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VI Міжнародний науково-практичний семінар «Естетичне 

виховання дітей та молоді: синергія культури і освіти» був проведений 30-

31 жовтня 2020 року за допомогою сервісу організації конференцій Zoom.  

Модератор семінару – кандидат філософських наук, доцент Зоряна 

Гнатів.  

 

 

 

Метою семінару, у роботі якого взяли участь науковці, вчителі 

загальноосвітніх шкіл, викладачі дитячих мистецьких навчальних закладів, 

студенти, аспіранти, було поширення набутих знань в педагогічній сфері, 

обговорення освітніх процесів в середній та вищій школі, можливостей та 

механізмів задля пошуку методів удосконалення якості освітніх послуг. 

Щороку навчально-науковий Інститут музичного мистецтва, кафедра 

методики музичного виховання і диригування (завідувач – доктор 

мистецтвознавства, проф. І. Бермес), кафедра музикознавства та фортепіано 

(завідувач – канд.пед.наук, доц. Л. Філоненко), науково-дослідна лабораторія 

«Проблеми музичної освіти учнівської молоді» (керівник – Заслужений 

працівник культури України, проф. П. Гушоватий) за ініціативою заступника 

директора М. Каралюс, канд.філос.наук, доц. З. Гнатів, канд. пед.наук. доц. 
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Т. Медвідь проводять міжнародний науково-практичний семінар, 

присвячений музично-естетичному вихованню дітей та молоді. Науковий 

захід збирає науковців, вчителів загальноосвітніх шкіл, викладачів дитячих 

мистецьких навчальних закладів, студентів, аспірантів з метою активізації 

науково-дослідницької діяльності, узагальнення та апробування результатів 

теоретичних пошуків та практичного досвіду фахівців у галузях мистецької, 

педагогічної, філософської, культурологічної освіти, обговорення актуальних 

тенденцій інтеграції вітчизняної освіти до світового освітнього простору та 

ін. 

  

 

У 2019 році V Міжнародний науково-практичний семінар «Проблеми 

музично-естетичної освіти учнівської молоді: історія та сучасність» 

відбувся 28 жовтня та містив, окрім конференційних засідань, майстер класи, 

презентації навчально-методичних посібників, відкриті заняття з вокалу, 

зокрема – з солісткою хору Філармонії м. Кельце, Польща Магдаленою 

Брацік, відкриті репетиції студентської хорової капели «Gaudeamus» 

(худ.керівник професор Степан Дацюк) та хору Університету Марії Кюрі 

Склодовської м.Люблін, Польща (худ.керівник професор Уршуля Бобрик), а 

також концерт хорової музики за участю Академічного Хору імені Ядвіги 
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Червінської Університету Марії Кюрі Склодовської м. Люблін, Польща та 

студентської хорової капели «Gaudeamus». 

 

 

  

Цього року грунтовними та цікавими доповідями мали можливість 

поділитись учасники із різних куточків України та з-за кордону. Виступи 

фахівців мистецької освіти, колишніх випускників нашого університету 

Марії Тетро (Нью-Йорк, США), Ірени Андрух (Лондон, Великобританія), 

Яни Лензіон (Люблін, Польща), Олени Лобач (Полтава), Лариси Ороновської 

(Тернопіль), Олени Кушнір (Львів), Любові Дердзяк (Львів), Наталії Антоник 

(Дрогобич) та багатьох інших відзначались належним науковим рівнем та 

якісною презентацією власних практичних здобутків. 
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Організатори дякують усім учасникам за плідну творчу співпрацю! 
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Tetro Maria, засновниця і редактор 

видавництва «Winter Light Books»  

(Нью-Йорк, США) 

FOUNDING AND DEVELOPING THE «WINTER LIGHT BOOKS» 

PUBLISHING COMPANY: STAGES, PROCESS, DIFFICULTIES AND 

ACHIEVEMENTS 

Everything starts with an idea. And so it did for us.Thank you for letting us 

tell you our story. 

It started 14 years ago when we were able to combine our knowledge of 

Ukrainian traditions and editorial experience to create a publishing company. Our 

idea was to expand the market of Ukrainian folk tales available in English. Our 

efforts were only possible because of recent changes in technology and publishing. 

The next time you take a book in your hands, perhaps you might consider 

how much work has gone into it. We selected the name, Winter Light Books for 

the company: the “Books “part is perhaps obvious, but we chose “Winter Light” 

because we associated these words with reading, especially as winter is one of the 

best times for reading. 

For our logo we picked the image of a candle, representing not only the light 

you requirefor reading but also the knowledge to see and understand the world. 

Although we had a concept, we needed an accomplished artist to bring our design 

to completion.  

Selecting which folk tales to publish as our niche in the publishing market 

was natural to us as we had enjoyed these stories for years. The stories themselves 

are a source of generational wisdom that continues to inform and educate us. When 

you read the stories, you may, in fact, discover something new for yourself. 

We combine well-known and less familiar stories to give a wider range of 

readers an incentive to read them. When we published our books we had to 

translate the stories from original texts, to illustrate them, to design and layout the 

book graphically, and finally, to arrange for printing. But all of this is not the 

hardest part.  
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Sales and marketing are the most important efforts after the book is printed. 

We needed to create a website, choose a web hosting company, and identify sellers 

(particularly Amazon) and services (such as Facebook advertising) for promotion. 

Currently we have four books, including a coloring book, and a CD of narrated 

folk tales in Ukrainian. 

The first attractive element of any book is its cover and it has to be colorful, 

interesting, and should almost stand on its own. I found our illustrators, who are a 

mother and daughter team, in my home town of Drohobych and they were creating 

exactly the type of art we needed. Their illustrations represent the soul of 

Ukrainian folk tales: every line, color, and form are traditional and true to the spirit 

of Ukraine. 

On the subject of translation, it demands a precise understanding of the 

details and specifics of both languages and it can be challenging at times. 

Character names in particular, such as “Oh” or “Donothing”, required several long 

discussions. 

Reader feedback is one of the ways we can be sure whether the books we 

publish are meaningful. The inspiring story of “Three Butterflies”, which we 

included in our first book, helped to brighten the day of an elder nun who was 

recovering from cancer. The CD we produced was enjoyed by both a 

grandmotherand granddaughter, who found the time to listen to the stories 

together. 

So you may be asking yourself why you would need to know anything about 

the publishing business; after all, music doesn’t seem to have much to do with it. 

But think again... Stage performances will help you with public speaking and voice 

lessons will teach you how to breathe correctly. The second benefit was especially 

important when I was recording the CD and is also useful when practicing yoga. 

The discipline to practice for hours can help you to remain patient when working 

on difficult projects that may be unfamiliar. 

All you need now are ideas, visions, and hard work. Good luck! 

Warm regards, Maria Tetro            winterlightbooks.com 
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Атаманчук Лілія Богданівна, 

студентка групи змММ-21 факультету 

мистецтв Тернопільського національного 

педагогічного університету 

ім. В. Гнатюка 

Науковий керівник: 

Ороновська Лариса Дмитрівна, 

кандидат педагогічних наук, доцент 

кафедри музикознавства та методики 

музичного мистецтва Тернопільського 

національного педагогічного університету 

ім. В. Гнатюка 

 

ОСОБЛИВОСТІ  ІНДИВІДУАЛЬНОГО СТИЛЮ ВЧИТЕЛЯ 

МУЗИЧНОГО МИСТЕЦТВА В ПРОЦЕСІ ПІДВИЩЕННЯ 

МИСТЕЦЬКОЇ КВАЛІФІКАЦІЇ 

«Якщо вчитель має тільки любов до справи, він буде добрим учителем. 

Якщо вчитель відчуває тільки любов до учня, як батько, мати, він буде 

кращим за того вчителя, який прочитав усі книжки, але не відчуває любові ні 

до справи, ні до учня. Якщо учитель поєднує в собі любов до справи і до учнів, 

він – досконалий учитель». 

(Л. Н. Толстой) 

Шлях до майстерності лежить через самовдосконалення, усвідомлення 

себе як творця в педагогічному процесі. Кожен фахівець проходить цей 

шлях, спираючись на свої індивідуальні особливості. «Немає нічого 

нежиттєвого, ідея про те, що існує тільки один спосіб успішного виконання 

усілякої діяльності. Ці способи нескінченно різноманітні, як різноманітні 

людські здібності»,  писав знаменитий психолог Б. М. Теплов.  

У даному випадку мова йде про індивідуальний стиль педагогічної 

роботи вчителя мистецьких дисциплін. Індивідуальність учителя-

професіонала, який зумовлений переглядом змісту освіти і пошуком нових 

парадигм навчання та виховання майбутніх педагогів. Тому індивідуальний 

стиль діяльності педагога, а особливо мистецько-естетичного напрямку, як 

актуальна наукова проблема, потребує детального теоретичного аналізу [4]. 
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Метою статті є аналіз індивідуального стилю вчителя музично-

естетичного напрямку; визначення його структури, педагогічних умов та 

рівнів реалізації індивідуального стилю в процесі підвищення мистецької 

кваліфікації. 

Виклад основного матеріалу. Процес оволодіння індивідуальним 

стилем діяльності досить складний і потребує від учителя музичного 

мистецтва творчого пошуку власного неповторного стилю, який має 

відображати поєднання суспільних вимог щодо професійної діяльності та 

реалізацію індивідуальних творчих потенцій.  

Нові якості педагога ХХІ століття – основна роль вчителя сьогодні – не 

лише дати певний обсяг знань учневі, а й навчити його вчитися, самостійно 

здобувати знання, застосовувати їх на практиці, тобто формувати 

компетентності як загальну здатність, що базується на знаннях, досвіді та 

цінностях особистості. По-перше, він повинен бути підготовлений до нової 

професійної ролі. Він не може вже бути абсолютним носієм знань, він не 

може бути наглядачем за учнем, він повинен бути людиною, що супроводжує 

процес самопізнання і саморозвитку дитини сучасного світу. По-друге, 

вчитель повинен бути готовим до сучасної соціальної ролі, тобто формувати 

самодостатню людину, конкурентоспроможного фахівця. Окрім того, 

вчитель повинен бути готовим до професійних технологій, до нових 

технологій навчальної діяльності. Це, безумовно, інформатизація, 

комп’ютеризація [1]. 

Індивідуальний стиль професійної діяльності вчителя – це своєрідний 

самопрояв його особистості через усталену систему способів і прийомів, що 

утворюють особистісну систему дій і характеризуються нестереотипністю 

поведінки, оригінальністю та креативністю форм організації навчально-

виховного процесу, регуляторними властивостями, що впливають на 

механізми міжособистісної взаємодії. 

Із вищезазначеного випливає і пропонована структура індивідуального 

стилю професійної діяльності учителя мистецьких дисциплін:  
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 МОТИВАЦІЙНИЙ КОМПОНЕНТ  

 КОМУНІКАТИВНИЙ КОМПОНЕНТ  

 ТВОРЧИЙ КОМПОНЕНТ 

Мотиваційний компонент передбачає бажання вчителя працювати в 

обраній сфері, його інтерес до взаємодії з учасниками педагогічного процесу. 

Означений компонент містить: визначену професійну позицію, мотиваційну 

спрямованість та самопізнання вчителя. Визначена професійна позиція 

вчителя передбачає зацікавленість специфікою педагогічної сфери. 

Мотиваційна спрямованість педагога є його стійкою мотивацією на 

продуктивну педагогічну взаємодію, формування особистості учня засобами 

своєї навчальної дисципліни, досягнення ефективної результативності. 

Самопізнання вчителя розглядається як визначення самооцінки власної 

особистості з метою самоствердження у професійній діяльності. 

Комунікативний компонент включає певні здібності вчителя музики, 

що характеризують його як гарного співака, грамотного музиканта, 

культурну людину. Комунікативний компонент полягає в розвитку таких 

властивостей особистості вчителя, як комунікабельність, контактність та 

емоційна культура, що сприятимуть ефективному впливу на аудиторію. 

Комунікабельність учителя передбачає вміння бути товариським, розкутим, 

упевненим у спілкуванні. Контактність – уміння налагоджувати контакт з 

аудиторією, впливати на неї, створювати теплу психологічну атмосферу 

Спілкування. Емоційна культура вчителя – це прояв позитивних емоцій, що 

вказує на його гарний настрій, почуття захопленості, емоційний підйом, 

радість спілкування з учнями тощо. 

