-

переказу, результатом педагогічного застосування якого є формування уявлення 

про національний танець як про «…змістовно-сюжетну музично-хореографічну 

цілісність» (Островська, 2017, с. 107-111). Означений процес потребує наявності 

«фольклорно-мистецтвознавчих знань про музично-хореографічний жанр і вид», 

актуалізація яких дозволяє створювати перекази, як «інваріантні характеристики» 

традиційного народного твору (там само, с. 152-153).  

Отже, розглядаючи хореографічний твір як текст, розуміння якого вимагає 

володіння мовою творення, увиразнюємо значущість знання елементарних 

складників лексики та синтаксису НМТ. У цьому контексті увиразнюється 

значущість розуміння елементів НМТ, як семіотичних одиниць цілісного 

феномену. У світлі зазначеного актуальності набуває наявність умінь та навичок 

майбутніх учителів здійснювати теоретичний аналіз мистецьких творів, як 

артефактів культурно-історичного розвитку людства. У зв’язку з цим, вважаємо  

доцільною діагностику ступеня засвоєння НМТ за епістемічним критерієм, 

показниками якого є:  

а) обсяг відомих студенту, впізнаних ним у формі художніх творів елементів 

НМТ;  

б) ступінь коректності наявних у студента знань щодо НМТ;  
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в) ступінь коректності співвіднесення елементів чи властивостей 

конкретних творів із поетикою певної НМТ;  

г) здатність до системної характеристики форми та образного смислу 

елементів чи цілісних творів НМТ. 

Окрім володіння інформацією щодо хореографічних елементів важливою є 

обізнаність щодо манери виконання. Учені (Ленд’єл-Сяркевич, Пуйова, & Сенина, 

2018) визначають манеру виконання народних танців одним з основних важелів 

автентичності інтерпретації, наряду з розкриттям образу та «збереженням типових 

національних рис танцю» (там само, с. 32). 

С. Петак (Petac, 2015), розглядаючи «танець етнографічного типу» в 

контексті збереження національних традицій, зазначає, що важливим є як знання 

пластичного коду традиційних хореографічних рухів, так і лексики їх виконання. 

За визначенням ученого, «знання коду і лексики означає знання внутрішньої 

логіки поєднання відповідних елементів, знання значення цих елементів та 

символьного значення шифру» (Petac, 2015, p. 5). 

Безумовною ознакою успішного засвоєння інформації є здатність її 

відтворення на творчому рівні. В означеному контексті в дослідженні Ж. Кейроза 

та Д. Агуар (Queiroz & Aguiar, 2015) розглядається феномен транскреації (Campos, 

2007), як метод творчого перекладу, що передбачає інтерпретування тексту з 

адаптацією. Учені зазначають, що застосування цього методу є доречним у роботі 

з текстами семіотичних систем, якими є література, хореографія, музика, театр, 

скульптура, живопис тощо (Queiroz & Aguiar, 2015, p. 201). У якості слушного 

прикладу міждисциплінарної транскреації Ж. Кейроз та Д. Агуар наводять 

творчий переклад літературного тексту до хореографічного, демонструючи, що 

танцювальні елементи (жести, кроки, руки) цілком можуть бути інтерпретовані як 

іконічні знаки певних явищ, що про них згадується в літературному тексті. Також, 

спільний для обох видів мистецтва принцип організації, який передбачає розвиток 

у часовому потоці, зумовлює можливість пластично-хореографічної інтерпретації 

просодії літературного тексту (Queiroz & Aguiar, 2015, p. 214). 
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Отже, специфіка хореографічного мистецтва, в якому кінестетичний 

складник є невід’ємно пов’язаним із художнім, зумовлює істотність впливу 

чинника наявності елементарних виконавських навичок в контексті засвоєння 

НМТ. При цьому, на творчому рівні, засвоєність НМТ проявляється наявністю 

умінь здійснення різностильової інтерпретації її елементів, їх автентичної 

інтеграції до творчих композицій тощо. Як слушно зазначає Л. Хоцяновська, 

«поява нових течій, напрямів, стилів» є наслідком творчого переосмислення 

художнього досвіду минулого, хоча й ці стилі «репрезентують сучасне 

хореографічне мистецтво» (Хоцяновська, 2018, с. 450). З огляду на зазначене, 

вважаємо за необхідне введення до діагностичного апарату дослідження 

праксеологічного критерію, із показниками: 

а) обсяг практично освоєних у виконавській діяльності елементів НМТ 

(музичних інтонем, ритмоформул, пісенних і танцювальних мелодій, 

хореографічних жестів, типових синтагм); 

б) ступінь коректності відтворених елементів НМТ у художньо-

репродуктивних діях;  

в) здатність до створення оригінального артефакту на основі елементів 

НМТ;  

г) здатність до словесної інтерпретації елементів чи цілісного традиційного 

артефакту в аутентичному образно-смисловому контексті або в новому контексті з 

метою осучаснення образної семантики. 

Варто звернути увагу на те, що важливим чинником засвоєння НМТ є 

ставлення студентів до художніх артефактів-носіїв означеної традиції. Наведене 

актуалізує проблему визначення цінності творів мистецтва – процесу, який, з 

погляду мистецтвознавців, має свою специфіку. Так, С. Скривенер (Scrivener, 

2002) підкреслює, що цінність арт-об’єкту не визначається його функціональною 

можливістю передавати знання, проте суб’єктивну цінність для особистості 

представляє властива мистецтву здатність «зображати знання разом із наочним 

обґрунтуванням». Таке обґрунтування і є унікальним та цінним, адже 

уможливлює «глибоке розуміння емоцій, людської природи, відносин, нашого 
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місця в світі». Натомість аналіз художнього твору, за визначенням С. Скривенера, 

має свої відмінні риси, адже в процесі його сприйняття лише «…тонка лінія 

відокремлює «читання» від тлумачення і знання від «бачення». Отже, на думку 

вченого, результатом такого аналізу стає не отримання сукупності знань, а 

висновок щодо існування такої можливості, яка реалізується у разі сприйняття 

арт-об’єкту як унікально значущого. У такий спосіб, через вироблення 

суб’єктивних ставлень у процесі ціннісного аналізу, світобачення, втілене у творі 

мистецтва, стає частиною світобачення індивіда (Scrivener, 2002, p. 12). 

Таким чином, твір мистецтва є цінним настільки, наскільки змушує 

особистість переживати, хвилюватися, суб’єктивно реагувати на художні події. 

Саме таке ціннісне переживання ініціює когнітивний аналіз та передачу знань, що 

уможливлює реалізацію освітньої та виховної функцій мистецтва, а також 

функцію трансляції національних традицій. 

Означений погляд підтримується в дослідженнях з мистецької педагогіки. 

Так Д. Сарвілова, спираючись на практичний досвід, зазначає, що виховна 

функція мистецтва ефективно реалізується в процесі вивчення дітьми народних 

українських танців завдяки зрозумілості, соціальній природності актуалізованого 

контексту. Спрямованість на висвітлення знайомих сімейно-побутових традицій 

рідного народу, впізнаних рис навколишнього середовища, зумовлює позитивне 

ставлення до НМТ, як до життєво актуальної, отже, цінної (Сарвілова, 2012, с. 

231). Ю. Басич звертає увагу на символьну природу НМТ, завдяки якій у художніх 

образах національної танцювальної культури в пластичній формі втілено ідеї та 

поняття, які мають історичну цінність. У цьому контексті вчена згадує про 

архаїчні міфологічні образи, мотиви та сюжети, що їх, як «духовний універсум 

народу», висвітлено в хореографічному мистецтві (Басич, 2014, с. 27). А. Гоцалюк 

зазначає, що художній досвід, який набувається в процесі вивчення національних 

традицій сприяє побудові ціннісних орієнтирів, що впливають на загальний 

процес оцінювання явищ мистецтва (Гоцалюк, 2015, с. 23). 

Отже, усвідомлення цінності НМТ мотивує майбутніх учителів музики і 

хореографії до їх вивчення та інтеграції до змісту професійного-творчої 
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діяльності, що сприяє побудові цілісної ієрархічної системи художніх цінностей. 

У зв’язку з чим важливим є оцінювання за аксіологічним критерієм, показниками 

якого є: а) інтерес до сприйняття, вивчення та практичного засвоєння НМТ; б) 

позиція НМТ в ієрархічній системі художніх цінностей особистості. Наочно із 

визначеними критеріями та показниками рівня засвоєння НМТ майбутніми 

учителями музики та хореографії знайомить таблиця 3.1 (Додаток 17). 

 

3.2. Результати діагностичного експерименту з оцінювання рівня 

засвоєності національних мистецьких традицій майбутніми вчителями 

музики і хореографії 

Розроблений у попередньому підрозділі діагностичний апарат було 

застосовано з метою діагностування актуального рівня засвоєння НМТ 

майбутніми вчителями музики та хореографії. Із цією метою застосовувалися 

відповідні методи. Так, оцінювання за епістемічним критерієм відбувалося за 

допомогою комплексу діагностичних тестів, розроблених на основі методу 

шкалювання естетичної плинності (Aesthetic Fluency Scale) Л. Сміт та Дж. Сміта 

(Smith & Smith, 2006). Сутність згаданої діагностичної методики базується на 

концепції втіленості знань щодо мистецьких феноменів та аспектів життя, з ними 

пов’язаних, у лексичній та діяльнісній формах.  

Тест «Лексичні елементи НМТ» (Додаток 18), складений за цією 

методикою, являв собою комплекс з семи блоків запитань, присвячених певному 

аспекту лексичного втілення НМТ – за допомогою вербальної, невербальної 

(пластичної) та художньо-мистецької мов. Такі блоки було оформлено у таблиці, 

заповнення кожної з яких вимагало від студентів здійснення  експлікаційного 

аналізу музичного або хореографічного артефакту (в залежності від напряму 

підготовки), що втілює НМТ певного етносу. Зокрема, студентам було 

запропоновано скласти тестовий аналіз музичних та хореографічних примірників 

української, китайської, польської, угорської, іспанської, італійської, французької 

НМТ. Експлікаційні таблиці для музикантів та хореографів містили вісім спільних 

запитань, спрямованих на висвітлення етнічної традиції, яка сприяла виникненню 
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означеного художнього артефакту; жанру, який сформувався в результаті даного 

процесу та втілився певним чином у музично-хореографічній формі.  

Також студенти конкретизували художні ознаки, характерні для певного 

артефакту, як-от: характер, художньо-образний план, темп, метроритмічний 

розмір, ритмічні особливості, динаміку. Дев’яте запитання ініціювало висвітлення 

лексичних елементів, специфічних для музичного та хореографічного видів 

мистецтва. Наприклад, під час тестування знань елементів лексики української 

НМТ студенти-музиканти здійснювали аналіз п’єси М. Скорика «Коломийка», яка 

є яскравим взірцем втілення музичних НМТ західно-українського етносу. 

Зокрема, аналізуючи ладотональний план студенти мали виявити лад двічі 

гармонійного мінору (підвищені IV та VII ступені), часті модуляції (d, c, C, a). 

Серед гармонійно-інтонаційних особливостей необхідно було відзначити короткі 

мікромотиви (сходинкові, остинатні), оспівування основних функціональних тонів 

(T; S), часті ходи на збільшені та зменшені інтервали (тритони, збільшені секунди 

тощо). Також, висвітленню підлягали такі характерні риси, як: гомофонно-

гармонійна фактура, одноманітна монодія та остинатний інтервальний (та/або 

акордовий) акомпанемент. У складі метроритмічної структури необхідно було 

виявити дрібні тривалості, пунктирні групування, що повторюються, постійні 

синкопи на другу частку, характерне акцентування першої частки одразу ж після 

синкопи на другу частку. Аналіз драматургії передбачав визначення форми 

короткого періоду з варіаціями, нарощування напруження за рахунок підсилення 

динаміки, додавання альтерацій, модуляціям, збагаченню фактури акордовими 

звуками. 

Систематизація лексичних елементів у таблицях, які заповнювали студенти-

хореографи, мала дещо іншу структуру. Зокрема, необхідно було виявити три 

основні розділи: 1) фігури та кроки, що є хореографічною мовою певного 

народного танку; 2) опис рухів; 3) вправи екзерсису, в яких є доречним 

використання означених фігур та кроків. Наприклад,  серед основних рухів 

коломийки студенти мали визначити «гайдук», «мережку», «стрибунець», 

«тропачок», «дробушки», «аркан», «ножиці» тощо. При цьому зазначивши, що 
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«гайдук», наприклад, може бути використаним у комбінації Plie за шостою 

позицією з напівпальцями, із застосуванням восьмого положення рук (тримаючи 

уявного топірця над головою). «Тропачок», який складається з коротких кроків, 

може бути застосованим у комбінації Battement tendu. Рух «мережки», який 

передбачає інтенційне «жорстке» підняття ноги коротким кидком, доречно 

інтегрувати до комбінації Battement tendu jeté. «Аркан» доцільно використовувати 

в комбінації Rond de jambe en l'air, адже його виконання пов’язано із підняттям 

зігнутої в коліні робочої ноги з її відведенням убік. Рух «ножиці» 

використовується у комбінації Grand battement jeté під час зміни ніг у стрибку. 

За наведеним алгоритмом студентами було проаналізовано музичні та 

пластичні артефакти польської, угорської, іспанської, італійської, французької 

НМТ. Проте, тестування на виявлення знання китайської хореографічної НМТ 

було проведено тільки серед студентів китайців з огляду на незапланованість 

вивчення китайських танців програмою дисциплін ЗВО, в якому проводилося 

дослідження. Відрізнялася й таблична форма систематизації завдань тесту. 