Творчий компонент забезпечується такими характеристиками творчої 

діяльності, як творче мислення, ініціативність, багата уява, діяльності тощо. 

Творчий компонент полягає в розвитку здібностей учителів до інноваційної 

діяльності, що розкриє багатство їхньої індивідуальності. 

Якщо вчитель ставить за мету розвиток потенційних творчих 

можливостей дитини, формування її як творчої особистості, він повинен 
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оволодіти тими формами, методами і засобами педагогічної діяльності, які 

забезпечують розвиток креативних рис особистості, а також тих додаткових 

мотивів, особистісних якостей, здібностей, які сприяють успішній творчій 

діяльності. Для цього і сам учитель повинен бути творчим, бо як добро 

виховує добро, так і творчість розвивається через творчість [3, 189]. 

РІВНІ ПРОЯВУ ПРОФЕСІОНАЛІЗМУ ВЧИТЕЛЯ: 

Низький: учитель незацікавлений у роботі з учнями, він спрямований 

на задоволення власних потреб; рішення приймаються необмірковано, 

педагогічна ситуація не осмислюється, а педагогічна взаємодія 

характеризується формальним спілкуванням. Діяльність учителя 

здійснюється методом випробувань і помилок. Все вирішують обставини та 

певні педагогічні умови. Вчителю цього рівня притаманна низька 

варіативність дій. Стиль діяльності формується стихійно, суб’єкт 

пристосовується до професійних умов, а власні індивідуальні особливості 

або не використовуються, або зовсім  не проявляються. 

Середній рівень: учитель замислюється над своїми можливостями та 

перспективами їх реалізації. Він спрямований на педагогічну діяльність, але 

його бажання мінливі і залежать здебільшого від обставин. Фахівець 

намагається організувати продуктивну педагогічну взаємодію, встановити 

контакт з учнями, зацікавити їх у важливості предмета музики, випробувати 

себе в різних формах організації навчально-виховного процесу, але під 

контролем інших. Вчителя занадто цікавить стороння думка, він не виходить 

у своїй діяльності за межі відомих йому правил та інструкцій, працюючи за 

підказками, перевіреними зразками і стандартами. Водночас не відбувається 

системного формування стилю діяльності. Цей процес характеризується 

фрагментарним проявом індивідуальності. 

Достатній рівень: учитель характеризується визначеною професійною 

позицією, мотиваційною спрямованістю на ефективну педагогічну 

взаємодію. Він здатний дохідливо розтлумачити сутність і зміст предмета 

музики, схилити учнів до виконання запропонованої програми. 
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Спостерігається здатність до інноваційної діяльності, що проявляється в 

зацікавленості новітніми тенденціями та пошуку нових форм організації 

навчально-виховного процесу. Учитель володіє системою само-впливу та 

основними принципами саморегуляції з метою створення нового адекватного 

стилю діяльності. Вибір поведінкового стилю здійснюється свідомо, на 

основі рефлексії власного досвіду. Індивідуальний стиль формується 

цілеспрямовано з орієнтацією на розвиток учня як творчої особистості. 

Високий рівень: педагог характеризується професійною спрямованістю, 

бажанням організовувати теплу педагогічну взаємодію. Прояв позитивних 

емоцій вказує на почуття захопленості, емоційне піднесення, радість 

спілкування з учнями. Учитель проявляє творчу ініціативу та активність в 

організації різних форм навчально-виховного процесу; йому притаманні 

варіативне, оригінальне розв’язання педагогічних завдань, пошук нових 

творчих способів роботи. Вчитель майстерно володіє саморефлексією та 

саморегуляцією, оптимально застосовує творчий потенціал, активно 

використовує авторські технології, в нестандартних ситуаціях здатний 

забезпечити реалізацію адекватного стилю діяльності, знаходить нові 

ресурси. Учитель не чекає нових інструкцій, постійно пропонує свої ідеї, 

відстоює власні цінності з урахуванням можливостей як своїх, так і учнів [2, 

74-75]. 

Шлях реалізації індивідуального стилю – самоосвіта, через 

індивідуальні творчі плани, конкурс педагогічних ініціатив, участь у роботі 

майстер-класів, фестивалі педагогічних ідей, у стажуваннях, педагогічних 

майстернях, Школі педагога-експериментатора, дослідно-експериментальній 

роботі. Участь у вебінарах, сертифікація вчителя, роботі методичних 

об'єднань, кафедр, форумів, диспутів, «круглих столів», днів відкритих 

дверей, творчих лабораторій, проблемних груп тощо. Традиційна система 

безперервної освіти через курсову перепідготовку. 
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Формування індивідуального стилю професійної діяльності учителів 

музичного мистецтва відбуватиметься ефективно, якщо реалізувати такі 

педагогічні умови:  

 оновлення змісту навчальної інформації знаннями основ 

стильової поведінки вчителя;  

 стимулювання учителів до досягнення успіху у професійно-

педагогічній діяльності;  

 залучення учителів до прояву власного творчого потенціалу з 

метою створення оптимальної системи особистісних дій.  

Висновки. Отже, індивідуальний стиль діяльності вчителя музичного 

мистецтва – це модель діяльності, яка базується на сукупності різнорівневих 

властивостей індивідуальності та забезпечує активне становлення людини в 

суспільстві на засадах самоактуалізації, творчої самореалізації, суспільної 

діяльності в межах особистісного креативного вибору.  

Структура індивідуального стилю діяльності вчителя музичного 

мистецтва  включає складові індивідуальності педагога та складові 

індивідуального стилю діяльності вчителя музичного мистецтва. Рівні прояву 

професіоналізму вчителя допомагають нам зрозуміти на якому ми етапі  

становлення того самого вчителя професіонала, а також індивідуального 

стилю.Коли ми відчуваємо божественний поклик до певної справи, коли ми, 

доклавши зусиль, відбудемось у цій справі настільки, що від того 

розкривається, розцвітає наша душа – «ми на своєму місці». 
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ОСОБЛИВОСТІ ЕСТРАДНОГО ВИКОНАВСТВА У 

СТИЛІСТИЧНІЙ ІНТЕРПРЕТАЦІЇ СПІВАЧКИ ВІТНІ Х’ЮСТОН 

Естрадне виконавство – явище, що сформувалося в своїх основних 

естетико-художніх параметрах лише в ХХ столітті. Незважаючи на відносно 

невеликий історичний шлях розвитку, воно закріпилось в світовому просторі 

музичної творчості як унікальне художнє явище, що відрізняється своєю 

своєрідною стилістикою, естетикою, поетикою [2, 1]. 

Естрадна пісня є одною із найпопулярніших видів професійного 

виконавства. Без неї важко усвідомити значущість багатьох сценічних жанрів 

– від театральної вистави до естрадного ревю. Розуміння цього феномена 

передбачає осмислення особливостей його розвитку в системі духовної 

культури  з огляду на зміни культурно-історичного контексту, 

трансформацію естетичних запитів та проблем мистецького життя. 

Мета статті – окреслити специфіку і стилістику естрадно-виконавських 

особливостей голосу американської співачки ХХ століття Вітні Х’юстон. 

Виклад основного матеріалу. Музиканти другої половини XX ст. 

відчували тісний зв’язок зі слухачем. Вони прагнули до єднання з 
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аудиторією, нерідко провокували її на безпосередню реакцію і ставили 

слухача в умови живого діалогу з музикою. Саме тепер музиканти змогли 

реалізувати властивість свого мистецтва поєднувати людей, вправно 

створюючи у величезної аудиторії потужні емоційні поривання – як 

позитивні, так і негативні. 

У цей період започаткувалися естрадні моно-жанрові концерти: 

популярної пісні, джазових концертів, рокансамблів, а також естрадний 

театр. Науково технічні відкриття в галузі акустики та електроніки багато в 

чому сформували особливості естрадного мистецтва, основою якого стали: 

електроінструменти, нова звукова палітра, тембровоколористичні фарби 

електронних музичних інструментів та людського голосу підсиленого 

мікрофоном [ 5, 5]. 

Важливою сферою музичного життя цього періоду стала і попмузика – 

складний комплекс популярних музичних направлень і індустрії розваг. 

Естрадне мистецтво відносять до «легкого жанру», оскільки його 

основною функцією є створення атмосфери психологічного відпочинку 

масового глядача та слухача. Тому й донині вживається вираз «легка 

музика», стосовно жанру естрадної пісні. Вважалося, що джаз, естрадно-

оркестрові п’єси, пісні, біт-музика, оперета належать до «легкої» музики, тоді 

як академічні жанри (опера, балет, симфонічні та камерно-інструментальні 

твори) – до «серйозної».  

Цей поділ до певної міри було переглянуто в теорії масових музичних 

жанрів, якої найбільш послідовно дотримувався А. Цукер.  

Він вважав, що в музичній культурі ХХ століття надзвичайно важливе 

місце посідають твори масових жанрів – пісні, танці і марші, естрадна, 

«садова», ресторанна музика [4, 45].  

Вітні Х'юстон належить до однієї з найбільш комерційно 

найуспішніших виконавців ХХ століття. Вокальний стиль співачки надав 

велике значення на музичну індустрію. Вона принесла в популярну музику 

закладені в ній з дитинства елементи госпелспіву, виробила віртуозний 
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співочий стиль, заснований на раптових наростаннях і численних мелодійних 

прикрасах – мелізмах. Незважаючи на те, що вони використовувались 

виконавцями і раніше, Вітні винесла мелізми на абсолютно новий рівень.  

Наявні записи її пісень надають уявлення про емоційну 

перенасиченість виконання, незважаючи на його загальну продуманість і 

бездоганність. Поряд із «сильним» і пройнятим щирістю вокалом, співачка 

відмовилась від прояву безпосередніх емоцій та переживань, натомість 

вдалась до витонченої рафінованості. В 1992 році неабияку популярність 

принесла співачці пісня «I will always love you», ставши не тільки світовим 

хітом, але й «гімном любові». У цій пісні Х’юстон уміло з’єднує стилі 

емоційного госпел-співу і більш спокійну ритмічну R&B. В пісенному творі є 

три куплети, однак вони не схожі між собою, завдяки умілому використанню 

мелізматики в кожному куплеті. Причому змін зазнає все: напрям мелодії, 

ширина фраз, ритм і навіть лад, коли діатоніка замінюється пентатонікою. 

Вітні Х’юстон дуже тонко відчувала свої пісні, завжди користувалась 

вокальними прикрасами. Вона залишала мелодійну лінію доступною для 

підспівування слухачами, а інтелігентні  мелізми добавляла в кінці фраз,або 

між мелодійними реченнями. Ідеальна робота діафрагми, ідеальне вібратто, 

широкий діапазон (5 октав) дозволяли Вітні співати від альта до сопрано. 

Між грудним і головним регістрами були відсутні розриви, тому ноти в 

головному регістрі завжди звучали дуже тонко і вишукувано. Абсолютно 

чиста інтонація дозволяли слухачу повністю зануритись в історії, про які 

співала Х’юстон, а не фокусуватись  на фальшивих нотах. Чудовою рисою 

Вітні було вміння надавати увагу деталям пісні. У своїх піснях Вітні Х’юстон 

використовує такі вокальні прийоми, як: фальцет, субтон, вібрато, йодль, 

«хмик», мелізми,белтінг, гліссандо, гроулінг. 

Про те, що голос може розвиватись настільки, наскільки сама людина 

дозволяє це робити, говорила в інтерв’ю молода Вітні, показуючи на живіт, 

як на вихідну точку абсолютного контролю над голосом. 



18 
 

Досить докладно на основі теоретичного аналізу стильових тенденцій 

музики другої половини ХХ століття охарактеризована специфіка явища соул 

та його термінологічні аспекти в сучасному музикознавстві, в результаті чого 

«подано авторське трактування стилю соул, як стильового напряму в 

естрадно-джазовому вокальномумистецтві другої половини ХХ століття, 

сформованого під впливом традицій афро-американського фольклору, в 

якому жанрово–стильові елементи джазового мистецтва збагачені 

новаторськими засобами виразності. 

Для соулу стали характерні складні аранжування за участю великого 

складу інструментів, нав’язливий голос і солодкоголосий вокал. Надривну 

манеру співу замінив добре поставлений вокальний голос. Так зі соулу 

виникла високопрофесійна сучасна міська музика для «заспокійливого», 

«солодкого», «меланхолійного» прослуховування [3, 32-65]. 