Означене було зумовлене урахуванням композиційної специфіки китайського 

національного танцю, яка структурується не з послідовності відносно статичних 

поз (як у західній традиції), а вибудовується в процесі лінеарного перетікання 

рухомих фігур. Отже, студентам було надано список таких фігур ( Додаток 19), 

серед яких потрібно було відібрати ті, використання яких є доречним у 

традиційному китайському танці з віялами. При цьому потрібно було надати 

аргументацію доцільності застосування руху, з огляду на три чинники, важливі 

для китайської НМТ: 1) структурування рухомих фігур у пластично-каліграфічні 

композиційні малюнки-ієрогліфи, які за змістом відповідають загальній ідеї 

танцю; 2) реалізації символічної ролі традиційного атрибуту (у даному випадку 

віяла); 3) органічного втілення у рухах традиційно основоположних елементів 

китайського танцю – концентрації (цзин), енергії (ци) та духу (шень). 

Аналіз музичного супроводження традиційного китайського танцю з 

віялами здійснювався як студентами китайцями так і українцями. Виявленню 

підлягали особливості ладотонального плану (пентатонічний лад), інтонаційної 
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побудови (дрібна інтерваліка, лінійний сходинковий рух мелодії, велика кількість 

пасажів, рясна орнаментика, оспівування основних функціональних тонів); 

метроритмічної структури (мінливість темпу, часті accelerando та ritenuto при, в 

цілому, простій двочастковій ритмічній структурі); драматургії (композиція 

складалася з декількох контрастних за темпом та характером частин). Важливим у 

контексті виявлення рівня засвоєння студентами НМТ було знання інструментів 

китайського традиційного оркестру, своєрідний акустичний колорит яких є 

значущим художнім ілюструванням НМТ Китаю.  

Зокрема, в складі оркестру були присутні: семиструнний щипковий 

інструмент цинь, двострунна скрипка, яка має форму барабана хуцинь, 

чотириструнна лютня піпа, духовий язичковий інструмент із трубок різної 

довжини шен, поздовжня флейта сяо, бічна флейта ді, літофон – інструмент, звук з 

якого видобувається з кам'яних плит, підвішених на дерев'яній рамі, інші ударні 

інструменти – барабани, гонг. Зазначимо, що за результатами діагностування було 

виявлено, що рівень знань китайських студентів щодо елементів їх НМТ був дещо 

вищим у частині знання інструментів оркестру, проте студенти-українці показали 

більший високий рівень знання елементів музичної мови. 

Аналіз результатів дозволив оцінити рівень сформованості тезаурусу знань 

щодо елементів музичної та хореографічної мови, які втілюють НМТ, та ступінь 

автентичності відповідних уявлень, що оцінювався шляхом аналізу вичерпності та 

системності наявних знань та вмінь. Нажаль високий рівень було діагностовано 

тільки у 3,33 % респондентів, середній – у 39,58 %. Решта студентів показали, що 

елементи НМТ ними засвоєно на низькому рівні (Додаток 20, таблиця 3.2). 

У процесі діагностики за епістемічним критерієм враховувалась специфіка 

досліджуваного конструкту, зумовлена інтеграцією гетероморфних локусів 

дослідження, якими є музична та хореографічна галузі мистецтва. Означена 

специфіка зумовила застосування в процесі розробки засобів діагностики методу 

тріангуляції синкретичної таксономії, запропонованого Р. Аскоттом (Ascott, 2005) 

у межах дослідження синкретичної реальності мистецтва. Сутність методу 

полягає в процедурі аналізу феноменів мистецтва шляхом виявлення трьох 
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напрямів його контекстної орієнтації: сакрального, концептуального та 

розважального. За визначенням ученого, індексація артефактів мистецтва у такий 

спосіб дозволяє виявити синкретичну сутність мистецтва, властиву архаїчним 

традиційним культурам, що «…надають своїм користувачам інструменти 

свідомості і духовного доступу…», актуальність яких необмежена історичними 

рамками.  

Спираючись на згадану тріаду, як на синкретичне поле операцій, метод 

дозволяє виявити певні художні таксономії мистецьких контекстів. Означене 

уможливлюється в процесі розглядання творів мистецтва як культурних текстів, 

що містять гіперпосилання, які активуються в процесі аналізу в згаданих 

напрямах. Процедура застосування методу передбачала підготовку студентами 

наративів до синкретичних (музично-хореографічних) мистецьких творів у формі 

індуктивного аналізу шляхом розподілення мистецького тексту на дискретні 

лексичні елементи. У кожному з таких елементів студенти виявляли 

етнокультурний, історичний, художній контексти, визначаючи сакральне коріння 

у вигляді НМТ, яка проявляється у певних хореографічних та музичних 

синтаксичних формах.  

Наприклад, проводився аналіз сцени «Пасодобль» з балету «Bodas de 

Sangre» (1974) Антоніо Гадеса. Студенти виявляли сакральне коріння 

синкретичного мистецького артефакту, яке проявлялося у хореографічному 

відображенні національної іспанської традиції – кориди. Висвітленню підлягали, 

також, аспекти виникнення унікального вокального стилю народної музики 

Іспанії, зокрема специфікація різновидів її напрямів та зумовленість формування її 

особливостей впливом орієнтальної культури. 

Виявлення концептуальної основи мало спрямувати розвідки респондентів у 

напрямі з’ясування джерел виникнення традицій, їх відображення в різних видах 

мистецтва. Зокрема, поетичного втілення у творі Федерико Гарсиї Лорки, 

драматичний твір якого «Криваве весілля» було покладено в основу 

однойменного балету, що піддавався аналізу в ході дослідження. 
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Розкриття розважальної сутності артефакту ініціювало аналіз елементів 

мистецької мови з метою виявлення художніх чинників визначення цього 

артефакту як привабливого, цінного, цікавого, зворушливого тощо. Серед таких 

чинників студенти мали виявити чіткість, яскравість пунктирного ритмічного 

малюнку, експресію музичної мови, виразність хореографічних рухів тощо. 

Результати оцінювання показали, що високий рівень наявності здатностей 

до автентичного співвіднесення лексичних елементів музичного та 

хореографічного видів мистецтва з певними національними традиціями та їх 

атрибутами можливо діагностувати лише у 1,67 % респондентів; середній у 30 % 

та низький – у 68,33 %. 

Оцінювання за показником «точність розуміння системного значення 

елементів цілісних НМТ» також показало невтішні результати, адже високий 

рівень було виявлено лише у 3,33 %, достатній – у 11,67 %, середній – у 25 %, 

низький – у 71,67 %. Наочно результати діагностування за показниками 

епістемічного критерію систематизовано у таблиці 3.2 (Додаток 20). 

У межах діагностики за другим – праксеологічним – критерієм студенти 

виконували практичні тестові завдання, що полягали в ілюструванні відповідей на 

теоретичні завдання тесту, який надавався респондентам під час оцінювання за 

першим критерієм. Оцінювання здійснювалося методом експертної оцінки. У ході 

оцінювання студенти хореографи виконували рухи, запропоновані для 

національних танків певних етносів, інтегруючи їх в прості схеми комбінацій 

екзерсису. Уміння студентів-музикантів щодо відтворення елементів НМТ 

оцінювалися тестуванням, у ході якого респонденти виконували короткі, 

найбільш ілюстративні, в контексті втілення НМТ, епізоди творів (з тих, що 

піддавалися аналізу під час оцінювання теоретичних знань). 

Діагностування дозволило виявити, що за показниками «обсяг практично 

освоєних у виконавській діяльності елементів НМТ» та «ступінь коректності 

відтворених елементів НМТ у художньо-репродуктивних діях» студенти- 

хореографи показали дещо вищі результати, ніж музиканти, що вочевидь 

обумовлено наявністю в курсі підготовки хореографів дисципліни «Теорія та 
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методика народно-сценічного танцю». Незважаючи на кращу підготовленість в 

означеній площині, результати все одно виявилися досить низькими, що є, 

імовірно, наслідком несистемного та нецілеспрямованого процесу засвоєння НМТ 

у традиційному курсі підготовки. Проте, як було виявлено, міцна музично-

теоретична підготовка музикантів, зокрема сформованість умінь та навичок 

аналізу музичних творів дозволила студентам-музикантам майже зрівнятися у 

результатах із хореографами. Втім, загальний рівень засвоєння НМТ виявився 

низьким, що презентовано в таблиці 3.3 (Додаток 21). 

Діагностика за показниками «здатність до створення оригінального 

артефакту на основі елементів НМТ» та «здатність до словесної інтерпретації 

елементів чи цілісного традиційного артефакту в аутентичному образно-

смисловому контексті або в новому контексті з метою осучаснення образної 

семантики» здійснювалася методом експертної оцінки із застосуванням методики 

шкалювання креативності та дивергентності мислення П. Сільвіа (Silvia, 2008). 

Процедура діагностування передбачала підготовку студентами двох педагогічно-

творчих проєктів, присвячених НМТ у мистецтві. Вимоги до змісту робіт для 

музикантів та хореографів дещо різнилися. Так, перший проєкт, спрямований на 

оцінювання за показником здатність створити новий артефакт на основі 

традиційних елементів, мав містити презентацію певної НМТ. Художні 

ілюстрації обраної НМТ студенти-хореографи готували в формі постановки 

еклектичної композиції-попурі з народних танців різних народів. Така постановка 

супроводжувалася експлікаційним вербальним наративом і презентацією в 

електронному вигляді. Музиканти готували презентації, які демонстрували на 

уроках мистецтва в межах проходження педагогічної практики (за згодою 

керівника). 

Другий проєкт, що уможливлював діагностику за показником здатність 

запропонувати тлумачення елемента (фрагмента) традиційного артефакту в 

заданому культурному контексті або в новому контексті, мав висвітлити міру 

засвоєння НМТ у процесі творчої інтерпретації її елементів. Із цією метою 

студенти-хореографи виконували завдання зі створення музично-хореографічної 
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композиції, інтегруючі елементи народної, народно-сценічної, класичної та 

різновидів сучасної хореографії. Музиканти мали представити художній проєкт-

аранжування музичної теми в декількох фольклорних жанрах (у формі попурі, або 

мікроциклу п’єс). Усі студенти представляли письмовий супровід проєктів із 

фіксацією елементів за допомогою відповідної термінології. 

Експертна оцінка відбувалася в два етапи. На першому етапі оцінювалися 

презентації в електронному вигляді та письмові експлікації до творчих проєктів за 

методикою П. Сільвіа (роботи надавалися без позначки авторства). Так, за шкалою 

із п’яти пунктів рівня проявлення якості, експерти визначали міру: 

 інтерпретаційної автентичності; 

 термінологічної грамотності та обґрунтованості; 

 художньої оригінальності; 

 системності; 

 новизни. 

На другому етапі експерти оцінювали творчо-виконавську складову, 

високий рівень якої уможливлював отримання ще шести пунктів до загальної 

кількості. Таким чином, максимально можливим було отримання тридцяти шести 

пунктів за кожним з показників. У процесі остаточних підрахунків кожні отримані 

дев’ять пунктів прирівнювалися до одного балу за певним показником критерію.  

Підрахунки результатів діагностики за третім та четвертим показниками 

праксеологічного критерію показали, що високу міру здатності до створення 

нового артефакту на основі традиційних елементів показали 3,33 % респондентів, 

середній рівень наявності такої здатності виявлено у 40 % та низький – у 56,67 %. 

Високий ступінь сформованості здатності до словесної інтерпретації традиційних 

художніх артефактів та їх елементів виявлено тільки в 1,67 % студентів, 

середній – у 31,67 %, низький – у 66,67 %. Наочно з результатами можна 

ознайомитися в таблиці 3.3 (Додаток 4).  

Діагностика за аксіологічним критерієм здійснювалася методом 

анкетування. Зокрема, респондентам було запропоновано анкету «НМТ як 

особистісна та художня цінність» (Додаток 19). Ця анкета являла собою адаптацію 
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питальника Б. Орека (Oreck, 2004) «Викладання з мистецьким оглядом» (Teaching 

with the Arts Survey, TWAS), розроблену як інструмент діагностування рівня 

мотивації та ціннісного ставлення викладачів до «художньої інтеграції» певних 

явищ мистецтва та/або видів художньо-творчої діяльності до мистецько-

освітнього процесу. Блоки запитань анкети висвітлювали:  

a) ступінь узгодженості ціннісних орієнтацій студентів у контексті актуалізації 

НМТ в мистецько-освітньому процесі; 

b) рівень їх відчуття художньої самоефективності, зумовленої процесом 

інтеграції НМТ до аспектів фахової діяльності; 

c) рівень зовнішньої педагогічної підтримки (висвітлення НМТ в освітньому 

процесі та спрямованість програм фахових дисциплін на підготовку до 

актуалізації НМТ у майбутній професійно-фаховій діяльності); 

d) рівень творчої фахової автономії (спрямованість освітнього процесу на 

стимулювання творчої інтеграції НМТ під час навчання). 

Результати анкетування показали, що лише 5 % студентів цілком 

підтримують спрямованість на вивчення НМТ під час професійно-фахової 

підготовки у ЗВО; 11,67 % загалом згодні з таким напрямом; проте решта або не 

вважають цей напрям важливим (25 %), або взагалі не вбачають у ньому сенсу 

(58,33 %). 

Стосовно другого пункту анкети 3,33 % респондентів висловили щиру 

підтримку, погоджуючись із тим, що важливим є для студентів систематично, в 

межах професійно-фахової підготовки, сприймати та здійснювати аналіз творів 

мистецтва, що втілюють НМТ; 15 % вважають такий підхід доцільним; 20 % не 

впевнені у такій доцільності; 61,67 % заперечили свою підтримку. 