Важливим художнім принципом у виконанні Вітні Х’юстон є 

імпровізація. О. Олексюк переконана, що імпровізація як прояв вільної 

суб’єктивної думки виконавця через об’єктивну сутність авторського тексту 

є формою художнього вчинку, в якому на основі симультанних уявлень 

активізується духовний потенціал особистості [1, 70-89]. 

Виконавиця сміливо поєднує такі стилі,як джазовий, естрадний, деякою 

мірою народний, причому ці стилі можуть траплятись в одному музичному 

творі. 

Вокальний стиль Вітні Х’юстон надав великий вплив на музичну 

індустрію. Вона принесла в популярну музику закладені в ній з дитинства 

елементи госпел-співу, виробила віртуозний співочий стиль, оснований на 

раптових наростаннях і численних мелодійних прикрас – мелізмах. 

Вражаюча техніка Х’юстон вплинула майже на всіх виконавців міського 

соулу – як на жінок, так і на чоловіків. ЇЇ голос і вокальне мистецтво стали 

зразком для наслідування. Газета «Los Angeles Times» писала: «У кращі роки 

ніщо не могло зрівнятися з її великим, чистим, поважним меццо-сопрано». 
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Згідно «Книги рекордів Гіннеса», Вітні Х’юстон була артисткою з 

найбільшою кількістю нагород. 

Як творча особистість, співачка революціонувала уявлення про те, що 

означає бути професіоналом у світі естради. Амбітність Х’юстон визнана 

ментальною настановою, культивація якої певною мірою дисциплінує 

артиста естради, допомагаючи йому вибудовувати професійну кар’єру в 

умовах ринкової культури того часу. Ціннісні критерії творчості цієї співачки 

є типовими в умовах шоу – бізнесу ХХІ ст. 

Висновки. Таким чином, підсумовуючи вище зазначене, можемо 

стверджувати, що естрадне виконавство ХХ століття характеризується 

використанням різноманітної кількості стилів та жанрів, широко 

застосовувались нові вокальні прийоми, які значною мірою збагатили світову 

естрадну музичну культуру. 

Вітні Х’юстон – це співачка, яка стала однією з найвеличніших 

особистостей та вокальних еталонів в історії світової соул музики, вона 

зробиладосить сильний вплив на всю музичну індустрію. Голос співачки, як 

монумент на пейзажі поп-музики ХХ століття, який визначав архітектуру 

того часу. 

Кожний з естрадних стилів та жанрів, а особливо – виконавців 

характеризується безпосереднім контактом з публікою, відритою 

майстерністю, здатністю до миттєвого перевтілення. Специфіка жанрово-

стильової багатогранності естрадно-музичного мистецтва виконавців, 

полягала у могутньому емоційно-естетичному впливі на сприйняття 

особистості завдяки винятковому ритмічному багатству, інтонаційній 

своєрідності, мистецтву імпровізації, що характерні і зараз для більшості 

музичних творів сучасності.  
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ПРОБЛЕМА ПІДБОРУ ХОРОВОГО РЕПЕРТУАРУ ДЛЯ 

ДИТЯЧОГО КОЛЕКТИВУ 

Однією із найголовніших проблем, яка постає як перед досвідченими 

керівниками різноманітних хорових колективів професійних або ж 

аматорських так і перед диригентами студентських чи шкільних хорів – це 
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проблема вибору репертуару, який відіграє важливу роль у художньо-

виконавській творчості усього колективу. Репертуар складає основу 

діяльності будь-якого колективу, тому, як сукупність певних творів, 

перебуває в безпосередньому зв’язку з роботою хору на різних етапах: 

репетиція, прослуховування, безпосередня підготовка до концерту, момент 

виступу – концерт. 

Пошук нових творів, насамперед у тематичному та стильовому 

відношеннях, які б відповідали вимогам і потребам сучасних учнів є ще 

одним питанням, яке потребує нагального вирішення. Те, що роками 

використовувалось в роботі з дитячими колективами, у сьогоднішнього 

школяра не викликає жвавого інтересу і зацікавлення. 

Основу всієї діяльності того чи іншого хору становить репертуар, 

сукупність виконуваних творів, які сприяють підвищенню рівня усього 

процесу навчального і, зокрема, виховного, накопиченню учасниками хору 

музично-теоретичних знань,  практичних навичок і, що є немало важливим – 

допомагає формувати у хоровому колективі художньо-виконавський 

напрямок. В залежності від того, наскільки вміло підібраний репертуар, у 

подальшому залежить успіх будь-якого хорового колективу. У тому випадку 

коли хоровий колектив складається з учнів, тобто під час занять у ньому 

відбувається процес підготовки майбутніх музикантів, хоровий клас є 

епіцентром, в якому знаходять продовження і практичне втілення усі знання 

та вміння, які було отримано на інших дисциплінах. Це естетика, педагогіка, 

психологія, фізіологія, вокал, або постановка голосу, сольфеджіо, 

хорознавство, диригування, хорове аранжування, історія та теорія музики.  

Під час вибору репертуару важливо враховувати загальні функції 

мистецтва і, зокрема, хорового, пам’ятати, що художні твори наділені 

навантаженням естетичної, пізнавальної, виховної, розважальної, побутової 

функцій і таким чином мають неабиякий вплив на людей. 

Завдання шкільного хорового колективу полягає, перш за все, в 

опануванні знаннями, які стосуються музичного мистецтва, а саме: основ 
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музичної грамоти, музичної літератури та ін., того, що визначено в освітніх 

стандартних програмах. Проте, не менш важливим для школярів є також і 

розвиток якостей загально-естетичних, учневі потрібно привчати себе до 

якісного сприйняття художніх образів у музиці, навчитися отримувати 

задоволення саме від роботи над музичним твором, від процесу навчання. 

Якщо таке навчання, участь у хоровому колективі у дитини не викликають 

жодних почуттів та позитивних емоцій, тоді весь зміст навчання зводиться 

нанівець, так як це починає бути схожим на банальне заучування 

незрозумілих і безглуздих фраз. Якщо ж дитині цікаво працювати у цьому 

колективі, їй подобається музика, над якою вони працюють і яку виконують, 

то увесь процес навчання перетворюються у творчість, що, безумовно, має 

надзвичайно сприятливий вплив на усі сфери діяльності учня, на його 

емоційну налаштованість, розвиток і загострення пам’яті, уваги, таке 

навчання сприяє підвищенню інтересу до пізнання нового, спонукає до 

отримання почуття радості та задоволення. 

Беззаперечним є той факт, що  якісне планування концертного 

репертуару потребує неабияких професійних знань, досвіду, творчої інтуїції 

та таланту керівника хору. Диригентам-початківцям зробити це буває деколи 

не просто, хоча, як підтверджує практика, і досвідченим  фахівцям буває 

складно, вони також часом відчувають труднощі у виборі нових творів для 

виконання. Адже, чим насиченішим є репертуар, чим більше концертних 

програм виконано, тим більш ускладнюється завдання при формуванні нової 

програми. Це деколи призводить до парадоксальної ситуації, так як із великої 

кількості творів дедалі важче зупинитись на будь-якому конкретному. 

Під час створення нових концертних програм варто зосередити свою 

увагу на інформації щодо концертного життя міста, де планується 

проводитися концерт. Адже, слухачі люблять чути те, що вже знайоме, ті 

твори, які встигли припасти до душі. Хоча, з іншого боку, потрібно також 

турбуватись і про презентацію нових, досі невідомих для даної публіки 

творів. 
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Під час вибору та опрацювання концертного репертуару керівникам 

хорів потрібно бути обізнаними в тому, як дані твори звучали у виконаннях 

інших колективів, а також вміти об’єктивно аналізувати виступи на 

концертах свого колективу на предмет того, наскільки успішним було 

виконання, чи вдалося відтворити задум композитора, чи повністю передано 

характер виконуваних творів, як хористи справились з прийомами 

виконавсько-технічними та ін. 

Задля професійного вдосконалення керівникам хорів необхідно 

пам’ятати ще один важливий метод, який сприяє якісному та вдалому вибору 

виконавського репертуару. Це спілкування з іншими хормейстерами, участь 

у тематичних семінарах та наукових конференціях. Тобто, потрібно 

здобувати ґрунтовні знання (практичні та теоретичні), які є необхідними при 

виборі репертуару.  

Досить часто буває так, що хоровий колектив бере участь у заході, в 

якому задіяні також й інші хори. У такому випадку необхідно брати до уваги 

те, у якому жанрі будуть звучати твори даної концертної програми, який із 

творів репертуару даного хорового колективу буде вписуватися у концертний 

виступ загальний, і які особливості виконання даного хору у порівнянні з 

виконанням інших колективів у цьому ж концерті. 

 

Білоус Орися,  

старший викладач кафедри музичного 

мистецтва факультету культури і 
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ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНИЙ АСПЕКТ ПІДГОТОВКИ 

ВЧИТЕЛЯ МУЗИЧНОГО МИСТЕЦТВА 

Інтеграція України до європейського простору вищої освіти визначає 

інтенсивний розвиток вітчизняної педагогіки загалом і музичної освіти 

зокрема. Особлива увага надається проблематиці  підготовки музикантів-
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педагогів, котрі так само як і європейські повинні бути різнопланово 

підготовленні. Це вимагає від сучасної музичної освіти розробки 

методологічних основ і теоретичного узагальнення проблематики наукових 

досліджень, а також адаптації у роботу з дітьми різних варіантів світових 

музичних систем, тонко розмежовуючи принципи та методи музичного 

виховання та навчання. У сучасній музичній освіті проходять різні динамічні 

процеси в розвитку теорії естетичного виховання молоді та школярів, 

переосмислення змісту багатьох традиційних категорій; здійснюється пошук 

цілісних підходів до осмислення ролі мистецтва в людському досвіді, аналіз 

сучасного художнього світосприйняття. 

Професіоналізм та встановлення майбутнього вчителя музичного 

мистецтва великою мірою залежить від узагальнення й переосмислення 

систем музичної освіти, а також музично-просвітницьких традицій. Вивчення 

основ філософії музичної освіти, педагогічних концепцій, культурно-

історичних передумов, закономірностей і тенденцій розвитку музично-

педагогічних концепцій допоможе майбутнім вчителям у їхньому 

професійному розвитку, виборі ефективних засобів, методів та принципів 

музичного виховання, у самовизначенні та організації навчально-виховного 

процесу.  

У ХХ ст. європейська музично-педагогічна освіта збагатилася новими  

підходами. Завдяки зусиллям таких педагогів-музикантів як Е. Жак-

Далькроза, К. Орфа, З. Кодая, Б. Тричкова, Д. Кабалевського, Р. Штайнера та 

інших музична педагогіка зазнала позитивних змін. 

Застосування музичного мистецтва як засобу естетичного виховання 

школярів пройшло безліч етапів розвитку. Музична культура та освіта в 

Україні чи у світі розвивалася і продовжує розвиватися тісно взаємодіючи з 

культурою, традиціями, історичними подіями, а також із сучасними 

надбаннями суспільства. 

Сучасна музична педагогіка досліджує розвиток особистості засобами 

музичного мистецтва і визначає теорію та методику навчання музики і 



25 
 

загального музичного виховання. Для вчителя музики не достатньо лише 

оперувати напрацьованим вітчизняним навчальним матеріалом, йому 

потрібно всебічно розвиватися, знати  та застосовувати у своїй роботі 

музично-педагогічні концепції зарубіжних музикантів-педагогів. 

Пріоритетними тенденціями розвитку музичної освіти є гуманізація, 

національна спрямованість, створення умов для творчої самореалізації учнів. 

Вчитель музики повинен застосовувати міжпредметні зв’язки у своїй 

щоденній роботі із дітьми. Добре розбиратися в філософії, психології, 

мистецтвознавстві, а також враховувати індивідуально-психологічні 

особливості школярів. Важливо враховувати сучасну транснаціональну 

культуру, культурний досвід минулого, та його використання у сьогоденні. 

Перспективним напрямом розвитку теорії і методики навчання 

музичного мистецтва дозволяє розробка комунікативних аспектів навчальної 

стратегії з мистецьких дисциплін. Відхід від авторитарності, впровадження 

різноманітних форм діалогу та партнерських стосунків мiж викладачем і 

студентом, учителем і учнем – проблеми, від вирішення яких залежить 

ефективність мистецької освіти. Комунікативна підготовленість викладача 

мистецьких дисциплін включає такі складові, як толерантність, здатність до 

педагогічної рефлексії, уміння створити емоційно-творчу атмосферу на 

зaняттях, налаштованість на акцентуацію позитивних якостей учня в процесі 

навчання, артистизм тощо. Відмова вчителем від директивної стратегії 

навчання вимагає володіння методами об'єктивної діагностики мистецьких 

даних учня. Серед важливих і не до кінця вирішених в теорії і практиці 

мистецької освіти питань впровадження комунікативної стратегії є 

формування не тільки мистецької, а і мовної культури викладача, що 

допомагає викладачу адекватно виразити власні наміри, сприяє 

налагодженню навчальних контактів з учнями. 

Створення ідеалiзованих методичних розробок за критерієм 

бездоганності і на основі європейських музичних систем  означає виявлення 

таких способів взаємодії педагога з учнями, які безпомилково орієнтують 
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учня на повноцінне засвоєння мистецтва і творче самовираження в ньому. 

Довершеність методики передбачає найвищий рівень її змoдельованості, при 

якому всі аспекти взаємоузгодженні, взаємозумовлені і взаємопов'язані таким 

чином, що утворюють в єдності цілісне начало, а вилучення будь-якого з 

елементів розробленої методики руйнує усю структуру. Гармонійність 

методики свідчить про таку її побудову, при якій спостерігається 

злагодженість роботи окремих її компонентів, їх відповідність один одному. 

Результативність методичної моделі зумовлюється високими досягненнями, 

успіхами учнів в мистецькій діяльності. 

Культурний простір ХХІ століття, який будується на основі інтеграції, 

передбачає сумісний внесок спеціалістів різних галузей гуманітарного знання 

у вирішення проблем людства. Національна музична педагогіка має вагоме 

теоретичне підґрунтя, але реальна дійсність свідчить про те, що з багатьох 

причин – економічних, соціальних, політичних, професійно-освітніх, 

музично-педагогічна практика в українських школах та позашкільних 

закладах значно відстала від теорії, і вихід з цієї кризи слід шукати у 

рефoрмах музично-освітньої сфери на державному рівні, в трансформації 

уявлень суспільства про можливості та потенціал музичного мистецтва в 

формуванні духовної культури особистості. Провідною тенденцією повинно 

стяти положення про те, що національна система музичної освіти, зберігаючи 

та примножуючи кращі традиції української музично-педагогічної думки, 

має рухатися в європейський освітній простір. 
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МОДЕЛІ ЕСТЕТИЧНОГО ВИХОВАННЯ ДІТЕЙ 

ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ 

Сьогодні у важкому періоді розвитку нашої держави, зумовленого 

складною політичною та соціально-економічною ситуацією, зубожінням 

населення, зниженням рівня культури, занедбанням духовних цінностей, 

стресовими розладами, зумовленими війною, кризою, пандемією як ніколи 

гостро звучить проблема виховання молодого покоління. 

До всіх негативних факторів долучається і знецінення освіти, зокрема 

мистецької. Ми стаємо свідками збільшення проблем мистецько-освітнього 

поля: зменшення кількості годин на предмети художньо-естетичного циклу у 

загальноосвітніх навчальних закладах, «виживання» мистецьких освітніх 

закладів, фактичного знищення музично-педагогічних факультетів, 

інститутів музичного мистецтва у вищій школі тощо. Такі деструктивні 

фактори прогнозують невтішні негативні наслідки в майбутньому. Тому 

сьогодні вкрай необхідне розуміння важливості музично-естетичного 

розвитку особистості, починаючи з найменших – дошкільнят.   

Найважливішим завданням як батьків, так і педагогів  є виховання 

дітей, відтак, воно є і найскладнішим. Усе починається з сім’ї – життя, 

розвиток особистості, формування характеру, цінностей, звичок. В сім’ї 
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закладаються основи життєдіяльності, а також і перші комплекси та страхи, з 

якими часто людина і крокує до кінця свого життя, та які стають 

вирішальними показниками у прийнятті життєво важливих рішень в 

майбутньому. 

Родина є першим вихователем, первинною школою інтелектуального, 

морального, трудового, естетичного і фізичного виховання. Саме в сім’ї 

закладаються основи особистості, виробляється її соціальна орієнтація, 

формуються моральні почуття і поведінка. В сім’ї дітям свідомо чи 

підсвідомо батьки закладають моделі любові, моделі успіху, вчать (або не 

вчать) любити, поважати, цінувати, творити тощо.  

В українській сім’ї викристалізувалася система естетизованого 

світосприйняття. Саме батьки від самого народження вводили дитину в її 

неповторний світ. Музичне виховання відбувається природно і в доступній 

формі через такі навчально-виховні засоби, як фольклор, національні 

традиції, звичаї, обряди, свята. Зростаючи в атмосфері поваги й великої 

любові до народної музики, пісні, танцю, діти проймалися духом народної 

творчості, яка збагачувача світ їхніх почуттів. Це позитивно впливало на 

формування морально-етичної основи розвитку особистості. 

Першим освітнім закладом, куди дитина вступає за межами сім’ї є 

дитячий садок. Тому великою вагою у формуванні особистості  наділений 

дошкільний період розвитку дитини, який охоплює період від трьох до шести 

(семи) років. Слід нагадати, що вік від народження до трьох років 

називається раннім віком, від 7 до 10 років – молодший шкільний вік, від 10 

до 15 років підлітковий або середній шкільний вік, 15-18 років – юнацький 

або старший шкільний вік.  

Період дошкільного віку науковці окреслюють також як критичний, і 

він має свої особливості у фізичному та психологічному розвитку дітей, 

соціальній ситуації розвитку, у трудовій діяльності, у інтелектуальному 

розвитку. Цікавою є думка Л. Толстого, який вважав, що період від 

народження дитини до 5 років є дуже довгим періодом, а від п’яти років до 
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старшого віку – всього один крок. Це говорить про велике значення періоду 

дошкілля в майбутньому житті дитини. 

На сучасному етапі розвитку дошкільної освіти можна виділити три 

основні моделі естетичного виховання: авторитарна; модель з нахилом до 

«вільного виховання»; комбінована. 

За першою моделлю, завдяки педагогічному керівництву 

цілеспрямовано розвиваються творчі здібності дитини у процесі 

обов’язкового навчання та набуття спеціальних навичок, знань і вмінь. 

Ця педагогічна модель використовувалася в дошкільній і шкільній 

освіті донедавна. Педагоги мали дотримуватись тільки державної програми, 

використовувати в своїй роботі офіційно схвалені методики. Не 

заохочувалось будь-яке відхилення від цих державних норм, творчість 

вихователів було суворо регламентована. Безумовно, експериментальна та 

новаторська робота проводилась, але під наглядом контролюючих органів. 

Сьогодення відкидає такі підходи як застарілі та недійові, як такі, що 

вступають у протиріччя із альтернативним характером суспільних відносин. 

Тому на часі більш життєвими стають друга і третя модель естетичного 

виховання. 

Друга модель передбачає створення належного середовища, яке 

забезпечує самовияв дитини у мистецтві без прямої допомоги дорослого, а 

лише за умови непрямого керівництва її діяльністю. 

У комбінованій використовуються методи двох попередніх моделей. 

Сучасна модель антиавторитарного, «вільного» дошкільного виховання 

мала своїм теоретичним підґрунтям психолого-педагогічні концепції відомих 

вчених Р.Штайнера, М.Монтессорі. 

Як зазначає Т. Гураковська: «Штайнерівська, або вальдорфська 

педагогіка – широко відомий в світі культурно-освітянський рух. Основою 

цієї концепції є антропософічна педагогіка, педагогіка з орієнтацією на 

зростаючу особистість дитини. Важливими положеннями штайнерівської 

педагогіки є «ідеї поступового та цілісного розвитку дитини, її нерозривного 
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зв’язку із соціальним середовищем, а також особливої значущості особи та 

характеру вихователя» [1].  

Великого значення Штайнер надавав розвиваючому педагогічному 

середовищу, тобто предметам і людям. Гасло вальдорфської педагогіки: 

головне – виховання почуттів, а знання дитина навчиться здобувати. До 7 

років першорядне значення має розвиток емоційної сфери дитини, виховання 

його душі; домінантною потребою душі в цьому віці є потреба вірити 

вихователю, заряджатися його емоціями. Вихователь засобами мистецтва 

здатен керувати розвитком дитини. Тому в педагогіці Штайнера важливу 

роль відіграє мистецтво (танці, малювання, евритмія). В Україні окремі 

дошкільні заклади запозичують елементи цієї методики. Обов’язковими 

видами діяльності в житті дошкільних закладів, що працюють за методикою 

Штайнера, є малювання, ручна праця, театр, ритміка. Встановлено, що на 

занятті з малювання у супроводі музики дитина відчуває позитивні емоції. 

Багато сенсорного матеріалу для роботи руками та розвитку дрібних 

м’язів рук пропонують дітям у дошкільних закладах України, які працюють 

за методикою М.Монтессорі. Розвиваюче середовище є першоосновою 

навчання в цих дитячих садках, вихователь виступає лише в ролі 

консультанта, здійснюючи опосередкований вплив на дитину. Акцент у 

роботі робиться на розвиток органів чуття дітей, на їхній інтелектуальний 

розвиток засобами сенсорного виховання та вивчення грамоти. 

Ознайомлення з мистецтвом має допоміжну роль. Так, діти детально 

вивчають кольори, старанно займаються штриховкою контурів геометричних 

вкладок або літер, розфарбовуванням готових малюнків, але мало малюють. 

Такий самий стан і з музичним вихованням. Діти вчаться розрізнювати голос 

людини за шепотом, розрізняти динаміку звучання музики (тихо – голосно) і 

відповідно плескати в долоні або марширувати на геометричних фігурах. 

Щоб розвинути слухові сприймання, Монтессорі пропонувала давати 

дітям експериментувати із торохтилками – закритими з усіх сторін 

скриньками, в яких щось насипано (горох, мак, шматки скла або заліза). Діти 
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трусять їх і за звуком вгадують, що торохтить. Щоб розвинути увагу до 

звуків і тонкість слуху, використовують моменти мовчанки: діти в 

абсолютній тиші мають почути і вгадати повсякденні шуми та звуки: цокання 

годинника, зудіння мухи, дзюрчання води. За голосом дитина вгадує, хто 

співає або промовляє слово (дидактична гра «Вгадай, чий голос»); за 

музичною динамікою – знаходить заховану річ (дидактична гра «Холодно – 

тепло»). Але ці поодинокі вміння не закріплюються в процесі виконання 

малюнка, танцю, пісні і не сприяють розвиткові естетичного смаку. 

Монтессорівський принцип розподілу розвиваючого середовища на 

певні навчальні зони спостерігається і в дошкільних закладах, що працюють 

за програмою Дж. Сороса «Перші кроки». В цих садках функціонують 

навчальні центри, серед яких є мистецький. Повсякчасно робиться наголос на 

сприянні дітям робити вибір діяльності з урахуванням індивідуальних 

інтересів і можливостей. Вихователі повинні добре знати динаміку і рівень 

розвитку кожної дитини, щоб забезпечити ефективне функціонування 

навчальних засобів. Навчальна програма Сороса включає серед інших 

завдань розуміння творів живопису та навчання малювання, підготовку 

театральних постанов, співи. Крім того, музика повинна звучати 

повсякденно, тому вихователь може співати і під час підйому, і на 

прогулянці, між іграми, під час сну, прощання тощо. Музика розглядається 

як невід’ємна частина щоденного розкладу занять у кожному центрі 

діяльності. Програма «Перші кроки» не передбачає обов'язкових 

фронтальних занять з дітьми. Діти засвоюють естетичні вміння, знання та 

навички в розвивальних центрах індивідуальними темпами, за 

індивідуальною програмою. Цьому сприяє відповідне обладнання. Так, у 

центрі художньої діяльності дітям надається можливість самостійно, вільно 

втілювати свій задум у малюнок і малювати не лише художніми, а й 

допоміжними та несумісними матеріалами. Можна експериментувати з 

художніми матеріалами, робити власні відкриття. Дітям, у чиїх руках помітна 



32 
 

скутість, дозволяється малювати під музику, відводиться час і надається 

свобода для експериментування. 