Необхідність у ґрунтовному та цілеспрямованому вивченні мистецько-

лексичних елементів НМТ різних етносів, у тому числі й східно-азіатських, цілком 

підтвердили лише 6,67 % респондентів; 11,67 % припустили корисність такого 

спрямування в контексті загального фахового розвитку; 11,67 % не вважають 

професійно-значущим вплив такої навчальної діяльності; 70 % висловили 

заперечення доцільності ґрунтовного вивчення елементів НМТ. 
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Важливість інтегрувати до професійно-фахової підготовки дисципліни, що 

висвітлюють НМТ різних етносів (костюми, обряди тощо) вважають наявною 

лише 5 %; 13,33 % припускають її існування; 20 % висловили сумніву щодо 

важливості інтеграції таких дисциплін до навчального плану; 61,67 % висловили 

заперечення. 

Стосовно важливості для студентів-хореографів ґрунтовно оволодіти 

мистецтвом виконавського втілення НМТ щире погодження висловили 3,33 % 

респондентів; 6,67 % були цілковито згодні з такою концепцією; 16,67 % 

висловили невпевненість та 78,33 % – цілковите заперечення. 

Оволодіння музикантами мистецтвом виконавського втілення НМТ щиро 

підтримали 3,33 %; 11,67 % респондентів погодилися, в основному, із цією 

думкою; 20 % висловили сумніви у такій доцільності; 65 % не визначили таке за 

необхідне. 

На запитання стосовно планування у майбутній професійній діяльності 

залучати учнів до творчої репрезентації НМТ (хореографам: ставити характерні 

національні танці різних етносів; музикантам: систематично збагачувати 

педагогічний репертуар творами, що втілюють НМТ, звертаючи увагу на 

відповідні особливості), з огляду на усвідомлення цього підходу як такого, що 

сприятиме кращому художньо-естетичному, культурному та духовному розвитку 

учнів, цілковитого погодження висловили лише 1,67 % респондентів. Ще 3,33 % 

припустили, що такий напрям планування професійної діяльності є прийнятним; 

23,33 % не заперечують таку можливість, у разі необхідності; 71,67 % не 

планують втілювати таке спрямування. 

Запитання анкети, присвячені визначенню рівня відчуття професійної 

самоефективності респондентів, дозволили з’ясувати, що лише 5 % майбутніх 

викладачів музики та хореографії вважають себе по-справжньому творчими 

особистостями; 13,33 % визнають досить високу міру власних творчих здібностей; 

15 % висловили сумніви стосовно своїх творчих здібностей; 66,67 % не вважають 

себе по-справжньому творчими. 
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Високу міру впевненості у власній здатності успішно вивчати НМТ 

висловили 8,33 % студентів; 11,67 % визначили достатню впевненість; 

23,33 % виказали непевність та 56,67 % цілковиту невіру у власні здатності. 

Подібна картина вимальовувалася на тлі аналізу відповідей на запитання 

стосовно впевненості у здатності теоретично осягнути усі основні елементи НМТ 

різних етносів (висока міра – 1,67 %, достатня – 8,33 %, середня – 11,67 %, 

низька – 78,33 %). У своїх здібностях стосовно виконавського втілення НМТ, 

високу міру впевненості висловили 1,67 %, достатню – 11,67 %, середню – 15 %, 

низьку – 71,67 %. Стосовно здатності ефективно викладати НМТ у майбутній 

професійній діяльності високу міру впевненості висловили 3,33 %, достатню – 

8,33 %, середню – 35 %, низьку – 53,33 %. 

Запитання, спрямовані на виявлення рівня відчуття зовнішньої підтримки 

дозволили з’ясувати, що 5 % студентів вважають, що в більшості навчальних 

закладів вітатимуть прагнення прищеплювати дітям основи НМТ; 

11,67 % вважають, що така ймовірність може існувати; 31,67 % вважають таке 

малоймовірним; 51,67 % – зовсім неможливим. 

Високу міру інтенційності прагнення навчати учнів основам НМТ, 

незважаючи на думку адміністрації навчального закладу, з метою гармонічного 

розвитку дітей висловили 3,33 %. Така ж сама кількість респондентів підтримала 

цю ідею більш стримано. Проте 23,33 % висловили слабку підтримку та аж 70 % 

не висловили її взагалі. 

Стосовно припущення, що викладачі ЗВО, де навчаються студенти, 

вітатимуть підсилення тієї складової професійно-фахової підготовки, яка охоплює 

вивчення НМТ, високу міру погодження було висловлено 5 % студентів; 15 % 

припустили, що таке є цілком можливим; 25 % не були цілком впевненні; 55 % 

навпаки, висловили впевненість, що такої підтримки не буде. 

Високу міру відчуття себе обмеженим у майбутній професійній діяльності 

вимогами навчальної програми висловили аж 65 % відсотків респондентів; 20 % 

також передбачають таку обмеженість; 8,33 % не впевненні, що таке обмеження є 

реальним; лише 6,67 % не вважають реалізацію навчальної програми 
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обмежуючим чинником. Також було з’ясовано, що 65 % вважають, що художньо-

автентичне втілення національних традицій у мистецько-освітньому процесі є 

надто трудомістким, адже вимагає наявності специфічних технічних засобів 

(костюмів, музичних інструментів тощо); 23,33 % підтримують такий погляд; 

6,67 % цілком припускають таку ймовірність; нажаль, лише 5 % заперечили 

існування такого чинника, як перепони до вивчення НМТ. 

Показовим виявилося те, що 70 % студентів, як з’ясувалося, вважають, що 

більш ґрунтовне вивчення НМТ відніме час від навчання творам академічного 

циклу, які є більш важливими, актуальними та затребуваними у майбутній 

професійній діяльності; 20 % цілком підтримали таке побоювання; проте 8,33 % 

не вважають такий розвиток подій ймовірним та лише 1,67 % зовсім заперечили 

істотність означеного чинника.  

Високої підтримки (63,33 %), також, набула думка про те, що ґрунтовне 

вивчення архаїчних проявів мистецтва, до яких належать деякі елементи НМТ, 

згубно впливає на процес формування виконавської та педагогічної культури 

майбутніх викладачів музики та хореографії; деяку підтримку цьому міркуванню 

висловили 25 %; проте 3 % респондентів, в основному, заперечили таку 

можливість та 8,33 % зовсім її відкинули. 

Загалом, у результаті анкетування було з’ясовано, що високо міру інтересу 

до сприйняття, вивчення і практичного засвоєння НМТ виявлено лише у 1,67 % 

студентів, середню – у 25 %, низьку у 73,33 %. Подібний результат дозволило 

отримати оцінювання за показником «висока рівнева позиція НМТ в ієрархії 

системи художніх цінностей студента» – таку, дійсно високу позицію виявлено 

лише у 5 % студентів, середню – у 28,33 % та низькою така позиція, нажаль, 

виявилася у 66,67 % респондентів. Наочно результати діагностики за 

аксіологічним критерієм можна побачити у таблиці 3.4 (Додаток 4). 

Остаточні підрахунки результатів за всіма критеріями дозволили визначити 

загальні рівні засвоєння НМТ. Зокрема, результат оцінювання за епістемічним 

критерієм був таким: високий рівень – 3,33 %, середній – 39,58 %, низький – 

57,08 %; за праксеологічним критерієм: високий рівень – 4,17 %, середній – 
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46,25 %, низький – 49,58 %; за аксіологічним критерієм: високий рівень – 3,33 %, 

середній – 26,67 %, низький – 70 % ( Додаток 4, таблиця 3.5). 

Як можна побачити в таблиці та на рисунку 3.1 (Додаток 22), високий рівень 

засвоєння національних мистецьких традицій продемонстрували лише 3,33 % 

респондентів, середній було виявлено 38,33 %, при цьому, 58,33 % майбутніх 

учителів музики і хореографії показали низький рівень. 

 

3.3. Зміст і результати формувального експерименту з апробації 

методики засвоєння національних мистецьких традицій майбутніми 

вчителями музики і хореографії 

На основі отриманих результатів дослідження було визначено якісні 

характеристики рівнів засвоєння майбутніми вчителями музики і хореографії 

національних мистецьких традицій. Так, до високого рівня було віднесено 

студентів, які довели, що володіють широким обсягом знань лексико-семантичних 

елементів НМТ та їх смислових, соціокультурних та художніх значень; показали, 

що такі знання є коректними, систематизованими та обґрунтованими; проявили 

високий рівень можливостей співвіднесення елементів мистецької мови із 

поетикою, властивою фольклорним творам певного етносу; продемонстрували 

високий рівень автентичності виконання елементів НМТ та їх вербальної 

педагогічної інтерпретації; презентували новий артефакт, створений на основі 

елементів НМТ, який характеризувався лексико-композиційною коректністю в 

контексті дотримання принципу автентичного відтворення НМТ, а також, 

високим художнім рівнем та оригінальністю; проявили високу міру інтересу до 

сприйняття, аналізу, опрацювання (виконавського та педагогічного) НМТ; 

виказали визнання високої позиції НМТ в системі власних художніх цінностей. 

До середнього рівня було віднесено респондентів, які продемонстрували 

володіння достатнім обсягом знань елементів автентичної художньої лексики 

НМТ у їх пов’язаності із відповідною образною сферою фольклору певного 

етносу; показали достатню міру коректності такого знання та можливостей 
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визначення референсних зв’язків між художніми елементами НМТ та історично-

соціокультурними передумовами буття етносу; презентували достатній рівень 

сформованості виконавських та вербально-педагогічних умінь інтерпретації 

творів з елементами НМТ; створили новий оригінальний артефакт на основі НМТ, 

який відзначався лексичною коректністю та композиційною виправданістю; 

виявили інтерес до аналізу, педагогічного опрацювання та виконання творів із 

елементами НМТ; проявили усвідомлення важливості вивчення НМТ і трансляції 

отриманого знання в процесі майбутньої фахової діяльності.  

Студенти, яких було віднесено до низького рівня, продемонстрували 

обмежений обсяг знань щодо елементів НМТ, які містяться у мистецьких творах, 

показали неспроможність їх художнього аналізу та співвіднесення із певними 

соціокультурними контекстами, що впливають на художньо-творчі процеси в 

бутті етносів; показали низький рівень вербальної педагогічної інтерпретації 

творів, які містять елементи НМТ та прояви незважливого ставлення до принципу 

дотримання автентичності відтворення елементів НМТ у виконавському та 

постановчому процесах; показали низький рівень інтересу до перцептивно-

аналітичної та виконавської діяльності, пов’язаної із НМТ та виказали 

індиферентне ставлення до НМТ як художньо-культурного явища. 

На формувальному етапі експерименту проводилося упровадження 

розробленої у ході дослідження авторської методики засвоєння національних 

мистецьких традицій у процесі фахової підготовки вчителів музики і хореографії. 

У формувальному експерименті, який описується в підрозділі, взяли участь 120 

студентів державного закладу «Південноукраїнський національний педагогічний 

університет імені К. Д. Ушинського». Студентів було розподілено на 

експериментальну та контрольну групи (по 60 осіб у кожній). Відповідно до 

правил проведення педагогічних досліджень, респонденти експериментальної 

групи навчалися за вищезгаданою експериментальною авторською методикою, у 

той час як студенти, що належали до контрольної групи, проходили традиційну 

фахову підготовку. 
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Експериментальна методика засвоєння національних мистецьких традицій 

запроваджувалася у два етапи. На першому (накопичувальному) етапі увага 

приділялася формуванню в студентів знань, умінь та інтересів, що забезпечують 

обізнаність щодо особливостей генезису та функціонування НМТ у мистецьких 

творах. Методична робота проводилася в ході проходження студентами 

академічних курсів дисциплін «Світова художня культура», «Історія української 

музики» «Хореографія свят і обрядів», «Народно-сценічний танець». 

Методично-педагогічні зусилля на другому (розвивальному) етапі були 

спрямовані на систематизацію та узагальнення елементів тезаурусу лексично-

семантичних засобів художньої виразності, що співвідносяться з певними НМТ. 

Педагогічні умови та методи на цьому етапі запроваджувалися під час занять з 

дисциплін фахової підготовки. Також, на другому етапі формувального 

експерименту, було підготовлено та проведено спецсемінар «Традиційне 

мистецтво народів світу», у межах якого студенти мали можливість поглибити 

набуті знання та апробувати набуті уміння аналізу та інтерпретації (вербальної та 

виконавської) художніх творів з елементами НМТ. Представимо докладніше цей 

процес. 

Метою першого етапу, який було охарактеризовано як накопичувальний, 

було формування знань майбутніх учителів музики та хореографії щодо 

лексичних елементів НМТ, умінь їх автентичного виконання, відповідного 

інтересу до фольклору як форми художньої культури. Педагогічні умови, 

інтегровані до методики, мали наскрізний характер та комплексно 

застосовувалися протягом першого етапу. У якості таких умов запроваджувалися 

гностичне, естетичне та комунікативне стимулювання в освітньому процесі 

спрямованості студентів на засвоєння елементів НМТ. 