Передбачається художньо-творча діяльність дітей на повітрі. Фарбою з 

рідким милом (вона легко змивається), великими пензлями розмальовують 

будівлю, дерево чи автобус. Як на занятті, так і на свіжому повітрі 

вихователь не керує діяльністю, а лише спостерігає за діями дітей, 

відмічаючи, наскільки зацікавлені вони своєю творчістю. 

Яскравим прикладом третьої моделі естетичного виховання є відома 

методика ТРВЗ (теорія розв’язання винахідницьких завдань), яка широко 

використовується в багатьох дитсадках України. Теорія спрямована на 

розвиток творчих здібностей дітей на основі збагачення їхнього життєвого 

досвіду та дослідницького пошуку в різних видах діяльності. Педагог 

виступає як розумний, мудрий наставник, який не лише вчить, а й допомагає 

дітям знайти самостійне правильне рішення, зробити маленьке відкриття. 

Діти вчаться комбінувати набуті знання та вміння в нові сполучення, 

створювати на цій основі нові для них ситуації, образи. Дітей учать 

«входити» в стан героя художнього або музичного твору, втілити цей образ в 

живопису, музиці, пластиці, ліпленні, розвивають їхні художньо-творчі 

здібності: поетичний і музичний слух, почуття кольору, ритму, форми та 

композиції. 

Отже, дуже складно передбачити, в якому світі житимуть наші діти – 

адже він швидко змінюється. Проте із впевненістю можна сказати, що 

сучасна модель виховання  це модель нових сенсів, цікава, чесна, дружня, 

відкрита, практично зорієнтована, суб’єктно-суб’єктна, модель 

індивідуального підходу до кожної дитини, націлена на взаємоповагу та 

співпрацю.  

Література  

1. Гураковська Т. Всеукраїнська громадська організація «Асоціація 

працівників дошкільної освіти»: Історія становлення / Т. Гураковська // 
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Практичний психолог [Електронний ресурс].  Режим доступу: https://psiholog-

shkola-detsad.blogspot.com/2014/03/blog-post_25.html 

 

Гриб Ольга,  

викладач кафедри музичного мистецтва 

факультету культури і мистецтв 

Львівського національного 

університету імені Івана Франка  
 

ВПЛИВ МУЗИЧНОГО МИСТЕЦТВА НА ФОРМУВАННЯ 

ОСОБИСТОСТІ 

Розбудова сучасної національної системи освіти спонукає до пошуку і 

впровадження нових педагогічних підходів, форм і методів, які б відповідали 

розвитку особистості, сприяли розкриттю її моральних, духовних, розумових 

і фізичних здібностей. У зв’язку з цим неможливо переоцінити значення 

музичного мистецтва і художнього виховання у духовному становленні 

підростаючого покоління. 

Урок музичного мистецтва в загальноосвітньому навчальному закладі 

спрямований на пізнання навколишнього світу засобами музичного 

мистецтва та розуміння учнями зв’язків музики з іншими видами мистецтва, 

з природним і культурним середовищем життєдіяльності людини. 

Розгляду проблем музичного виховання, впливу музичного мистецтва 

на розвиток особистості, її духовний світ присвячена значна кількість праць в 

різних галузях музичної педагогіки таких науковців як Б.В.Асаф’єв, 

Н.Я.Гродзенська, В.М.Шацька, Б.Л.Яворський. Продовжено розвиток цієї 

проблеми у працях Е.Б.Абдуліна, О.О.Апраксіної, Л.А.Баренбойма, 

Н.О.Ветлугіної, Д.Б.Кабалевського, Д.Е.Огороднова, Г.М.Падалки, 

Л.О.Хлєбникової, Е.О.Печерської, Л.О.Масол, Е.З.Тайнель та ін. 

Аналіз сучасного стану викладання музики показує, що на уроках 

переважно прагнуть до засвоєння дітьми вузькоспеціалізованих навичок, які 

учні за неефективними методиками важко сприймають та засвоюють. З 

іншого боку мало уваги звертають на знання про музику, її різновиди, жанри, 

https://psiholog-shkola-detsad.blogspot.com/2014/03/blog-post_25.html
https://psiholog-shkola-detsad.blogspot.com/2014/03/blog-post_25.html
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стилі, цікаві відомості про творчість та життя композиторів, слухання 

доступної для відповідного віку музики, що сприяє розширенню кругозору та  

відіграє велику роль в розвитку музично-естетично смаку. Хоча саме в цьому 

і полягає суть виховання  високого рівня музичної культури, людини з 

розвинутими музичними здібностями та  любов’ю до музики. 

Не можна також не враховувати і того, що перевантаження дітей у 

загальноосвітній школі стала актуальною проблемою нашої педагогіки. У 

зв'язку з цим необхідно застосовувати функції мистецтва, які повинні мати 

можливість задовольняти нові вимоги, що пред’являються державою, 

суспільством, батьками. Сьогодні ні в кого не викликає сумніву твердження, 

що освіта і виховання – це головне, що дає суспільство людині. Музичне 

мистецтво виступає водночас і носієм високих духовних цінностей, і засобом 

розвитку творчих здібностей молодших школярів. Музичне виховання дітей  

саме те своєрідне явище, що характеризується своєю особливою роллю в 

розвитку особистості дитини. 

Музика завжди залишається могутнім джерелом пізнання та осягнення 

високих духовних надбань людства і головним засобом залучення учнів до 

музичного мистецтва, що загалом сприяє вихованню естетичних почуттів, 

формуванню моральних поглядів, духовних потреб. Основною метою уроків 

музичного мистецтва в загальноосвітньому навчальному закладі є виховання 

музичної культури учнів, що є складовою загальної культури. 

Сьогодні пріоритетним педагогічним завданням суспільства є втілення 

в системі освіти і її структурі загальнолюдських завдань по формування і 

збереження компонентів духовної культури. Музичне виховання дітей  саме 

те своєрідне явище, що характеризується своєю особливою роллю в розвитку 

особистості дитини.  

Не можна також не враховувати і того, що перевантаження дітей у 

загальноосвітній школі стала актуальною проблемою нашої педагогіки. У 

зв'язку з цим необхідно застосовувати функції мистецтва, які повинні мати 

можливість задовольняти нові вимоги, що пред’являються державою, 
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суспільством, батьками. Сьогодні ні в кого не викликає сумніву твердження, 

що освіта і виховання  це головне, що дає суспільство людині. Процес 

розвитку суспільства вимагає збереження і передачі накопичених знань, а 

також досвіду їх отримання. Одним з традиційних понять в зв'язку з цим є 

зміст освіти як сукупність тих якостей і відносин освітнього процесу, які 

необхідні для ретрансляції накопиченого практичного та духовного досвіду.  

Головною метою шкільної художньо-естетичної освіти стає загальний 

розвиток кожної  особистості учня,  формування ціннісного ставлення учнів 

до мистецтва, сформованість естетичної культури мислення та культури 

почуттів засобами художніх образів різних видів мистецтв, кращих людських 

якостей.  

Завданнями вчителів художньо-естетичного циклу стають: надання 

знання учням про види мистецтва та засоби їх виразності, розвиток 

художньо-естетичних емоцій, смаків, почуттів, розвиток здатності дітей 

виражати власне ставлення до мистецтва, здатності до творчої діяльності у 

мистецькій сфері та самореалізації, вироблення загальної потреб в 

спілкуванні з мистецтвом, володіння учнями системою елементарних 

мистецьких знань, понять, термінів та розвиток вмінь  адекватно сприймати 

художні твори різних видів мистецтва.  

Мистецька спадщина, акумулюючи емоційно-естетичний досвід  

поколінь, втілює і передає ціннісне ставлення до світу крізь призму 

етнонаціональної специфіки, тому вона є ефективним засобом виховання 

моральності, патріотичних почуттів, громадянської позиції. Цінності 

мистецтва важливі також з огляду на сучасне існування дітей і молоді в 

полікультурному просторі. Завдяки універсальності художньо-образної мови 

вони передають зрозумілу для  різних  народів  смислову інформацію,  дають 

змогу особистості вступати в невербальний діалог з різними культурами 

минулого і сучасності, розуміти інших і розширювати таким чином свій 

власний духовний світ, його унікальність і самобутність. 
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Учитель є головною дійовою особою будь-яких перетворень у системі 

освіти, що вимагає підготовки освічених, мобільних, конструктивних людей, 

здатних до співпраці, міжкультурної взаємодії, до переорієнтації свідомості 

на гуманістичні цінності, що є характерними для творчої педагогічної 

діяльності. 

 

Дердзяк Любов,  

доктор богословських наук, викладач-

методист Державної хорової школи 

«Дударик» ім. М. Кацала (м. Львів)  
 

ВИХОВАННЯ УЧНЯ-ПІАНІСТА ДО САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ 

Вступ 

Говорячи про виховання маємо на думцю впровадження дитини у 

систему цінностей, яка становить цілісний процес виховання особистості, 

також музиканта1. На сам перед варто пригадати чим є навчання, розвиток та 

виховання. Навчання це засвоєння знань, вмінь і навичок. Розвиток – 

забезпечує вдосконалення функцій людини на рівні духовному, психічному, 

соціальному та фізичному. Виховання, в свою чергу, забезпечує певну 

модель ставлення людини до зовнішнього середовища, а від так її 

діяльності2. 

Самостійність це використання знань, вмінь та навичок заради 

особистісного розвитку. Варто також пригадати, що самостійність дитини – 

це перший крок до її дорослості3. 

Стосовно навчання гри на фортепіано самостійність може виявитися в 

умінні учня без сторонньої допомоги зорієнтуватися в незнайомому 

музичному матеріалі, правильно прочитати нотний текст, скласти 

переконливу інтерпретацію; у знаходженні ефективних шляхів розучування 

                                                             
1  О. Вишневський, Повернімось до чистих джерел, //  Той самий, На шляху реформ, Дрогобич 

2005, с. 23. 

2  О. Вишневський, Про деякі „вузькі місця” в реформуванні освіти, //  Той самий, На шляху 

реформ, Дрогобич 2005, с. 45. 

3  Osiąganie samodzielności. Droga do samodzielności, Anna Zawada (рецензент), zeszyt 3, Warszawa 

2006, с. 4. 
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твору, потрібних прийомів і засобів втілення художнього задуму, критичній 

оцінці результатів власної музично-виконавської діяльності  

Стратегічне завдання вчителя-піаніста це – навчити учня працювати 

самостійно, а не нав'язувати йому свою надто опікунську позицію. Оскільки 

дитина розвивається лише тоді, коли „зустрічається з труднощами та 

перепонами і долає їх власними силами. Завдяки такому зусиллю одночасно 

в учня виховується характер”4. Відтак, єдиною сферою, „де характер 

розвивається, є сфера власної діяльності людини”5. Омелян Вишневський 

стверджує, що: „Поєднуючись з працьовитістю та волею, творче мислення 

робить характер сильним та стійким”6. 

Для плідної самостійної роботи учневі необхідно зрозуміти сутність 

завдання, осмислити способи його виконання. Тому на самому уроці 

формулюються й уточнюються конкретні задачі, послідовність дій, неодмінно 

перевіряється, наскільки учень зрозумів завдання і способи його виконання.  

Щоб самостійна робота була успішною, необхідним є правильне 

педагогічне керування нею. Воно має полягати не тільки в тому, щоб 

вказувати учневі певний шлях, а й у тому, щоб спонукати і виховувати 

самостійне просування вперед7. 

1. Самостійність – це перший крок до дорослості 

Пристосування людини до зовнішніх умов відбувається вже у 

дитинстві. Якщо в стосунку до дитини вихователь або вчитель виконує надто 

опікунську роль, дитина глибоко до цього звикає і в подильшому буде 

вимагати такого ставлення від батьків, школи та навколишнього виховного 

середовища8. 

                                                             
4  О. Вишневський, Людині потрібен характер, // Той самий, На шляху реформ, Дрогобич 2005, с. 

164. 

5  О. Вишневський, Педагогіка як чинник подолання „лівизни”, //  Той самий, На шляху реформ, 

Дрогобич 2005, с.  16. 

6  О. Вишневський, Людині потрібен характер, с. 163. 

7  І. О. Ростовська, Виховання самсьтійності  учнів як проблема фортепіанної педагогіки, Наукові 

записки Ніжинського Державного Університету ім. М. Гоголя, № 2, Ніжин 2015, c. 69. 