Задля забезпечення комплексної дієвості педагогічних умов та методів, що 

застосовувалися протягом першого етапу експерименту, до методики 

інтегрувалися індуктивна і традуктивна педагогічні стратегеми. Сутність 

індуктивної (рух від конкретного до загального) педагогічної стратегеми полягала 

в цілеспрямованій інтеграції процесу накопичення знань, естетичних вражень та 
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художніх уявлень із процесом зіставлення, узагальнення та систематизації 

елементів художньої інформації та виконавських уявлень щодо інтерпретації 

творів, які втілюють НМТ. Застосування традуктивної (рух від конкретного до 

конкретного) педагогічної стратегеми сприяло осягненню студентами НМТ 

шляхом актуалізації отриманого досвіду та імплементації сформованих 

аналітичних та виконавських навичок у процесі опанування новою художньою 

інформацією.  

Методичний супровід першого етапу склала низка педагогічних методів. 

Наприклад, метод «занурення в культуру», який належав до групи методів, 

спрямованих на оволодіння знаннями з НМТ. Цей метод був комплексно 

спрямованим на ознайомлення студентів із: 1) творами національної традиції в 

аутентичному вигляді;  2) традиційними мистецькими артефактами у виконанні 

професійних митців; 3) автентичними поняттями, що відображають лексику, 

синтаксис, композиційний устрій, техніку НМТ. 

Означена комплексна спрямованість цього методу відповідала дотриманню 

індуктивної педагогічної стратегеми. У ході застосування методу студентам 

демонструвалися відеозаписи та фонограми фольклорних творів у самодіяльному 

колективному та сольному виконанні із фондів Одеської національної музичної 

академії імені А. В. Нежданової та особистих фондів викладачів кафедри 

музичного мистецтва і хореографії ДЗ «Південноукраїнський національний 

педагогічний університет імені К. Д. Ушинського». Перед демонстрацією творів 

студентам надавалася експлікація щодо географічної, соціально-історичної, 

обрядової приналежності певного етнічного художнього артефакту. Така 

експлікація була оформлена у вигляді вербального художньо-педагогічного 

наративу, на меті якого стояло уявне відтворення автентичної атмосфери певного 

регіону та етносу, до яких належить фольклорний твір, акцентуація уваги 

студентів на яскравих та показових соціокультурних особливостях тощо. Після 

ознайомлення із творами проводився аналіз та обговорення в ході круглого столу 

основних художніх жанрово-стилістичних рис твору, спрямований на формування 

системних уявлень студентів щодо НМТ.  
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Окрім самодіяльних виконань, які зберегли автентичний колорит, студентам 

демонструвалися твори у виконанні професійних колективів, які в своїй творчій 

діяльності прагнуть якомога більш точного відтворення художніх етнічних 

традицій. Під час обговорення особливостей втілення НМТ у творах, що 

виконуються професійними виконавцями, увага студентів зверталася на 

виконавсько-інтерпретаційний аспект. Такі обговорення були спрямовані на 

диференціацію фольклорних елементів від елементів стилізації, академічних 

композиційних прийомів, спрямованих на підвищення художньої виразності та 

сценічної ефектності творів тощо. Запровадження полікультурного підходу та, 

зокрема, дотримання принципу діалогу, зумовили можливість проведення аналізу 

та порівняння в ході обговорення характерних рис фольклорних традицій різних, 

зокрема, східноєвропейських (українського, болгарського, польського, угорського, 

молдавського) та азіатських (китайського, індійського, індонезійського, 

азербайджанського) етносів.  

Отже, у ході обговорень творів – художніх взірців втілення етнічних 

традицій – студенти знайомилися із особливостями мистецьких рис фольклорних 

традицій та, одночасно, опановували відповідні терміни, якими позначаються 

певні семантичні, лексичні, синтаксичні, архітектонічні особливості НМТ. Задля 

закріплення знань щодо означеної термінології та їх систематизації у 

функціональний фаховий тезаурус було проведено два семінарських заняття. Під 

час таких семінарів студенти представляли конспект аналізу певного 

фольклорного твору, з тих, що демонструвалися в ході застосування комплексного 

методу «занурення в культуру». Такий конспект складався студентами відповідно 

до запропонованого плану, до якого входили такі структурні підрозділи: 

1) ідентифікація етнічно зумовлених рис ритмоформул, що застосовуються 

у творі; 

2) характеристика інтонаційних особливостей в контексті ладового 

забарвлення та його емоційного значення в межах НМТ певних етносів; 

3) визначення жанрової приналежності твору на основі аналізу його 

традиційно-побутової або/та обрядової функціональності. 
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Серед методів, які застосовувалися на першому етапі, варто звернути увагу 

на інтегральний метод наслідування зразків. Особливість цього методу полягала в 

його комплексній спрямованості й на оволодіння знаннями, і на формування 

мистецьких умінь. Впровадження методу передбачало відтворення: 

1) інформаційно підготовленої та контрольованої демонстрації твору у 

виконанні викладача; 

2) точне відтворення студентами музичного чи хореографічного елементу 

одразу після його демонстрації. 

Означений вид демонстрації був спрямований на акцентуацію уваги 

майбутніх учителів музики та хореографії на певних характерних рисах НМТ, їх 

всебічному теоретичному обговоренню та виконавському опрацюванню. Така 

форма презентації дозволяла якнайкраще підготувати студентів до другого етапу 

запровадження методу – а саме, виконавському наслідуванню. Власне, 

наслідування проводилося у формі творчої імпровізаційно-виконавської 

вікторини. Процес демонстрації та наслідування проходив у три етапи. Для 

кожного етапу добирався склад журі з респондентів задля того, щоб долучити усіх 

студентів до активного аналізу характерних художніх рис НМТ та особливостей їх 

виконання. На першому етапі демонструвалися викладачем та повторювалися 

студентами елементи НМТ музичних творів, на другому етапі – хореографічних, 

на третьому – синкретичних. 

До групи методів, спрямованих на формування мистецьких умінь з 

ідентифікації, диференціації та систематизації елементів НМТ належав метод 

крос-культурного аналізу жанрів та образних архетипів, який, також, 

застосовувався на першому етапі експерименту. У ході застосування методу 

проводилося педагогічне тестування, спрямоване на формування умінь та навичок 

творчого сприймання та аналізу елементів НМТ у мистецьких творах. Тест був 

створений за допомогою програми Forms платформи Microsoft Office 365. Зміст 

тесту становили епізоди музичних та хореографічних творів, які містять НМТ, у 

виконанні самодіяльних та професійних колективів, а також, запитання, 

спрямовані на визначення та уточнення певних характеристик (перелік 
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мистецьких творів та запитання тесту представлено в Додатку). Зокрема, 

запитання містили пропозиції охарактеризувати в контексті приналежності до 

НМТ певного етносу ритмоформул мистецького тексту, ритмічні лексеми, 

наявність та кількість синтаксичних цезур, принципи формоутворення та 

архітектонічні особливості. Частина запитань педагогічного тесту містила 

пропозиції здійснення експлікаційного та порівняльного аналізу жанрово-

стильових рис творів, виявлення їх характерних етнічно-зумовлених художньо-

виразових особливостей.  

Запровадження семіо-герменевтичного підходу та дотримання пов’язаного з 

ним принципу референтності художньо-культурних контекстів, зумовило 

застосування методу герменевтичних ескізів, сутність якого полягає у виконанні 

студентами індивідуальних завдань зі створення герменевтичного коментарю до 

певного зразка НМТ. За правилами герменевтичного кола, такий коментар мав 

складатися із міркувань щодо контекстних художньо-образних смислів певних 

особливостей форми твору як цілісного явища, а також, поетичних сенсів певних 

елементів, що зумовлюють формоутворення. Означені міркування, обґрунтовані 

шляхом проведення теоретичного та контекстного мистецтвознавчому аналізу, 

мали бути оформленні у вербальну художню форму, яка забезпечує сприйняття 

образів твору та висвітлює виразні особливості НМТ, що в ньому міститься. 

Спираючись на положення семіо-герменевтичного підходу, студенти мали надати 

образного тлумачення, в контексті етнічної зумовленості, певним елементам 

художнього тексту (інтонемам, жестемам, ритмоформулам, кінемам, позам тощо). 

На практичному занятті, в ході якого студенти отримували завдання з підготовки 

герменевтичних коментарів, викладачем було презентовано приклади художньо-

вербальної експлікації мистецького твору із метою окреслення можливих шляхів 

здійснення герменевтичного аналізу. Також, студентам було запропоновано план 

роботи, який вміщав такі пункти: 

1) загальне враження від сприйняття твору, засноване на суб’єктивному 

образно-емоційному аналізі; 
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2) визначення гіпотези стосовно референсних (соціокультурних, ідейних, 

трансцендентних) сенсів елементів образного плану та драматургічної концепції; 

3) презентація підтверджень робочої гіпотези, генерованих на основі 

проведеного лінгво-семіотичного аналізу синтаксису, фактури, драматургії, 

стилістичних особливостей тощо; 

4) остаточна верифікація робочої гіпотези шляхом застосування 

вищеописаного методу герменевтичного кола. 

Застосування семіо-герменевтичного підходу, також, зумовило 

запровадження методу граматичної, композиційної, жанрової та стильової 

атрибуції фрагментів художнього тексту, який належав до групи методів, 

спрямованих на оволодіння студентами знаннями з НМТ. Сутність цього методу 

полягала в відтворенні граматичних розвідок, спрямованих на диференціацію в 

художньому тексті лексичних елементів і синтагм, здійснення опису їх основних 

властивостей з наступним образним осмисленням та запам’ятовуванням. Такі 

тексти пропонувалися студентам у вигляді відео- та аудіозаписів автентичних 

виконань фольклорних творів. Означена форма дозволяла максимально 

активізувати творчо-аналітичну активність студентів та сприяла засвоєнню 

відповідних художньо-лексичних елементів. Спираючись на наявну фахову 

підготовку та досвід, отриманий у ході експериментальної підготовки, студенти 

робили короткі експлікації основних семіотичних елементів під час сприймання 

певного епізоду твору. Після цього, без додання часу на додаткову підготовку, 

студент мав висловити свої висновки щодо лексичних елементів НМТ, 

висвітлюючи атрибуції, суб’єктивні враження, які виникли в нього/неї на основі 

семіотичного та художньо-емоційного аналізу. У такий спосіб кожен зі студентів 

проаналізував певний епізод твору. Після того, які всі висловили свої міркування, 

був проведений круглий стіл, у ході якого студенти обговорювали свої враження 

щодо висловлених асоціацій та проведеного аналізу. 

Серед методів, що належать до групи спрямованих на формування 

мистецьких умінь, на першому етапі застосовувався метод міжвидових асоціацій. 

Сутність цього методу полягала у відтворенні студентами виконавської 
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репродукції художнього тексту або текстового елементу за музичною чи 

хореографічною нотацією. Алгоритм застосування методу охоплював декілька 

етапів. Так, на першому етапі, студенти мали дешифрувати надану їм нотацію 

твору та скласти на основі сформованої уявної виконавської концепції художньо-

образний вербальний наратив, який висвітлює особливості НМТ, втілених у творі. 

На основі складеного враження, виявлених художньо-стилістичних рис твору, 

студенти мали додати до нотації певні елементи спорідненого виду мистецтва 

(музики для хореографічних нотацій та хореографічних ілюстрацій до музичних 

текстів). Правомірність вибору таких елементів мала обґрунтовуватися 

студентами відповідними посиланнями на художні традиції певних етносів. Варто 

зазначити, що ця форма опрацювання творів мала важливе значення в контексті 

формування обізнаності студентів щодо НМТ та формування їх мистецьких умінь, 

адже, як вже зазначалось, більшість фольклорних творів є синкретичними. Цьому 

процесу сприяла опора на художньо-інтегративний підхід, положення якого 

дозволяють інтегрувати в інтерпретаційно-творчому процесі засоби різних видів 

мистецтва. 

Наприкінці першого етапу був проведений моніторинг динаміки 

формування рівнів засвоєння студентами національних мистецьких традицій. 

Такий моніторинг показав зростання показників рівня за всіма критеріями в обох 

вибірках. Утім, в експериментальній групі, таке зростання виявилося більш 

вираженим. Наочно результати представлено в таблиці 3.6 (Додаток  25). 

Метою другого, розвивального, етапу, були систематизація та узагальнення 

теоретичних знань із семантики і поетики елементів НМТ, удосконалення 

виконавських та семіо-герменевтичних інтерпретаційно-творчих умінь, 

заснованих на прочитанні текстів, що містять національні мистецькі традиції, як 

артефактів, що представляють особливу естетичну та етичну цінність у контексті 

розвитку культури людства, а також, інтересу студентів до творів, які містять 

елементи НМТ та відповідного емоційно-ціннісного ставлення до них. Методичне 

забезпечення другого етапу експерименту склали наскрізні педагогічні умови, які 

полягали в гностичному, естетичному та комунікативному стимулюванні процесу 
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засвоєння студентами елементів НМТ. Також, було запроваджено дедуктивну 

(рух від загального до конкретного) педагогічну стратагему, спрямованість якої 

полягала сприянні формуванню в студентів виконавсько-творчих умінь виконання 

цілісного твору та виявлення на основі рефлексії багатомірних смислів окремих 

елементів художньої мови. 

Основною формою, яка застосовувалася на другому етапі формувального 

експерименту, був спеціальний курс «Традиції національного мистецтва народів 

світу». У межах курсу проводилися практичні заняття, в ході яких комплексно 

застосовувалися педагогічні методи, розроблені в межах експериментальної 

методики. В якості прикладу забезпечення такої комплексної взаємодії методів, 

які належать до групи спрямованих на формування оволодіння знаннями у галузі 

НМТ, наведемо приклад заняття, присвяченого традиційним танцям Китаю, 

зокрема, дуже популярному «танцю лева». 