8  Пор. О. Вишневський, Педагогіка як чинник подолання „лівизни”, с. 10. 
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Самостійність змушує дитину до зосередження уваги та сприяє 

запам'ятовуванню. Отже, робить дитину більш розумною. Зауважмо, що 

кожна людина сама сабе робить розумною завдяки власній діяльності. Без неї 

це не можливо9. 

Умовоє виховання до самостійності є поступова реалізація дитиною 

визначених їй цілей. Це означає, що на перших порах ті цілі має ставити 

перед дитиною педагог, а дитина повинна в міру власних здідностей 

намагатися їх реалізувати. Зрозуміло, що вчитель в цьому процесі повинен 

виконувати роль помічника дитини. Насправді завдянням вчителя є 

допомагати дитині у вивченні даного матеріалу. Відтак, вчитель допомагає 

дитині вчитися10. 

Виховання самостійності учнів тісно пов’язане з формуванням 

мотивації до гри на фортепіано. У даному випадку воно здійснюється в 

системі „урок – домашня навчальна робота – самоосвітня діяльність” 

(йдеться про самовиховання, самонавчання, саморозвиток у поєднанні їх). 

Мотивацію підсилюємо, перш за все, через заохочення дитини до праці, а не 

через примушування її11. 

2. Дорога до самостійності 

Виховання до самостійності відбувається через розвивання в дитині 

віри у власні можливості. Дитина не повинна тікати перед завданнями та 

труднощами, які виникають в процесі виконання тих завдань. Радше дитину 

потрібно виховувати так, щоб вона намагалася самостійно вирішувати 

проблеми і завдання12. 

Вчитель має ставимо перед дитиною такі завдання, які її захоплюють і 

ангажують. Тобто завданням вчителя є побудувати для учня таку систему 

задач, яка буде відповідати рівневі його „максимальних можливостей”. Це 

                                                             
9 О. Вишневський, Про деякі „вузькі місця” в реформуванні освіти, с. 45. 

10  Edukacja jako odpowiedź. Odpowiedni nauczyciele w zmieniającym się świecie, G. Mazurkiewicz 

(ред.), Warszawa-Kraków 2014, c. 19. 

11  Див. A. Cieślik, Jak motywować uczniów do nauki // http://www.poradnia-

strzelin.edu.pl/index.php/artykuly/32-jak-motywowac-uczniow-do-nauki (05.10.20) 

12  О. Вишневський, Педагогіка як чинник подолання „лівизни”, с.  11. 

http://www.poradnia-strzelin.edu.pl/index.php/artykuly/32-jak-motywowac-uczniow-do-nauki
http://www.poradnia-strzelin.edu.pl/index.php/artykuly/32-jak-motywowac-uczniow-do-nauki
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також сприятиме розвитку відповідальності за себе, за свою роботу13.  

Також кожне ускладнене завдання, яке наступає після попереднього, 

має бути достосоване до можливостей дитини. Варто виховувати молоде 

покоління таким чином, щоб воно усвідомлювало, що вдосконалюється лише 

те, що перебуває в напруженні, що працює в межах своїх можливостей. При 

цьому постійно має товаришувати прагнення до вищого14. Іскринкою, яка 

може розпалити прагнення вчитися і працювати самостійно можуть стати 

свого роду „відкриття”, які з'являються лише підчас процесу розв'язування 

задачі чи вирішування проблеми15. 

3. Що необхідне для того, щоб дитина могла бути самостійною 

Перш за все необхідна „емоційна безпека”. Вона залежить від 

відкритості вчителя на дитину. Така емоційна безпека дає дитині змогу без 

страху діяти. Треба пам'ятати, що зовнішній тиск не дає дитині змоги діяти 

свобідно, без страху16. 

По-друге, для того, щоб дитина могла діяти самостійно їй потрібна віра 

в свої можливості. Дитина не повинна чути, при кожній невдачі, що вона 

нічого не осягне, не є в стані розв’язати поставленої задачі. Навпаки, вчитель 

повинен заохочувати дитину до дальших дій, до повторення, до закріплення. 

Так, щоб учень побачив, що він може це зробити, мимо великого зусилля. 

Такою поведінкою, заохоченням до праці, вчитель має вплив на самооцінку 

дитини17. 

Важливо, щоб у роботі дитина звертала увагу на свої осягнення, а не на 

оцінку, яку їй поставить вчитель. Нажаль, оцінками батьки вимірюють 

пристиж своєї дитини. Також часто батьки в очах дитини принижують 

вчителя, який „недооцінив” дитину18. 

                                                             
13  О. Вишневський, Про деякі „вузькі місця” в реформуванні освіти, с. 46. 

14  О. Вишневський, Педагогіка як чинник подолання „лівизни”, с.  15. 

15  Там само, с.  18. 

16  Osiąganie samodzielności. Droga do samodzielności, с. 12. 

17  Там само, с. 14. 

18  О. Вишневський, У затінку шкільної оцінки, //  Той самий, На шляху реформ, Дрогобич 2005, с. 

93. 
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4. Що сприяє самостійності дитини 

Окрім сприятливих психічно-предметних умов діяльності учня 

необхідно настроювати його таким чином, щоб він хотів працювати. Саме 

такий підхід сприятиме розвитку посидючості та волі до праці у дитини19. 

Варто пам’ятати про те, що людина гартує та зміцнює свою волю лише 

змагаючись із самою собою та завданнями, які перед нею ставлять20. 

Професор Омелян Вишневський переконаний в тому, шо процес 

навчання має бути важким, але „не в сенсі навантаження на пам’ять”. Це має 

бути напружена праця душі і розуму. Автор зауважує, що „розвиток без 

напруження неможливий”21. 

5. Вчитель провідником на дорозі до самостійності 

Вчительський авторитет має допомагати, а не притискати дитину. 

Однак, вчитель має обов'язок так впливати на неї, щоб вона самостійно 

працювала. О. Вишневський підкреслює, що „надмірні зусилля спрямовані на 

дитину зумослюють сповільнення її розвитку”22. 

Відтак, вчитель має допомагати, а не виконувати за дитину її роботу. 

ВідтакТакож на уроці фортепіано потрібно більше часу призначати на 

самостійну роботу учня, а не на показування, так зване „натаскування”. 

Учень повинен продовжити, розпочату, самостійну роботу у школі вдома23. 

Вчитель повинен хвалити осягнення дітей. Варто придумати спосіб 

нагороджування їх за виконане завдання. Це не обов’язково повинна бути 

оцінка, бо вона може стати для дитини „своєрідним наркотиком”, який в 

штучний спосіб дає свого роду задоволення і викликає очікування похвали зі 

сторони батьків. Краще, якщо це смайлик, або ж скрипковий ключик, чи 

інший знак, яким ми будемо підтримувати ентузіазм дитини до самостійної 

                                                             
19  Пор. О. Вишневський, Педагогіка як чинник подолання „лівизни”, с. 17. 

20  О. Вишневський, Людині потрібен характер, //  Той самий, На шляху реформ, Дрогобич 2005, с. 

162. 

21  О. Вишневський, Про деякі „вузькі місця” в реформуванні освіти, с. 46. 

22  Там само, с. 45. 

23  Пор. Там само, с. 45. 
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роботи. Адже, основою життєвого успіху є „зусилля в якомусь одному 

напрямку”24. 

Важливим є те, щоб наші вихованці ставали людьми працьовитими та 

ініціативними25. Не менш цінним є виховання в дитині „почуття прекрасного 

і прагнення досконалості”26. Це все дитина може здобути лише через 

клопітку роботу. 

Закінчення: 

Навчання у школі має бути радісним. Тому усі вивчені теми (кожну 

нотку) потрібно закріпляти самостійною роботою учня вдома. Приклад для 

закріплення повинен подавати вчитель. Домашнє завдання повинно бути 

дитині зрозумілим й посильним для виконання. На кожному уроці дитина 

повинна звітувати самостійно виконану нею певну роботу вдома27. 

Самостійність це не лише перший крок до зрілості, але це також довгий 

та клопіткий процес. Саме тому називаємо його дорогою. Для того щоб 

людина стала самостійною потрібно їй сворити умови розвитку, які 

сприятимуть тому процесу. В ньому важливу роль повинен відігравати 

вчитель. Однак він не має забувати про те, що його місія це не натаскування, 

не зовнішній тиск, але супроводжування та товаришування учневі в дорозі 

розвитку до самостійності. 
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РЕЖИСЕРСЬКЕ ТРАКТУВАННЯ ЖАНРУ ОПЕРЕТИ У 

ПОСТАНОВКАХ ФЕДОРА СТРИГУНА 

(НА ПРИКЛАДІ ОПЕРЕТИ «ГУЦУЛКА КСЕНЯ» 

КОМПОЗИТОРА ЯРОСЛАВА БАРНИЧА) 

Музично-театральне мистецтво являє собою широку сферу розвитку 

музичного мистецтва загалом, що сформувалося під впливом різноманітних 

чинників та культурно-історичних умов. Особливості оперної реформи, що 

відбувалися в період зміни мистецьких поглядів призвели до виникнення 

нових жанрів та форм музично-театрального мистецтва. Єдність сценічної дії 

та музично-драматургічного розвитку твору призводить до появи нового 

синтетичного мистецького творіння, що збагачене різноманітними засобами 

відображення загального задуму автора музики і лібрето. Таким чином, в 

процесі трансформації оперного жанру, і нового його трактування, виникає 

оперета, як новий жанр музично-театрального мистецтва. 

Питання жанрових особливостей оперети неодноразово привертало 

увагу мистецтвознавців. Зокрема проблема становлення, розвитку та 

загально-мистецьких жанрових аспектів оперети ставали предметом 

наукових розвідок А. Владимирської, Л. Жукова, М. Янковського та ін. 

Різноаспектне функціонування оперети в контексті української 

музичної культури висвітлювали Л. Архімович, В. Верховинець, О. Лисенко 
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тощо. Однак режисерський почерк в жанрі оперети відомого українського 

актора залишається недослідженим навіть частково, чим і зумовлена 

актуальність статті. 

Метою статті є мистецтвознавчий аналіз сценічного втілення жанру 

оперети режисером Федором Стригуном. Спробуємо дослідити традиційний 

та новаторський підходи режисера до жанру оперети, з’ясувати її місце в 

творчому доробку митця та проаналізувати особливості режисури оперетних 

постановок Федора Стригуна, зокрема оперети «Гуцулка Ксеня» 

композитора Я. Барнича. 

Виклад основного матеріалу. Оперета, яка виникла в 1850-х роках у 

Франції, є музично-сценічною виставою переважно розважального 

характеру, де музичні та вокальні партії переплітаються із хореографією. 

Основоположниками оперети вважаються французькі композитори Ф. Ерве 

та Ж. Оффенбах, хоча жанрові зародки цього театрального дійства можна 

простежити ще в античних діонісійських містеріях (еклектика музики, 

пантоміми, танцю, буфоади, карнавалу і любовної інтриги), давньогрецьких 

(Арістофан, Менандр та ін.) і давньоримських комедіях (Плавт, Теренцій та 

ін.) Найближчим за жанровими ознаками до оперети було Інтермецо Дж. 

Пеголезі, Ж-Ж. Руссо, Ж-Б. Луллі.  

На українські театральні сцени оперета проникла вже в 1860-х роках 

переважно як пісенно-розмовне оперне нашарування побутової драми, 

етнографічних картин і соціальної сатири. Новий театральний жанр 

відзначався романтичністю, сентименталізмом та гумором. 

Постановки французьких і віденських оперет на сценах Галичини у 

1860-72 роках, як підтверджує монографія польського історика австрійського 

театру у Львові Єжи Гота, а також праці театрознавця Ростислава Пилипчука, 

були явищем звичним і досить поширеним. Проте вважається що саме 

українська оперета Корілла Станіслава Дунецького в стилі буфа, була 

першою в слов’янському світі [5, 224]. 
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Як духовий спадкоємець Першого стаціонарного українського театру 

Національний академічний український драматичний театр імені Марії 

Заньковецької, очолений Федором Стригуном у 1987 році теж звернувся до 

жанру опрети. У 1997 році у репертуарній афіші з’явилася оперета «Гуцулка 

Ксеня». П’єса лібрето була написана в 1937 році.  