«Танець лева (狮子, shīzi) – починає своє пояснення викладач – це один з 

найдавніших танців Китаю. Він офіційно оголошений національною культурною 

спадщиною. Держава всіляко заохочує його виконання професійними ансамблями 

танцю і самодіяльними колективами. Походження цього танцю в китайській 

традиційній культурі поки не має загальноприйнятого пояснення. Наскільки 

відомо з палеозоології, леви ніколи не водилися на території Китаю. Але вони 

водилися в Центральній Азії (Афганістан, Іран), і до сих пір зустрічаються в Індії. 

Можливо, що «танець лева» був запозичений китайцями з художньої практики 

сусідніх народів. Саме слово лев – китайською – Ши (獅), вчені пов'язують з 

давньо-іранським словом šer [Л. Пікен: 12]. Ці дані побічно свідчать про те, що 

китайська культура в певні періоди давньої історії була відкритою і 

сприйнятливою. Китайські літературні джерела відносять «танець лева» до часів 

династії Цзінь, а його докладний опис було зроблено в період розквіту 

танцювальної культури в Танську епоху. 

Оскільки в КНР живе багато народів, традиції різних провінцій країни 

можуть значно відрізнятися одна від одної. Найбільшу популярність здобули два 

варіанти «танцю лева»: «Північний лев» і «Південний лев». Існує також менш 
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поширений тибетський варіант танцю, який називається «Сніговий лев». За 

свідченням, Мони Шремп, він може виконуватися в контексті світського свята або 

релігійного буддистського ритуалу (Атитанова, 2000, с. 161). 

Усі варіанти відрізняються між собою багатьма деталями. По-перше, їх 

відрізняють один від одного елементи костюма і особливостями маски, що 

стилізовано зображує голову лева. Костюм «Північного лева» більше схожий на 

реальну фігуру тварини. Втім, голова прикрашена золотим волоссям і шапкою 

(червоного кольору – у лева і зеленого кольору – у левиці). У костюм, зазвичай, 

одягнені два танцюриста, які повинні проявити велике мистецтво в передачі 

котячої пластики персонажа. Нерідко в танці «Північного лева» бере участь 

«дресирувальник», який як-би управляє рухами тварини за допомогою великого 

яскравого брязкальця, яке він вручає леву в кінці танцю. Костюм «Південного 

лева» більш умовний і вправний. Маска відрізняється тим, що очі і паща можуть 

рухатися, завдяки чому вираження морди лева може приймати більш лютий 

характер. Іноді танець виконується одним танцюристом в масці так званої 

«Великої голови Будди», і з віялом в руці. В стародавні часи танець дійсно 

асоціювався з буддистською релігією: очевидно лев представлявся людям одним з 

аватарів Будди. 

По-друге, північний і південний варіанти «танцю лева» не однакові за своїм 

музично-шумовим супроводом. Танцю «Північного лева» акомпанує ансамбль в 

складі цимбал (тарілок), гонгів і барабана (ритмічну основу танцю створює ритм 

барабана). У багатший ансамбль супроводу танцю «Південного лева» входять 

великі гонги, кілька барабанів і тарілок. Втім, зазначимо, музичні відмінності 

варіантів мінімальні. 

По-третє, Північний і Південний варіанти розрізняються властивостями 

рухів танцюристів. Жести північного варіанта відрізняються великою складністю. 

Вони в чомусь близькі віртуозним військовим і спортивним танцям. Наприклад, 

виділяються високі і спритні стрибки з поворотом на 90 і 180 градусів, а також з 

повним оборотом на 360 градусів. Важким елементом представляється перекид 
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колесом через голову (в китайському спеціальному лексиконі він називається «hou 

shou fan»). 

По-четверте, обидва варіанти характеризуються різними хореографічними 

композиціями. Перш за все, в основу різноманітних і, часом, витончених 

композицій Північного і Південного варіантів покладена комбінаторика 

приблизно десятка типових елементів руху. З точки зору устрою хореографічної 

мови, виділені елементи танцю аналогічні морфемам і лексем словесної мови. 

Відповідно до термінології семіотики танцю, запропонованої С. Шипом (Шип, 

2015, с. 59), типові жести («пози» і «па») позначаються терміном «жестема» (за 

аналогією з морфемами і лексемами звукового вербального мови). 

Нами встановлено, що хореографічний текст південного варіанта «танцю 

лева» побудований на підставі таких жестем: а) повороти голови направо і наліво; 

б) хитання головою; в) обертання всього «тіла лева» навколо горизонтальній осі; 

г) тремтіння (добре помітна, акцентована вібрація) тіла; д) уклін; е) крок (дрібний, 

ординарний і широкий); ж) стрибок; з) присідання (глибоке і неглибоке). 

Перераховані жестеми складаються в більш масштабні одиниці тексту, які 

названі фігурами. В цьому випадку під фігурами маються на увазі синтаксичні 

одиниці локотектоніки (просторової структури) і хронотектоніки (часової 

структури) танцю. Вигадливі комбінації жестів, а також утворених ними фігур, 

дозволяють створити велику, цікаву, насичену композицію з ознаками 

конфліктної драматургії і наскрізного сюжету.  

Так, наприклад, початок композиції з'єднує кроки і присідання (своєрідні 

«реверанси»), які мають сенс парадного виходу і вітання публіці. Лев (або кілька 

левів) поводяться дуже поважно, але дружелюбно. Іноді вони роблять загрозливі 

«випади» в бік глядачів, але ці жестеми мають скоріше ігровий, ніж агресивний 

характер. Наступний композиційний розділ побудований з стрибків і різких рухів 

тулуба: лев раптово піднімається «на задніх лапах», обертається навколо певних 

локотектонічних точок, трясе головою. Він демонструє свою силу і спритність. 

Заключний епізод є логічним завершенням (лева нагороджують брязкальцем, або 
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оплесками). Заключення маркіроване поверненням первинних жестів і фігур, що 

створює подобу репризної музичної композиції. 

«Танець лева» може зайняти важливе місце в програмі навчання танцям не 

тільки в спеціальних хореографічних, але і в загальноосвітніх школах. Хоча він є 

технічно складним, постановник танцю може відмовитися від найбільш 

віртуозних рухів, замінити їх більш простими. У танці може взяти участь скільки 

завгодно учасників. Як мінімум – це два танцюриста, що зображують лева, і один 

танцюрист, що виконують функцію «приборкувача». Вік танцюристів теж може 

варіюватися в широкому діапазоні. У цьому танці можуть брати участь діти від 

п'яти-шести років і старше. Маленькі діти особливо емоційно сприймають усі 

епізоди танцювальної композиції. Однак старші школярі також проявляють 

великий інтерес до цього танцю. Вони набагато менше, ніж малюки, схильні до 

сугестивного впливу образу лева. Однак природний для підліткового і юнацького 

віку скепсис не заважає їм захопитися спортивно-змагальною стороною танцю. 

Крім того, старшокласники більше здатні осмислити міфологічний і художньо-

символічний сенс цього найдавнішого традиційного танцю-вистави» (Чжан Юй, 

2018). 

На прикладі стародавнього традиційного китайського «танцю лева» був 

показаний в загальних рисах спектр аналітичних дій, необхідних вчителю музики 

чи хореографії для того, щоб підготувати учнів до автентичного відтворення 

хореографічного артефакту або до творчого використання його елементів у 

вирішенні завдання створення власної оригінальної композиції. 

На розглянутому прикладі легко продемонструвати майбутнім вчителям 

музики і хореографії весь комплекс емпіричних та теоретичних знань, що 

становлять гносеологічний компонент володіння національними мистецькими 

традиціями. Зокрема, очевидною є необхідність: а) засвоєння лексичного 

тезаурусу цього традиційного танцю, тобто типових жестів і поз лева; 

б) розуміння загального, відомого усім виконавцям та реципієнтам образного 

значення кожного з лексичних елементів; в) знання і розуміння драматургічного 

смислу композиційної структури танцю; г) знання і розуміння символічного 
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смислу костюма та аксесуарів танцю (у цьому випадку – брязкальця); д) чітке 

уявлення про музичний супровід, а саме: інструментальний склад, тембральні, 

метроритмічні, динамічні, мелодичні, тематично-композиційні властивості 

музичної форми; є) основні стильові різновиди цієї хореографічної традиції; 

ж) міфопоетичний та ідейно-естетичний смисл танцювального жанру; 

з) культурно-історичний контекст «танцю лева», його місце в жанровій системі 

стародавніх китайських танців, та ширше – місце та значення в національній 

мистецькій традиції. Після всебічного ознайомлення з жанром танцю студенти 

мають отримати переконання в тому, що тільки на підставі знань щодо морфології 

та поетики «танцю лева», має сенс подальше засвоєння цього типу НМТ у 

виконавській і танцювально-постановчій діяльності.   

Застосування діяльнісного підходу та пов’язаних із ним педагогічних 

принципів особистісно-диференційованого навчання, урізноманітнення форм і 

видів діяльності, розвивального навчання забезпечило можливість спрямованості 

методичних дій на формування навичок студентів педагогічно-інтерпретаційного 

та виконавського опрацювання творів, які містять НМТ. На праксеологічному 

рівні означений процес забезпечувався застосуванням відповідних педагогічних 

методів. Серед таких варто звернути увагу на метод вербалізації символічного 

смислу елементів форми. Сутність  методу полягала в здійсненні студентами 

експлікації семантичного інваріанту колективного сприйняття мистецького твору. 

Спрямованість методу доцільно визначити у формуванні усвідомлення 

майбутніми учителями музики і хореографії універсальних символічних значень 

певних елементів мистецької мови, а також, джерела походження таких елементів, 

яким є прадавнє ахетипове фольклорне мистецтво. Процедура застосування 

методу розгорталася за таким планом: 

1) формулювання робочої гіпотези, яка полягає у визнанні уніфікованих, у 

контексті розуміння та художньо-емоційного декодування, художніх елементів 

творів; 

2) обговорення означеної гіпотези зі студентами та формулювання 

контргіпотези; 
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3) презентація короткого епізоду музичного або синкретичного твору, який 

відрізняється наявністю особливо виразних засобів втілення НМТ; 

4) пропозиція студентам охарактеризувати твір за допомогою п’яти слів-

прикметників; 

5) наглядне розташування наданих характеристик задля порівняння їх 

змісту (наприклад, записування на дошці або фіксація на жорсткому диску з 

наступною проекцією на екран тощо); 

6) порівняння отриманих характеристик та підтвердження, на цій основі, 

робочої гіпотези. 

У ході застосування методу для сприймання пропонувалися твори 

іспанської, китайської, української НМТ. У результаті обговорення було 

з’ясовано, що лексично-семантичні елементи містять, загальнозрозумілий сенс, 

адже під час порівняння характеристик у всіх випадках було виявлено значний 

відсоток збігу слів-характеристик, запропонованих студентами. Застосування 

цього методу виявилося досить показовим у контексті формування атрибутивних 

уявлень студентів та навичок образного аналізу творів. 

На формування мистецько-аналітичних та виконавських умінь у контексті 

засвоєння НМТ було спрямовано застосування методу реконструкції 

етнокультурного контексту твору. Сутність методу полягала в художній 

реставрації музичного тексту або танцю за словесним белетристичним чи 

професійним описанням. У якості словесних текстів студентам було 

запропоновано низку фрагментів мистецтвознавчих аналітичних праць та декілька 

епізодів художніх літературних творів. Виконання завдання студентами 

здійснювалося в два етапи. На першому етапі створювалася нотація твору. На 

другому – виконавське втілення. 

Задля цілеспрямованого формування інтересу та ціннісного ставлення 

студентів до НМТ на другому етапі застосовувалася низка ігрових методів. 

Зокрема, метод ігор-змагань, у межах якого, зокрема, проводилася гра-конкурс 

«Одеон». Правила проведення ігри передбачали визначення груп журі виконавців 

та публіки. Склад груп, звичайно, був динамічним, адже всі респонденти мали 
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представити свої виконання та взяти участь в активному оцінюванні та 

обговоренні виступів. Студентів-виконавців заздалегідь (за тиждень до 

проведення гри) було розподілено на малі групи, кожна з яких мала створити 

композицію та представити виконання твору, витриманого у межах певних 

жанрово-стилістичних характеристик. Перелік жанрів студентам було 

запропоновано (Додаток). Також, студентам-музикантам було надано літературні 

тексти до кожного з жанрів для створення пісенних творів із елементами НМТ. 

Серед інтерактивних ігрових методів необхідно згадати конкурс 

індивідуальних та колективних проектів, проведення якого передбачало 

підготовку студентами презентацій взірців народної творчості для школярів. 

Презентації створювалися студентами в електронному форматі, проте, 

виконавське ілюстрування здійснювалося самими студентами. Окрім того, 

презентація мала передбачати залучення до творчо-виконавської діяльності 

школярів, що передбачало інтеграцію відповідних методів опрацювання творів з 

урахуванням характеристик вікової групи школярів та особливостей елементів 

НМТ, що містилися у творі. 

Наприкінці другого етапу застосовувався метод моделювання поетичної 

системи НМТ, який передбачав створення оригінальної музичної або 

хореографічної композиції, із урахуванням специфічних особливостей поетики 

певної національної культури та використанням задля цього відповідних 

елементів. Композиції створювалися студентами в межах проєктної самостійної 

роботи. Більшість проєктів готувалися міні-групами, дехто виразив бажання 

працювати індивідуально. Серед вимог до проєктів були такі: 

1) виправданість застосування лексико-граматичних засобів; 

2) відповідність ритмічного синтаксису характеристикам обраного жанру в 

контексті дотримання автентичності втілення НМТ; 

3) відповідність фактурних рішень та інструментування об’єктивним 

умовам генезису певного (обраного) фольклорного жанру; 

4) урахування в композиційній структурі формотворчих особливостей 

творів в обраному жанрі НМТ. 
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Підготовлені проєкти студенти демонстрували в ході семінарського заняття. 