Захоплюючий сюжет вистави розгортається навколо молодої гуцулки, 

яка закохалася в американського хлопця Майкла Деделюка, сина бізнесмена з 

Нью-Йорка. Американська родина українського походження приїхала в гори, 

щоб виконати заповіт – одружити сина на українській дівчині, а відтак 

заволодіти мільйонним статком. На тлі прагматичної матеріальної інтриги 

зароджується чисте і ніжне кохання. Для колоритнішого відтворення ситуації 

Федір Стригун вдало підібрав акторів і сам взяв участь в одній із ролей. 

Власне ця роль засвідчила вміння митця одночасно виступати в двох 

іпостасях: актора та режисера – це відкрило йому панораму театрального 

бачення «ззовні» та «з середини». Завдяки майстерності подвійного 

володіння ситуацією, Федір Стригун наповнив оперету масовими сценами, 

динамічними мізансценами, створив феєричний колорит, спроектував ефект 

безперервності сценічної дії [3]. 

Новаторством Федора Стригуна було і введення в оперету максимально 

несхожого від попередніх символічного образу нічого скрипаля, сумні очі 

якого «захоплювали у полон глядацьке серце». Цей персонаж підкреслює 

зв’язок часів минулих та теперішніх і творить «осанну» гуцулці Ксені [2]. 

Разом із акторським ансамблем режисер утілив в опереті «Гуцулка 

Ксеня» правдиві, яскраво народні характери та домігся органічного 

поєднання дії. Потяг Федора Стригуна до українського фольклору так само 

вилися в цій опереті в етнографічній сцені панорамі: гуцульське вбрання, 

запальні танці горян, гуцульський діалект, колоритні сцени українських 

залицянь, неповторна гірська атмосфера. Можна також говорити про спробу 

відображення у виставі таких рис української ментальності, як надмірна 

довірливість, наївність чи, образно кажучи, любов до «воріженьків», що 
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відбилося в дописаній самим Федором Стригуном сцені з Юрком та 

Марійкою, коли дівчина продає майно, щоб виїхати до Америки. 

У пластичних композиціях та мізансценах оперети «Гуцулка Ксеня» 

щораз оживило мелодійне багатство партитури. Режисер з музичним 

керівником та диригентом по-новому розкрили однойменне з оперетою 

танго, яке стало лейтмотивом вистави. Завдяки їх спільній роботі легендарна 

пісня «Гуцулка Ксеня» яка є шедевром української естради і впродовж 

декількох поколінь не втрачає своєї неймовірної енергетики, набула статусу 

національного музичного скарбу. Музичні керівники вистави разом із 

режисером збагатили оперету ще й поліфонічним звучанням [1]. 

Як цілком слушно зауважує театрознавець Оксана Паламарчук, Федір 

Стригун здійснив потрібне відкриття у жанрі оперети: по-перше, активізував 

властиві для цієї сценічної форми «закони легкості та пластики», по-друге, 

розвинув її саме на «заньківчанській» сцені, по-третє – повернув із небуття 

ім’я автора-композитора Ярослава Барнича [4, 47]. 

Особливістю режисури Федора Стригуна, на нашу думку, є ретельна 

робота з усіма доступними виражальними засобами – словом, музикою, 

танцем, сценографією та ін. Аналіз композиції його оперетних постановок 

переконує, що режисер не допускає монотонності, послуговуючись 

прийомами ретроспекції, контрасту, різкої зміни сцен, залучення глядача до 

дійства, сцен-мініатюр, розмикання художнього часо-простору. Часто 

виступаючи воднораз в іпостасях і режисера-постановника, й актора-

виконавця Федір Стригун досягнув високого мистецького рівня, завдяки 

якому його творча діяльність становить особливий інтерес для дослідників та 

поціновувачів театральної культури. 

Завдяки гармонійності та злагодженості всіх композиційних, музичних 

та візуальних компонентів оперетні постановки Федора Стригуна вже багато 

років не сходять із лаштунків «заньківчанської» сцени, засвідчуючи його 

музично-драматичний феномен творчості. 
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Висновки. Отже, постановка оперети «Гуцулка Ксеня» на сцені театру 

ім. М. Заньковецької у Львові – це самобутнє явище в історії музично-

драматичних постановок. Режисерська інтерпретація митця створює єдність 

музики і театральних засобів постановки, що разом реалізують задум автора. 

Майстерно розкриваючи характери головних героїв, Федір Стригун 

намагався поєднати сценічну дію, народні костюми та музичний супровід. 

Тонко відчуваючи музичну тканину твору, режисер зумів передати в опереті 

«Гуцулка Ксеня» почуття головних героїв та створити неповторні музичні 

образи. 
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БЕЛА БАРТОК: НОВИЙ ПОГЛЯД НА МУЗИЧНУ СИСТЕМУ 

З іменем Бели Бартока пов’язана ціла епоха розвитку угорської та 

європейської музичної культури. Діяльність Бартока яскрава і різнобічна: він 

був композитором-новатором, який проклав нові шляхи в розвитку музики 

свого часу і в 30–50-х роках мав великий вплив на формування 

композиторських шкіл у європейських країнах. Як піаніст, він з великим 

успіхом давав концерти в багатьох країнах світу; як талановитий педагог, 

виховав не одне покоління піаністів. Врешті, як учений-фольклорист, один із 

засновників порівняльного методу в музичній фольклористиці, він зібрав і 

простудіював тисячі пісень народів світу. 

Як послідовник Ліста, Барток у своїй творчості поєднує ідеї 

національної та європейської культури, що відбивається на жанровому 

діапазоні його творів, у тому числі раннього періоду творчості.  В цей період 

в творчості композитора переважає вплив романтичних традицій. 

Перші композиторські спроби стосувались роботи у галузі камерно-

вокальної, камерно-інструментальної, симфонічної то фортепіанної музики. 

Таким чином можна побачити, що фортепіанні жанри займали у творчому 

доробку композитора таке ж місце, як і інші. Ця  рівноправність  музичних 

жанрів спостерігається і в наступних періодах творчості композитора. 

Це пов'язано із різноманітністю художніх образів, світоглядним 

баченням композитора. Тобто можна сказати, що в постійні темброво-

ритмічні варіювання у творах Б. Бартока були включені творчі завдання, які  

композитор намагався вирішити протягом усього життя. 

Барток належить до особливих творців, чиї переконання були пов'язані 

з пантеїстичними ідеями існування творця світу в матеріальних і духовних 

його проявах. Однак у системі його цінностей є чіткий поділ на справжнє і 
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хибне. Як тільки він усвідомив, що є первинне, первозданне, яке опирається 

на традиції рідного фольклору, він почав вивчати, і займатися його 

систематизацією, класифікацією і збереженням. 

Життя в селі, яке любив Барток-фолькорист, було для нього кращим 

відпочинком від іншого життя в місті, в якому вир подій і проблем 

стомлював його набагато більше. Однак не повинно скластися враження, що 

Барток ідеалізував сільське життя, він на своєму досвіді пізнав його 

труднощі. Водночас, перебуваючи у фольклорних експедиціях і побувавши в 

таких саме важких умовах, в яких живуть селяни, він зазначав високий 

морально-етичний рівень цих людей, їх мудрість, глибину, здавалося б, 

простих цінностей. Життя за законами природи наділяло селян тієї мудрістю, 

яку не можна осягнути, вивчивши всю філософську світову думку, тією 

силою, яка допомагала їм виносити важку фізичну працю і утиски з боку 

влади. 

Фольклористична діяльність Бартока стала виразником його 

пантеїстичних поглядів, які він висловлював у пресі і публічно. Тому зовсім 

не дивною є поява одноактної опери «Замок герцога Синя Борода», балету 

«Дерев’яний принц», «Світської кантати». Серед камерних творів пов’язаних 

з впливом фольклору можна виділити такі: Румунські танці і Румунські 

різдвяні пісні для голосу з фортепіано, Словацькі народні пісні для 

чоловічого хору, П’ятнадцять угорських народних танців для фортепіано. 

Ставлення Б. Бартока до природи, незайманої людською діяльністю, 

також не раз відбивалося в його творчості та ідеології. Про це можуть  

свідчити такі твори композитора як: фортепіанний цикл «На вільному 

повітрі», кантата «Дев’ять чарівних оленів», «Музика для струнних, ударних 

і челести», окремі п’єси з фортепіанного шеститомника «Мікрокосмос» та 

інші. 

В 20-ті роки ім’я Бартока стає відомим у всьому світі. Творчий 

розвиток композитора ускладнюється різними модерністськими течіями, які 

у свою чергу вступають у конфлікт з народною основою музичної мови 
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Бартока. Віяння нових стильових рис можна відчути у Першому 

фортепіанному концерті з оркестром (1926), фортепіанній сонаті (1926), 

шеститомнику «Мікрокосмос» (1926-1937). Прикладом впливу 

конструктивізму можуть служити написані в кінці 20-х років Третій і 

Четвертий квартети. 

Ладове багатство і різноманітність музики Бартока прийнято розділяти 

на діатонічну і хроматичну системи, в його творах вони взаємодіють, 

впливаючи одна на одну, утворюючи з’єднання різних ладових елементів, що 

дає змогу говорити про поліладовість, макроладовість, ладову перемінність 

залежно від конкретного випадку в конкретному творі.  

Творчість Бартока в своєму еволюційному розвитку демонструє 

поступовий відхід від основної протягом кількох століть традиційної 

мажорно-мінорної діатоніки, у підпорядкуванні якої була модальна діатоніка, 

в бік повної емансипації модальної системи, заснованої на монодійному 

розгортанні, якому підпорядковані вертикальні співвідношення у фактурі. 

Щодо жанрового (народнопісенного і народно-танцювального) 

розмежування та застосування Бартоком діатонічної та хроматичної систем, 

то можна знайти таку закономірність: жанри пісенно-танцювальної святкової 

стихії народної музики відносяться до сфери діатоніки, а плачі, голосіння, 

хорали, декламаційно-мовні і магічно-ритуальні форми народної музики – до 

хроматики.  

Мелодійна система у творах Бартока у міру просування від ранньої до 

пізньої творчості видозмінюється, набуваючи нових властивостей: від 

мелодико-тематичної функції до формотворної. 

Провідну роль у музиці Бартока відіграє метроритмічна система, якій 

композитор приділяв особливу увагу. Нові темброві трактування фортепіано, 

засновані на особливих ударних властивостях інструмента, цікавили Бартока 

з початку його композиторської діяльності. У деяких творах композитора 

підкреслюється провідна роль метро-ритму («Музика для струнних, ударних 

і челести» «Варварське алегро», «Соната для двох фортепіано і ударних»)  
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У творах для фортепіано з оркестром солюючий інструмент часто 

виступає не як мелодико-тематичний, а як ритмічний, беручи на себе функції 

деяких ударних інструментів. Одночасна свобода і чітка організація метро-

ритмічної системи в музиці Бартока в багатьох випадках підпорядкована 

законам мовної системи розмовної угорської мови з її незвичайним 

синтаксисом. Навіть у регулярній метриці можна зустріти так звані ритмічні 

«збивки», побудовані на переакцентуванні й динамічних стрибках. Отже, 

мовний компонент угорської мови має особливе значення в метро-ритмічній 

системі творів Б. Бартока. Це ж стосується масштабно-тематичних структур, 

фразування, мотивного подрібнення і об’єднання. 

Композиційний розвиток, тобто архітектоніка творів Бартока, має 

незвичайну особливість, аж ніяк не характерну для європейського музичного 

мислення. Барток є одним з небагатьох композиторів, здатних по-своєму 

створювати кульмінаційні зони. 

Отже, Б. Барток не визнавав пустої майстерності, несправжнього 

блиску форми в мистецтві. Його музичні конструкції всюди пов’язані з 

природнім людським змістом. У творчості цього митця знайшов своє яскраве 

застосування новий напрям ХХ століття – неофольклоризм. Саме тому він 

став одним з найяскравіших музичних художників ХХ століття.  
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ВПЛИВ МУЗИКИ НА ОСОБИСТІСТЬ 

Потреба в музиці завжди була, є і буде насущною. Сила впливу 

музичного мистецтва справді великою мірою залежить від його доступності, 

зрозумілості, від рівня музичної підготовки слухачів. У зв’язку з цим може 

постати питання: чи є потреба говорити про спеціальне музично-естетичне 

виховання, про виховання у людини вміння вірно розуміти та оцінювати 

музичні твори, якщо ми визнаємо, що справжня реалістична музика 

загальнодоступна та зрозуміла за своєю природою?  