Також, одне з семінарських занять було присвячено обговоренню проєктів та 

вражень, які створило їх виконання. 

Після проведення другого етапу формувального експерименту проводився 

моніторинг засвоєння студентами національних мистецьких традицій, який 

показав значне зростання показників в ЕГ за всіма критеріями. Як і в результаті 

діагностичного зрізу, що проводився після першого етапу, було відзначено, що в 

контрольній групі динаміка зростання рівня засвоєння студентами національних 

мистецьких традицій була менш інтенсивною. Наочно результати контрольного 

зрізу представлено в таблиці 3.7 (Додаток 6). 

Остаточні підрахунки дозволили встановити, що після проведення 

формувального експерименту 26,67 % студентів ЕГ, які навчалися за розробленою 

у дослідженні авторською методикою, продемонстрували високий рівень 

засвоєння національних мистецьких традицій; 65 % продемонстрували середній 

рівень і лише 8,33 % залишилися на низькому. У контрольній групі високого рівня 

досягли лише 5 % респондентів, середній рівень було виявлено у 48,33 % та 

46,67 % залишилися на низькому рівні (див. таблицю 3.8 та рисунок 3.2). 

Таблиця 3.8  

Остаточні результати експериментального дослідження 
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Рис. 3.2. Результати експериментального дослідження в динаміці. 

 

Достовірність отриманих результатів перевірялася шляхом проведення 

обчислень за формулюю кутового перетворення Фішера. Було сформульовано дві 

робочих гіпотези: 

 H1 – кількість майбутніх учителів музики і хореографії ЕГ, які досягли 

бажаного рівня засвоєння національних мистецьких традицій значно перевищує 

кількість згаданих фахівців у КГ; 

H0  –  кількість майбутніх учителів музики і хореографії ЕГ, які досягли 

бажаного рівню засвоєння національних мистецьких традицій перевищує у 

значній мірі кількість згаданих фахівців у КГ. 

Для експлікації функціонального значення лексичних змінних, які було 

використано у підрахунках, змінні та їх значення представимо у таблиці 3.9. 

(Додаток 27). Як це показано в таблиці 3.8, загальна кількість респондентів ЕГ, які 

досягли бажаного рівня засвоєння національних мистецьких традицій (тобто, 

показали високий та середній рівні за результатами моніторингу), становить 

91,67 %. У таблиці 3.9 можна побачити, що це значення, виражене через частку 

одинці, складає числове значення лінгвістичної змінної ρ. Аналогічним чином 
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значення змінної ρ обчислено для КГ. Також, у таблиці 3.9. презентовано 

підрахунки за формулою кутового перетворення, які дозволили отримати 

значення кутів вибірок у радіанах для експериментальної (φ1 = 2,5559) та 

контрольної (φ2 = 1,6375) груп і загальні показники кількості респондентів у ЕГ та 

КГ, які склали числові значення лінгвістичних змінних n1 та n2  відповідно. 

Отримані значення були використані під час здійснення обчислень задля 

уточнення ступеню значущості різниці між результатами у вибірках. 

Зокрема, підрахунки, проведені за формулою визначення різниці кутів 

вибірок, дозволили отримати таке емпіричне значення:  

 

Подальші дії щодо виявлення істотності розбіжностей, передбачали 

визначення зони розташування отриманого емпіричного знання на вісі значущості 

Фішера (див. рис. 3.3). 

 

Рис. 3.3. Вісь значущості для інтерпретації результатів за критерієм Фішера. 

 

Проведений аналіз дозволив встановити, що отримане емпіричне значення 

( емп = 5,03) є більшим за вищий показник зони статистичної невизначеності 

( ), що довело істотність розбіжностей та дозволило довести 

неправомірність нульової гіпотези. 
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Таким чином, проведені підрахунки дозволили довести ефективність 

запропонованої авторської методики засвоєння майбутніми учителями музики і 

хореографії національних мистецьких традицій у процесі фахової підготовки. 

 

Висновки до розділу 3 

У розділі визначено засоби діагностики рівнів засвоєння НМТ 

майбутніми вчителями музики і хореографії, узагальнено результати 

констатувального експерименту, охарактеризовано процес і результати 

експериментальної перевірки ефективності застосування розробленої 

авторської методики. 

На основі розробленої в дисертації теоретичної моделі та критичного 

аналізу методів педагогічної діагностики, запропонованих у дослідженнях 

різних проблем музичної та хореографічної освіти, було визначено критерії та 

показники рівня володіння НМТ студентами педагогічного ЗВО.  

Перший критерій позначено як епістемічний. Показниками до нього 

слугують: а) обсяг відомих студентові, впізнаних ним у формі художніх творів 

елементів НМТ; б) ступінь коректності наявних у студента знань щодо НМТ; 

в) ступінь коректності співвіднесення елементів чи властивостей конкретних 

творів із поетикою певної НМТ; г) здатність до системної характеристики 

форми та інтерпретації образного смислу творів НМТ та їх елементів. Засобами 

діагностики за цим критерієм є: тестування; методика шкалювання естетичної 

плинності (Aesthetic Fluency Scale); метод тріангуляції синкретичної таксономії 

(Ascott, 2005); експертна оцінка.  

Другий критерій педагогічної діагностики володіння студентом НМТ – 

праксеологічний. Його спрямовано на виявлення художньо-виконавських і 

творчих умінь майбутніх учителів музичного мистецтва і хореографії. 

Показниками до цього критерію є: а) обсяг практично освоєних у виконавській 

діяльності елементів НМТ (музичних інтонем, ритмоформул, хореографічних 

жестів, типових синтагм тощо); б) ступінь коректності відтворювання елементів 

НМТ у художньо-репродуктивних діях; в) здатність до створення оригінального 
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артефакту на основі елементів НМТ; г) здатність до словесної інтерпретації 

традиційного артефакту в аутентичному образно-смисловому контексті або в 

оновленому контексті з метою осучаснення образної семантики. Діагностика за 

цим критерієм здійснюється за допомогою методу шкалювання дивергентності 

мислення та креативності, самооцінки студентів, експертної оцінки. 

Діагностика ступеню володіння НМТ майбутніми вчителями музики і 

хореографії за третім, аксіологічним, критерієм зорієнтована на оцінку ставлення 

майбутнього вчителя мистецтва до засвоєної традиції, виявлення міри мотивації 

його пізнавальної та художньо-творчої активності. Показниками слугують: 

а) інтерес до сприйняття, вивчення та практичного засвоєння НМТ; б) позиція 

НМТ в ієрархічній системі художніх цінностей особистості. Засоби оцінювання: 

педагогічні спостереження; самооцінка студентом міри зацікавлення явищами 

НМТ; анкета «Національна мистецька традиція як особистісна та художня 

цінність» (адаптація опитувальника «Teaching with the Arts Survey»). 

Експериментальна робота здійснювалася на базі Південноукраїнського 

національного педагогічного університету імені К. Д. Ушинського, Сумського 

державного педагогічного університету імені А. С. Макаренка, 

Центральноукраїнського державного педагогічного університету імені 

Володимира Винниченка, Шаньдунської музично-хореографічної школи (КНР). 

У констатувальному експерименті взяло участь 210 осіб (з них – 86 осіб з 

Китаю). У ДЗ «Південноукраїнський національний педагогічний університет 

імені К. Д. Ушинського» було створено: експериментальну групу студентів 

4 року навчання (ЕГ) та контрольну групу (КГ), обидві чисельністю 60 осіб. 

Педагогічний експеримент проводився протягом двох з половиною років (2017-

2018, 2018-2019 і перший семестр 2019-2020 навчальних років). 

Констатувальний експеримент виявив, що більшість опитаних студентів 

мали мізерний обсяг знань щодо НМТ (60  %), причому за показником системного 

знання семіотичних засобів художньої мови й розуміння їх семантики кількість 

студентів із нижчим рівнем знань досягла 80 %. Не набагато кращою виявилася 

ситуація з практичними вміннями майбутніх учителів музики і хореографії. Лише 
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дві особи (3 %) виявили високий рівень володіння лексикою рідної (української) 

НМТ, а більшість (у середньому 42 %) проявили низькі вміння за праксеологічним 

критерієм. Утім, отримані дані засвідчили наявність у великої маси студентів 

(73 %) задовільного рівня практичного знайомства з музичною та хореографічною 

лексикою різних національних традицій і готовності до їх коректного відтворення. 

Найгіршу ситуацію засвідчила діагностика студентів за аксіологічним критерієм: 

високий інтерес до НМТ проявили лише дві особи (ті самі, що мали й найкращі 

практичні вміння), але жодний студент не визнав НМТ вищою цінністю. Навпаки, 

77 % опитуваних визнали низьку зацікавленість у цій сфері мистецтва.   

Формувальний експеримент здійснювався у два етапи. Перший етап 

(накопичувальний) мав завданням формування емпіричних знань, виконавських 

умінь аутентичного відтворення артефактів та пробудження інтересу до феномену 

НМТ. Він був розрахований на один рік і проводився на базі академічних курсів 

«світової художньої культури», «народної музики»  та «народно-сценічного 

танцю». Першим його завданням було значне розширення кола знайомих 

студентам мистецьких традицій народів різних країн світу. Особлива увага 

приділялася музично-хореографічним традиціям народів Східної Європи, 

найбільш розвиненим культурам Азії, Африки та Америки. Підкреслювалися такі 

риси традиційного мистецтва, як зв’язок із міфами й обрядами, синкретизм і 

символізм виражальних засобів, вплив на творчість професійних митців. На цьому 

етапі превалювали методи індуктивної та традуктивної стратагем (наслідування 

зразків; «занурення в культуру», крос-культурного аналізу жанрів та образних 

архетипів; герменевтичних ескізів; міжвидових асоціацій; граматичної, 

композиційної, жанрової та стильової атрибуції фрагментів художнього тексту 

тощо). Контрольне діагностування показало виразне, хоч і неоднакове за всіма 

критеріями, поліпшення рівня володіння НМТ у студентів експериментальної 

групи, що засвідчило правильність обраних напрямів і засобів фахової підготовки. 

Другий, розвивальний, етап формувального експерименту, що в цілому 

тривав протягом трьох семестрів, включив спецсемінар «Традиційне мистецтво 

народів світу», який своїм завданням мав якісне вдосконалення процесу засвоєння 
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НМТ майбутніми вчителями музики і хореографії, а саме: теоретичне 

узагальнення та приведення до системної цілісності знань із поетики (лексичних 

засобів, граматичних норм, типової семантики, жанрово-стильового контенту) 

традиційного мистецтва; освоєння семіо-герменевтичних умінь; набуття здатності 

до створення оригінальних художніх артефактів на поетичній основі національних 

мистецьких традицій; формування стійкого інтересу та ставлення до МТР як до 

високої естетичної та етичної цінності. У центрі педагогічної уваги цього етапу 

були національні мистецькі традиції України та Китаю (зокрема, традиція 

української обрядової пісенності та китайської народної хореографії), а також 

деякі жанрові системи музично-хореографічних культур Іспанії, Індії, Мексики та 

Єгипту. На цьому етапі домінували методи дедуктивної стратагеми (моделювання 

поетичної системи НМТ; реконструкція етнокультурного контексту твору; 

вербалізація символічного смислу елементів художньої форми). Більш послідовно 

використовувались інтерактивні методи (конкурс індивідуальних та колективних 

проектів, вікторини, ігри-змагання).  

На завершення формувального експерименту було проведено заключний 

діагностичний зріз, результати якого упорядковані з використанням методів 

математичної статистики. Виявлено статистично достовірну динаміку зростання 

ступеня володіння національними мистецькими традиціями в експериментальній 

групі студентів порівняно з контрольною групою за всіма прийнятими критеріями. 

Найбільшу позитивну динаміку виявили зміни у ставленні студентів до НМТ (57 % 

респондентів включили НМТ до вищого щаблю особистісної ієрархії естетичних 

цінностей, а 35 % виявили схильність до самостійної творчої діяльності в цій сфері 

мистецтва). Помітно покращився рівень системних знань (епістемічний критерій) у 

студентів експериментальної групи: вищий рівень продемонстрували 20 % осіб (у 

контрольній групі – 8 %). Значного прогресу зазнали члени експериментальної 

групи за праксеологічним критерієм. Зокрема, значно зросла здатність до творчого 

володіння художніми засобами НМТ (різниця між частками студентів 

експериментальної та контрольної груп, які виявили високий рівень сформованості 

даних умінь, виражається пропорцією 25 % : 7 %,). Такий важливий показник 
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свідчить про здатність майбутніх учителів мистецтва, підготовлених за авторською 

методикою, не тільки до збереження, але й до розвитку НМТ у художніх проєктах, 

оригінальних композиціях, герменевтичних інтерпретаціях. 

Отже, застосування теоретичних, емпіричних і статистичних методів 

дозволило визначити критерії та показники рівнів сформованості 

досліджуваного феномену, експериментально перевірити ефективність 

методики оволодіння майбутніх учителів музики і хореографії національними 

мистецькими традиціями в процесі фахової підготовки в педагогічних ЗВО. 
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ВИСНОВКИ 

Наукове обґрунтування, розробка й експериментальна апробація методики 

засвоєння національних мистецьких традицій у процесі фахової підготовки 

майбутніх учителів музики і хореографії дозволили дійти таких висновків: 

1. Визначено сутність феномену національні мистецькі традиції та виявлено 

його освітнє значення. З’ясовано, що в культурологічному аспекті НМТ – це 

закріплений у колективній пам’яті тезаурус художніх творів і досвід художньої 

практики, що історично склались у певній національній культурі; у 

функціональному плані, НМТ розуміється як активність суспільства, спрямована 

на збереження тезаурусу художніх творів і розвиток художньої практики певної 

національної культури. Встановлено, що кожна НМТ характеризується своєю 

поетикою, а саме: художньою мовою, типами композиційного упорядкування 

форми творів, типовою образністю, жанрами та стилями. У педагогічному аспекті 

НМТ – це один із головних цільових об’єктів етичної, естетичної та, зокрема, 

мистецької освіти; предмет першорядної уваги й піклування музичної та 

хореографічної педагогіки. Освітній смисл НМТ конкретизується як комплекс 

особистісних знань, умінь і цінностей. Підкреслена важливість ставлення молодої 

людини до НМТ, що слугує чинником і критерієм її національної 

самоідентифікації.  

2. Розроблено концептуальну модель процесу освоєння національних 

художніх традицій у професійній підготовці вчителів музики і хореографії. В 

основі моделі – психологічна інтерпретація національної мистецької традиції, що 

трактується як феномен свідомості й діяльності людини. Цей феномен 

проявляється в комплексі особистісних образних уявлень, етичних та естетичних 

цінностей, знань і практичних умінь, що відображають тезаурус традиційних 

художніх творів і досвід мистецької практики певної національної культури. 

Виходячи з цього положення, визначено компоненти теоретичної моделі, а саме: 

а) знання щодо НМТ (емпіричне й теоретичне); б) художньо-практичні вміння 

(репродуктивні та творчі); в) позитивне ставлення до національних мистецьких 

традицій (від зацікавленості до свідомого визнання цінності).  
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3. Визначено педагогічні підходи до наукового пояснення й організації 

педагогічного процесу (полікультурний, художньо-інтегративний, семіо-

герменевтичний та діяльнісний); педагогічні принципи (культуроцентричності, 

діалогу культур, розвивального та особистісно-диференційованого навчання, 

інтерактивного навчання, семіотичної інтерпретації творів мистецтва, 

репрезентативності, кумулятивності, вибору методичних стратагем); методи 

здійснення освітнього процесу (культурологічний, компаративний, структурно-

поетичний, контекстуальний, крос-культурний і граматичний аналіз; жанрове 

моделювання культури; стимулювання синестетичного і асоціативного 

сприйняття художніх текстів; демонстрація та відтворення автентичних творів 

НМТ; герменевтичні етюди, дидактичні ігри тощо); педагогічні умови, оптимальні 

для ефективного впровадження запропонованої методики (забезпечення 

гностичного, естетичного й комунікативного стимулювання освітнього процесу).  

Відповідно до принципу особистісно-диференційованого навчання, 

передбачено використання трьох методичних стратагем: індуктивної (виклад 

матеріалу та його практичне засвоєння у напряму від окремих вражень, знань і 

виконавських дій до їх інтеграції, узагальнення, усвідомлення системної 

єдності); дедуктивної (рух від загальних закономірностей і принципів поетики 

НМТ до їх конкретних проявів, від цілісного художнього враження чи творчого 

задуму до осмислення та відтворення деталей); традуктивної (освоєння НМТ у 

напрямі «від конкретного до конкретного», яке реалізується у поясненні 

художніх явищ за допомогою аналогій, у переході від засвоєних перцептивних 

чи художньо-виконавських умінь до оволодіння подібними новими уміннями).  

З метою оптимізації освітнього процесу в педагогічних закладах вищої 

освіти весь загал запропонованих методів було розподілено за трьома цільовими 

категоріями: а) методи, спрямовані на засвоєння знань про НМТ (ознайомлення з 

творами національної традиції в автентичному та стилізованому вигляді; 

культурологічний, компаративний, крос-культурний, граматичний, семіотичний 

аналіз; занурення в культуру; знайомство з аутентичними поняттями поетики 

НМТ; експеримент з колективним сприйняттям семантичного інваріанту 
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мистецького твору тощо); б) методи формування мистецьких умінь (відтворення 

елементу форми за автентичним зразком; репродукція художнього тексту за 

нотацією; художня реставрація твору за словесними описанням; створення 

оригінальної композиції відповідно до поетики певної НМТ; вправи з варіювання 

та комбінаторного застосування лексичних і синтагматичних одиниць 

традиційної художньої мови; навчальні тести для формування установки 

синкретичного сприйняття; створення герменевтичного коментарю до зразка 

ГМТ тощо); в) методи формування мотиваційно-ціннісного ставлення до НМТ 

(ігри-змагання, основані на традиційних жанрах мистецтва; вікторини; конкурси 

творчих проєктів-презентацій НМТ для школярів). Потреба пристосування 

методів до завдань конкретного етапу чи моменту освітнього процесу передбачає 

використання трьох стратагем: індуктивної, дедуктивної, традуктивної.  

4. Встановлено критерії, показники та засоби діагностики рівня володіння 

національними мистецькими традиціями майбутніми вчителями музики і 

хореографії, а саме: епістемічний (показники – обсяг відомих елементів НМТ, 

ступінь коректності емпіричних знань, здатність співвіднесення властивостей 

творів із поетикою певної НМТ, здатність до системної характеристики форми 

та образного смислу творів НМТ); праксеологічний (показники – обсяг 

освоєних у виконавській діяльності елементів НМТ, ступінь коректності їх 

відтворення, здатність до створення оригінального артефакту на основі 

елементів НМТ, здатність до творчої інтерпретації елементів НМТ у 

герменевтичній чи творчо-проєктивній діяльності; аксіологічний (показники – 

ступінь інтересу до сприйняття, вивчення та практичного засвоєння НМТ, 

позиція НМТ в ієрархічній системі художніх цінностей особистості).  

5. Експериментально перевірено методику засвоєння НМТ майбутніми 

вчителями музики і хореографії у процесі фахової підготовки в педагогічних 

закладах вищої освіти. Констатувальний експеримент виявив задовільний рівень 

практичного знайомства маси студентів з елементами НМТ, низький рівень 

розуміння образного смислу та знань принципів поетики традиційного мистецтва. 

Формувальний експеримент мав два етапи: накопичувальний (у його основі 
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методи формування емпіричних знань, репродуктивних художньо-виконавських 

дій, стимулювання інтересу до НМТ) і розвивальний (переважно методи 

формування системних знань, умінь творчого втілення поетики НМТ, 

стимулювання свідомого ціннісного ставлення до національних мистецьких 

традицій). Отримані статистичні дані продемонстрували значне покращення 

володіння НМТ у студентів ЕГ (57 % респондентів включили НМТ до вищого 

щаблю особистісної ієрархії естетичних цінностей, а 35 % виявили схильність до 

самостійної творчої діяльності в цій сфері; високий рівень продемонстрували 20 % 

осіб за показником володіння системними знаннями, 25 %  –  за показником 

творчого володіння поетикою НМТ), що довело ефективність прийнятих підходів 

і принципів, розроблених методів і педагогічних умов фахової підготовки 

майбутніх учителів музики і хореографії в педагогічних закладах вищої освіти.  

Проведене дослідження не вичерпує всіх аспектів означеної проблеми. 

Одним зі складних питань освоєння НМТ народів світу є глибокі відмінності 

базових норм музичної та хореографічної мови різних художніх традицій, 

зокрема звуковисотного строю, тембральних властивостей музичного 

інструментарію, апарату танцюриста, символіки жестів. Значний інтерес і 

складність становить проблема структурного моделювання та інтерпретації 

поетики мистецтва культур Африки та Океанії. Перспективним напрямом 

дослідження є вивчення взаємодії фольклору, популярного й академічного 

мистецтва в освітній практиці та педагогічній теорії різних країн.     
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ДОДАТКИ 

Додаток 1.  

Морфологія мистецтва за схемою Е. Суріо 
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Додаток 2.  

Морфологія мистецтва за схемою М. Кагана 
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Додаток 3.  

Яруси, елементи та граматичні принципи музичної  

і хореографічної мови у порівнянні. 

Ярус мовної 

сиситеми 

Мова музики Мова танцю 

«Фонетика»  Музичні тони, що розрізняються 

тривалістю, висотою (частотою 

коливання), гучністю, тембром, 

характером артикуляції. 

Рухи танцюристів (кінеми), що 

розрізняються тривалістю, 

спрямованістю (вектором), 

амплітудою, спектром (сумарною 

структурою жестів кінцівок, голови і 

тулова), характером артикуляції.  

«Лексика» «Інтонеми» (елементарні 

нормативні послідовності тонів); 

«Па» (елементарні нормативні 

послідовності рухів); 

 

«Акорди» (елементарні 

нормативні синхронні поєднання 

різних тонів). 

«Пози» (елементарні нормативні 

положення танцюристів) 

«Граматика» Метрична система організації 

інтонаційного ритму 

Метрична система організації ритму 

рухів тіла 

Шкала міри гучності (динаміки)  

інтонування 

Шкала амплітуд (масштабна 

характеристика кінем) 

Шкала міри зв’язності тонів  Шкала міри зв’язності кінем 

Звуковисотний стрій    Немає коректного аналогу 

Лад (модус) – принцип 

функціонального зв’язку інтонем 

і акордів у музичному тексті. 

Хореографічний лад (модус) – 

принцип функціонального зв’язку 

«па» і «поз» у процесі 

хореографічному тексті. 
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Додаток 4.  

Концептуальна модель національної мистецької традиції,  

процесу та результату її засвоєння. 
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Додаток 5.  

Сторінка з підручника з музичного мистецтва для 1 класу загальноосвітньої 

школи О. Лобової 
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Додаток 6.  

Дві сторінки з підручника «Музика» (Цин Пу, Пекін, 2013). 
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Додаток 7.  

Дві сторінки з підручника «Музика» для (У Бін, Пекін, 2013), 

 прсвячені мистецтву Японії та Індії. 
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Додаток 8.  

Болгарська народна пісня «Обзаложи се Марійка».  

Приклад складного синтаксичного устрою інтонаційного висловлення 

 

 

 

Додаток 9.  

Лексика традиційного індійського танцю (напрям «бхаратанатьям»). 

Система «мудра». 

 

 

 

Додаток 10.  

Лексичні елементи системи жестикуляції в мистецтві китайського 

сценічного танцю 
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Додаток 11.  

Фрагмент китайського традиційного «Танцю Сі Ши» (Танцю зваблювання») 

 

Додаток 12.  

Запис хореографічного тексту традиційного болівійського (також 

еквадорського та перуанського) танцю «Качуа», зроблений Ф. А. Цорном (La 

Cachua, Friedrich Albert Zorn). 

 

Додаток 13.  

Табулатурний запис традиційного китайського музичного твору для 

інструменту «цінь» 
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Додаток 14.  

Малюнки з трактату «Орхезографія» Туано Арбо (Жану Табуро) 

 

Додаток 15.  

Малюнки і фрагмент тексту з оповідання «Фламенко» Карела Чапека (Цикл 

«Прогулянка до Іспанії») 
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Додаток 16.  

Схема методики засвоєння національних мистецьких традицій майбутніми 

вчителями музики і хореографії. 
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Додаток  17.  

Таблиця 3.1.  

Критерії та показники рівня засвоєння НМТ 

Компоненти 

володіння 

НМТ 

Критерії Показники Методи діагностики 

Г
н

о
ст

и
ч

н
и

й
 

Е
п

іс
т
ем

іч
н

и
й

 

а) Обсяг відомих студенту, впізнаних ним 

у формі художніх творів елементів НМТ 

Тестування; методика 

шкалювання естетичної 

плинності (Aesthetic 

Fluency Scale) (Smith & 

Smith, 2006); 

експертна оцінка; 

метод тріангуляції 

синкретичної таксономії, 

(Ascott, 2005) 

б) Ступінь коректності наявних у студента 

знань щодо НМТ 

в) Ступінь коректності співвіднесення 

елементів чи властивостей конкретних 

творів із поетикою певної НМТ 

г) Здатність до системної характеристики 

форми та образного смислу елементів чи 

цілісних творів НМТ 

Х
у
д
о
ж

н
ь

о
-п

р
а
к

т
и

ч
н

и
й

 

П
р

а
к

се
о
л

о
гі

ч
н

и
й

 

а) Обсяг практично освоєних у 

виконавській діяльності елементів НМТ 

(музичних інтонем, ритмоформул, 

пісенних і танцювальних мелодій, 

хореографічних жестів, типових синтагм) 

Експертна оцінка; 

методика шкалювання 

дивергентності мислення 

та креативності  (Silvia, 

2008) 

б) Ступінь коректності відтворених 

елементів НМТ у художньо-

репродуктивних діях 

в) Здатність до створення оригінального 

артефакту на основі елементів НМТ 

г) Здатність до словесної інтерпретації 

елементів чи цілісного традиційного 

артефакту в аутентичному образно-

смисловому контексті або в новому 

контексті з метою осучаснення образної 

семантики 

М
о
т
и

в
а
ц

ій
н

о
-

ц
ін

н
іс

н
и

й
 

А
к

сі
о
л

о
гі

ч
н

и
й

 а) Інтерес до сприйняття, вивчення та 

практичного засвоєння НМТ 

Анкета «Національна 

мистецька традиція як 

особистісна та художня 

цінність» (адаптація 

питальника Teaching with 

the Arts Survey, TWAS; 

(Oreck, 2004)) 

б) Позиція НМТ в ієрархічній системі 

художніх цінностей особистості 
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Додаток 18.  

Тест «Лексичні елементи НМТ» (варіант рішення тесту) 

етнічна традиція побутові колові танки 

жанр коломийка 

темп переважно швидкий 

метроритмічний розмір 2/4  

метроритмічні 

особливості 

синкоповані акценти (на 2 долю), пунктир, характерний остинатний 

синкопований акомпанемент, часті accelerando 

динаміка контрастна 

характер жвавий 

художньо-образний план втілює жартівливі, харáктерні образи, містить пластично-символічні 

ілюстрування процесів праці (лісорубів, овчарів тощо) та спілкування (парні 

фігури) 

музичні лексичні особливості 

ладотональний план 
Двічі гармонійний мінор (підвищені IV та VII ступені), часті модуляції 

гармонійно-інтонаційні 

особливості 

короткі мікромотиви (сходинкові, остинатні), оспівування основних 

функціональних тонів (T; S), часті ходи на збільшені та зменшені інтервали 

(тритони, збільшені секунди тощо) 

фактура 
гомофонно-гармонійна: одноманітна монодія та остинатний інтервальний 

(та/або акордовий) одноманітний акомпанемент 

метроритмічна 

структура 

дрібні тривалості, пунктирні групування, що повторюються, постійні 

синкопи на другу частку, характерне акцентування першої частки одразу ж 

після синкопи на другу частку. 

драматургія 

короткий період з варіаціями; нарощування напруження завдяки підсиленню 

динаміки, додаванню альтерацій, модуляціям, збагаченню фактури 

акордовими звуками. 

хореографічні лексичні елементи 

фігури та 

кроки 
опис рухів 

елементи вправ 

екзерсису, у яких є 

доречним 

використання 

фігур та кроків 

"Гайдук" Вихідне положення - 6 позиція ніг.  

Розмір - 2/4 

1 частка - з невеличкого стрибка опуститися в глибоке 

присідання на півпальці за шостою позицією (коліна і ступні 

разом) 

2 частка - з невеличкого підскоку піднятися на півпальці лівої ноги. 

Праву ногу, зігнуту в коліні, трохи підняти ліворуч, навхрест, 

попереду лівої ноги, голову повернути ліворуч. 

Повторити рух з лівої ноги. Руки у 6 положенні (тримають 

топірець над головою) 

Plie (за шостою 

позицією на 

півпальцях, із 

застосуванням 

восьмого 

положення рук) 

"тропачок" Вихідне положення - шоста позиція ніг. 

Розмір - 2/4  

1 частка – невеликий акцентований крок вперед лівою ногою, 

праву ногу відокремити від землі; «і» – вдарити правою ногою в 

землю, різко підняти її і наблизити до лівої; 

2 частка – вдарити правою ногою в землю біля лівої ноги; і» – 

відокремити праву ногу від землі і подати її вперед. 

Battement tendu 
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"мережка" Вихідне положення - шоста позиція ніг. 

Розмір - 2/4 

1 частка - опустити підняту п’ятку лівої ноги на землю, праву 

ногу, зігнену в коліні, підняти вгору; «і» - опустити праву ногу на 

землю, а ліву, зігнену в коліні, підняти вгору; 

2 частка - опустити ліву ногу на землю; 

«і» - підняти над землею п’ятку правої ноги. 

Battement tendu jeté 

"стрибунець" Вихідне положення - шоста позиція ніг. 

Розмір - 2/4  

Затакт - злегка присівши на лівій нозі, зробити стрімкий крок 

правою ногою вперед 

1 частка - опуститися на всю ступню правої нрги, коліно трохи 

зігнути. Ліву ногу, вільну в коліні, винести невисоко вперед. 

«і» - невеликий стрімкий крок уперед лівою ногою на низькі 

півпальці 

2 частка - невеликий стрімкий крок правою ногою вперед на низькі 

півпальці. Ліву ногу ривком підняти невисоко вперед. 

«і» - широкий стрімкий крок лівою ногою. 

Повторити рух з лівої ноги 

Battement tendu jeté  

"аркан" Вихідне положения - шоста позиція ніг. 

Розмір - 2/4 (виконується на 3 такти) 

1-ий такт 

1 частка - крок правою ногою вправо; 

«і» - винести ліву ногу вправо позаду правої; 

2 частка - поставити ліву ногу на землю; 

«і» - праву ногу подати вправо. 

2-ий такт. 1 частка - поставити праву ногу на землю; «і» - 

винести ліву ногу, зігнуту в коліні перед правою; 2 частка - 

винести ліву ногу вліво. 

3-ий такт: 1 частка - опустити ліву ногу на землю; «і» - винести 

праву ногу, зігнуту в коліні перед лівою;2 частка - винести праву 

ногу вправо. 

Rond de jambe en 

l'air 

"ножиці" Вихідне положения - шоста позиція ніг. 

виконується на одну долю - зміна ніг на стрибку 

Grand battement jeté 

"дробушки" Вихідне положення - шоста позиція ніг 

Розмір - 2/4  

Підготовка - 4 такти  

1-2-й такти - стояти у вихідному положенні  

3- й такт - праву руку відкрити в другу позицію долонею вгору  

4- й такт - праву руку завести за спину і покласти зовнішнім 

боком долоні на талію  

Основний рух1 такт 

1 частка - ударити правою ногою. 

"і" - підскочити на лівій нозі, водночас у дарити п'яткою правої 

ноги об підлогу.2 частка - вдарити правою ногою. "і" - вдарити 

лівою ногою. 

 2- й такт 

1 частка - пауза."і" - вдарити правою ногою 

2 частка - пауза."і" - вдарити лівою ногою. 

Вистукування 
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Додаток 19.   
Анкета «НМТ як особистісна та художня цінність». (Розроблена на основі питальника 

«Teaching with the Arts Survey» (TWAS) Б. Орека (Oreck, 2004) 

- Оцініть, будь ласка, за шкалою від одного до чотирьох міру погодження із пунктами 

анкети. 
1. Важливо, щоб студенти вивчали НМТ під час професійно-фахової підготовки у ЗВО. 

2. Важливо, щоб студенти систематично, в межах професійно-фахової підготовки, сприймали та 

здійснювали аналіз творів мистецтва, що втілюють НМТ. 

3. Важливо, щоб студенти ґрунтовно й цілеспрямовано вивчали хореографічні лексичні 

елементи НМТ різних етносів, у тому числі й східно-азіатських. 

4. Важливо, щоб студенти ґрунтовно й цілеспрямовано вивчали музичні лексичні елементи 

НМТ різних етносів, у тому числі й східно-азіатських. 

5. Важливо інтегрувати до професійно-фахової підготовки дисципліни, що висвітлюють НМТ 

різних етносів (костюми, обряди тощо). 

6. Важливо для студентів-хореографів ґрунтовно оволодіти мистецтвом виконавського втілення 

НМТ. 

7. Важливо для студентів-музикантів ґрунтовно оволодіти мистецтвом виконавського втілення 

НМТ. 

8. Я планую у своїй майбутній професійній діяльності залучати учнів до творчої репрезентації 

НМТ, а саме: ставити характерні національні танці різних етносів (для хореографів), систематично 

збагачувати педагогічний репертуар творами, що втілюють НМТ, звертаючи увагу на відповідні 

особливості (для музикантів). Означене важливо для мене, адже я вважаю, що такий підхід 

сприятиме кращому художньо-естетичному, культурному та духовному розвитку учнів. 

9. Я вважаю себе високо творчою людиною. 

10. Я вважаю себе справжнім художником.. 

11. Я впевнений у своїй здатності успішно вивчати НМТ. 

12. Я впевнений у своїй здатності теоретично осягнути усі основні елементи НМТ різних етносів. 

13. Я впевнений у своїй здатності досягнути високого рівню вмінь виконавського втілення НМТ. 

14. Я впевнений у своїй здатності ефективно викладати НМТ у майбутній професійній 

діяльності. 

15. Я вважаю, що в більшості навчальних закладів вітатимуть прагнення прищеплювати дітям 

основи НМТ. 

16. Я маю намір навчати учнів основам НМТ, незважаючи на думку адміністрації навчального 

закладу, адже я вільний структурувати зміст навчання у своєму класі як вважатиму необхідним для 

гармонічного розвитку дітей. 

17. Я вважаю, що викладачі ЗВО, де я навчаюся, вітатимуть підсилення тієї складової 

професійно-фахової підготовки, яка охоплює вивчення НМТ. 

18. Я відчуваю себе обмеженим вимогами навчальної програми, яку маю викладати в майбутній 

професійній діяльності. 

19. Я відчуваю, що мені не вистачить часу для викладання НМТ, з огляду на необхідність 

вивчення з дітьми основної навчальної програми. 

20. Я вважаю, що художньо-автентичне втілення національних традицій у мистецько-освітньому 

процесі є надто трудомістким, адже вимагає наявності специфічних технічних засобів (костюмів, 

музичних інструментів тощо). 

21. Я вважаю, що більш ґрунтовне вивчення НМТ відніме час від навчання творам академічного 

циклу, які є більш важливими, актуальними та затребуваними у майбутній професійній діяльності. 

22. Я вважаю, що надто ґрунтовне вивчення архаїчних форм мистецтва згубно впливає на процес 

формування виконавської та педагогічної культури майбутніх викладачів музики та хореографії. 
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Додаток 20.  

Таблиця 3.2.  

Результати діагностики рівня володіння НМТ майбутніми вчителями 

музики і хореографії за епістемічним критерієм 

Показники епістемічного критерію 

Рівні 

високий середній низький 

абс. % абс. % абс. % 

Обсяг відомих студенту, впізнаних ним у формі художніх 

творів елементів НМТ;  
3 5,00 35 58,33 22 36,67 

Ступінь коректності наявних у студента знань щодо 

НМТ;  
2 3,33 27 45,00 31 51,67 

Ступінь коректності співвіднесення елементів чи 

властивостей конкретних творів із поетикою певної 

НМТ;  

1 1,67 18 30,00 41 68,33 

Здатність до системної характеристики форми та 

образного смислу елементів чи цілісних творів НМТ.  
2 3,33 15 25,00 43 71,67 

Середній показник, % 3,33 39,58 57,08 

 

Додаток 21.  

Таблиця 3.3.  

Результати діагностики рівня володіння НМТ майбутніми вчителями 

музики і хореографії за праксеологічним критерієм 

Показники праксеологічного критерію 

Рівні 

високий середній низький 

абс. % абс. % абс. % 

Обсяг практично освоєних у виконавській діяльності 

елементів НМТ (музичних інтонем, ритмоформул, 

пісенних і танцювальних мелодій, хореографічних 

жестів, типових синтагм);  

3 5,00 36 60,00 21 35,00 

Ступінь коректності відтворених елементів НМТ у 

художньо-репродуктивних діях;  
4 6,67 32 53,33 24 40,00 

Здатність до створення оригінального артефакту на 

основі елементів НМТ;  
2 3,33 24 40,00 34 56,67 

Здатність до словесної інтерпретації елементів чи 

цілісного традиційного артефакту в аутентичному 

образно-смисловому контексті або в новому контексті з 

метою осучаснення образної семантики.  

1 1,67 19 31,67 40 66,67 

Середній показник, % 4,17 46,25 49,58 
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Додаток 22.  

Таблиця 3.4.  

Результати діагностики рівня володіння НМТ майбутніми вчителями 

музики і хореографії за аксіологічним критерієм 
 

Показники аксіологічного критерію 

Рівні 

високий середній низький 

абс. % абс. % абс. % 

Інтерес до сприйняття, вивчення та практичного 

засвоєння НМТ;  

1 1,67 15 25,00 44 73,33 

Позиція НМТ в ієрархічній системі художніх цінностей 

особистості.  

3 5,00 17 28,33 40 66,67 

Середній показник, % 3,33 26,67 70,00 

 

Додаток 23.  

Таблиця 3.5.  

Остаточні результати діагностики рівня засвоєності національних 

мистецьких традицій серед майбутніми учителями музики і хореографії 

№ Критерії 

Рівні 

високий середній низький 

абс. % абс. % абс. % 

1 Епістемічний 2 3,33 24 39,58 34 57,08 

2 Праксеологічний 3 4,17 28 46,25 30 49,58 

3 Аксіологічний 2 3,33 16 26,67 42 70,00 

Остаточний результат 2 3,33 23 38,33 35 58,33 

 

Додаток 24.  

  

Рис. 3.1. Розподіл за рівнями по результатах констатувального експерименту 
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Додаток 25.  

Таблиця 3.6. 

Результати моніторингу наприкінці першого етапу формувального 

експерименту 
Рівні Епістемічний 

критерій 

Діяльнісний 

критерій 

Аксіологічний 

критерій 

Середній 

показник 

абс. % абс. % абс. % % 

Експериментальна група  

В 9 15,00 12 20,00 9 15,00 16,67 

С 43 71,67 30 50,00 36 60,00 60,56 

Н 8 13,33 18 30,00 15 25,00 22,78 

Контрольна група 

В 4 6,67 3 5,00 2 3,33 5,00 

С 22 36,67 36 60,00 15 25,00 40,56 

Н 34 56,67 21 35,00 43 71,67 54,44 

Додаток 26. 

Таблиця 3.7 

Результати моніторингу наприкінці другого етапу формувального 

експерименту 

 

Додаток 27.  

Таблиця 3.9.  

Експлікація лінгвістичних змінних, їх значень та відповідних формул задля 

здійснення підрахунків за формулою кутового перетворення 
 

 