Справжня музика дійсно доступна для всіх,а здатність до її сприймання 

– вроджена властивість будь-якої нормальної людини. Але разом з тим не всі 

музичні твори можна навчитись розуміти з однаковою легкістю.  

Висвітлити місце і роль музики в житті суспільства тим необхідно – до 

цього часу зустрічаються люди, які вбачають у ній лише розвагу. Музика 

справді може бути чудовою розвагою під час відпочинку. Вона дійсно дає 

нам естетичну насолоду на дозвіллі. Але значення музики, як мистецтва 

загалом, цим далеко не вичерпується. Музика, як зазначав П. Чайковський, 

не існує тільки для забави, а відповідає більш глибоким потребам людського 

суспільства, ніж звичайна жадоба розваг і легких задоволень[5].  
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Музиці властива велика сила естетичного впливу на людей. Вона діє на 

всі сторони людської психіки. В емоційних переживаннях слід відрізнити 

музично-естетичні почуття задоволення від позитиву чи негативу інших 

почуттів.  

Різноманітні прояви людської психіки, такі, як радість, впевненість, 

захопленість, горе, нудьга, розпач, жах, зворушення та безліч інших, 

висловлені засобами музичного мистецтва, вражають настільки своєрідно, 

що здебільшого навіть важко передати це словами.  

Однак, естетична функція музики не обмежується лише її благородним 

впливом на емоційну сферу людського життя, а й включає в себе всебічний 

розвиток людини у всьому багатстві її духовних інтересів, в єдності почуттів, 

думок, волі, фантазії тощо.  

Про безпосередній вплив і значення музики в житті людини відомо з 

праць наукових дослідників В. Александренко [1], Л. Литвінчук [2], 

І. Ляшенка [3], В. Петрушина [4] та інших.  

На сьогоднішній день поряд з психологічним впливом музики все 

більшої популярності набуває перспективний інтегративний метод 

музикотерапії– використання музики в якості корекційного засобу для 

відновлення, зміцнення та збереження фізичного і психічного здоров’я 

людини. Музикотерапія – це контрольоване використання музики в 

лікуванні, реабілітації, освіті, вихованні дітей та дорослих, що страждають 

від соматичних та психічних захворювань.  

Теоретичне обґрунтування корекційної дії музикотерапії на особистість 

дозволяє стверджувати, що даний вид психотерапії є важливим чинником 

розвитку особистості у всіх аспектах. Тому невипадково вона набуває все 

більшого поширення в більш чи менш широких масштабах та застосовується 

практично у всіх країнах Західної Європи і не тільки. Але в Україні 

музикотерапія потребує більш практичного застосування за рахунок 

необхідностістворення спеціалізованих закладів чи центрів та підготовки 

кадрових спеціалістів у цій сфері.  
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Отже, з вищенаведеного випливає, що музика може стати для людини 

чималим важливим явищем. Тому, як вже відомо, вплив музики на людей, 

суспільство і народи настільки великий, що правлінням не завадило б 

організувати при департаментах мистецтв такий інститут, який би 

досліджував фізіологічний та психологічний вплив мистецтва на людину, 

зокрема і музики.  

Наше сприйняття музики може розвиватися в залежності від життєвого 

досвіду і досвіду слухання її різних стилів чи жанрів. При бажанні людина 

може свідомо розширити свій музичний світогляд. Всі ми різні 

людизахарактером,вихованням, темпераментом,та всі індивідуально 

сприймаємо музику. Тому розуміння глибоких законів музики і людської 

природи допомагає краще зрозуміти суть життя. 
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ФОРМУВАННЯ МУЗИЧНИХ ЗДІБНОСТЕЙ УЧНІВ ЯК 

ПЕДАГОГІЧНА ПРОБЛЕМА 

За останні десятиліття в педагогічній науці значно зросла цікавість до 

художнього виховання дітей. І це зрозуміло, адже мистецтво, зокрема 

музика, в руках досвідченого й закоханого в свою справу педагога є могутнім 

засобом духовного розвитку особистості.  

За словами професора Омеляна Вишневського, музика, як і література, 

образотворче мистецтво, філософія тощо вводять людину у певну систему 

цінностей, тим самим виконуючи своєрідну педагогічну функцію. Кожен 

автор (письменник, художник тощо) своєю творчістю виховує, а отже у 

певному сенсі є педагогом [1, 21]. 

Окрім того, як стверджують психологи,  надзвичайно важливо, щоб 

вплив музики на людину починався якомога раніше. 

У вирішенні складних музично-освітніх завдань сучасні заклади 

мистецької освіти потребують нових теоретичних розробок, ефективних 

методик музичного навчання й виховання дітей, розв’язання різноманітних 

художньо-педагогічних проблем. Чільне місце серед них посідає проблема 

формування музичних здібностей,  яка безпосередньо впливає на теорію та 

практику музичної освіти школярів.  

Дискусії щодо проблеми музичних здібностей значно сприяють 

розвитку наукових уявлень про це складне явище. Вони ведуться, головним 

чином, навколо таких питань: “Яка структурна наповненість музичності? Які 

умови й закономірності розвитку музичних здібностей? Музичність є 

комплексом окремих музичних здібностей, чи це одне ціле, що не підлягає 

поділу? Якщо це комплекс здібностей, то які його компоненти? Музичність є 

унаслідуваним, вродженим утворенням, набутим у процесі розвитку, чи вона 

є результатом взаємодії цих чинників? Усім людям притаманна музичність, 
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чи лише деяким з них? Які закономірності її розвитку і чи можливо його 

прогнозувати? Які педагогічні умови забезпечують цей процес?” тощо. 

Учитель – дзеркало суспільства, і кожна доба висуває до нього свої 

вимоги. Всі процеси, що відбуваються в суспільстві, тією чи іншою мірою 

зачіпають шкільного вчителя, а надто, коли йдеться про глибинні 

трансформаційні процеси, які тепер переживаємо. Він має творити нових 

людей, він формує через них своїх вихованців, родину, місто, громадянство, 

цілу націю [1, 27]. 

Вчитель є суб’єктом своєї діяльності. Однак, об’єктом його впливу є не 

учень, а весь процес едукації. Вчитель – організатор цього процесу. Його 

функції полягають не в тому, щоб самому все зробити за дитину, а 

організувати діяльність, що є значно важче і що потребує більшої 

майстерності. Готуючись до уроку вчитель покликаний постійно, на кожному 

його етапі забезпечувати реалізацію триєдиної мети едукації – навчання, 

розвитку і виховання [1, 140]. 

У психологічному розумінні “здібності” – це індивідуально-

психологічні особливості, які є умовою успішного виконання певної 

продуктивної діяльності. Здібності виявляються у процесі оволодіння цією 

діяльністю, у тому, наскільки індивід за інших рівних умов швидко й 

грунтовно, легко й міцно опановує способами її організації і виконання [4, 

381]. 

Водночас учені підкреслюють, що визначення здібностей як 

властивостей або якостей, що роблять людину здатною до успішного 

виконання певних видів діяльності, не несе в собі психологічного 

навантаження, оскільки це визначення надто загальне. Зокрема, Т.Артем’єва 

переконана у правильності розгляду здібностей як індивідуальних 

відмінностей, що диференціюють людей, і пояснює природу індивідуальних 

здібностей, відштовхуючись від загальних здібностей, які властиві всім 

людям [2, 75].  
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У свою чергу, здібності поділяються на види за змістом та характером 

конкретної діяльності. Розрізняють загальні здібності (здатність до широкого 

спектру різноманітної діяльності) та спеціальні (які мають спеціалізований 

характер). В основі однакових досягнень при виконанні якої-небудь 

діяльності можуть лежати різні способи, водночас одна й та ж здібність може 

бути умовою успішності різних видів діяльності.  

Здібності є однією з базових якостей психіки. Сучасна психологія 

розуміє під терміном “психіка” продукований мозком складний комплекс 

процесів, кінцеву функцію якого складає формування поведінки за миттєвих 

та ймовірнісно-прогнозуючих обставин. Це загальне завдання безпосередньо 

чи опосередковано виконують усі елементи комплексу, в тому числі, 

звичайно, і цілеспрямований психічний процес художнього сприймання [3, 

33–34]. 

Аналіз проблеми формування здібностей у педагогічній теорії та 

практиці дав підстави припустити, що ефективність процесу формування 

музичних здібностей залежатиме від таких умов, як інформованості вчителя 

про стан розвитку музичних здібностей кожного учня,  цілісного формування 

музично-слухових, музично-естетичних здібностей та здібностей до музичної 

діяльності, залучення учнів до  такої музичної діяльності, яка вимагає вияву 

означених здібностей у комплексі, індивідуально-типологічного підходу до 

формування музичних здібностей дітей. 
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НАВЧАЛЬНА ДИСЦИПЛІНА «БЕСІДИ ПРО МИСТЕЦТВО» 

ПОЧАТКОВОЇ МИСТЕЦЬКОЇ ОСВІТИ ЯК ВАЖЛИВА СКЛАДОВА 

ЕСТЕТИЧНОГО ВИХОВАННЯ УЧНІВ ДИТЯЧИХ ШКІЛ МИСТЕЦТВ 

Типова навчальна програма орієнтована на здобуття початкової 

мистецької освіти елементарного підрівня здобувачами освіти (учнями) в 

мистецьких школах (художніх, музичних, хореографічних школах або 

відділеннях мистецьких шкіл), а також може бути використана іншими 

суб’єктами освітньої діяльності, які реалізують програми позашкільної освіти 

за мистецьким напрямком. 

Нормативний зміст типової навчальної програми базується на досвіді, 

традиціях і сучасних досягненнях української, західноєвропейської та 

світової мистецької освіти, що враховують актуальні потреби особистості у 

художньо-творчій активності, комплексному, послідовному та адресному 

впливі на формування естетичної свідомості, розвитку світоглядної орієнтації 

через ознайомлення з творами мистецтва. А також залучення учнів до 

багатогранного творчого процесу і заохочення до самостійної художньої 

діяльності. 

Мета опанування нормативного змісту типової навчальної 

програми полягає у ранньому виявленні та розвитку індивідуальних 

здібностей учня/учениці; формуванні відповідних знань, умінь, навичок, 

розуміння, ціннісних орієнтацій у сфері мистецтва загалом, зокрема, у 

наданні учням можливості відчути, зрозуміти та емоційно сприймати зв’язок 

різних видів мистецтва через знайомство із митцями та їх творами 

(образотворче мистецтво, мистецтво музики, танцю, цирку, театру тощо) та 
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долучення до художньої культури. 

Опанування типової навчальної програми сприяє набуттю учнями 

естетичного досвіду в процесі активної мистецької (мистецько-теоретичної) 

діяльності; розвиткові в них образного мислення та творчого чуття, 

художньо-естетичного смаку. А також спрямована на формування емоційно-

ціннісного ставлення до мистецтва; ознайомлення з поняттям про художній 

образ, видами і жанрами мистецтв, базовими термінами з історії мистецтва та 

високохудожніми мистецькими творами видатних митців; розвиток творчих 

здібностей; продовження учнями здобуття початкової мистецької освіти на 

наступному підрівні. 

Для досягнення цієї мети проводиться робота викладача та 

учня/учениці за такими напрямами: 

● формування стійкого інтересу та любові до мистецтва; 

● засвоєння основних естетичних категорій та базових мистецьких 

понять; 

● формування розуміння видів та жанрів мистецтв;  

● розуміння поняття „художній образ” та різновидів творів світового 

мистецтва, в тому числі українського народного мистецтва та мистецтва 

етносів України; 

● розвиток творчих здібностей, асоціативно-образного мислення, 

уяви, фантазії та художньо-творчої активності; 

● формування особистого ставлення та вміння пояснити його щодо 

культурного розмаїття творів мистецтва різних стилів; 

● демонстрування культури публічного виступу відповідно до 

мистецької тематики.  

Реалізація змісту навчання передбачає виконання таких завдань: 

у когнітивній (пізнавальній) сфері – формування початкових знань про 

мистецтво, розуміння образної мови видів мистецтв через виявлення 

особистого ставлення до мистецьких творів, його обговорення, критичне 

переосмислення і відстоювання під час навчання (захист результатів 
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навчально-творчого проєкту тощо) та у своєму повсякденному житті; 

у ціннісно-мотиваційній сфері – заохочення учня/учениці до навчання 

та творчості, активної участі в освітньому процесі; спонукання до стійкого 

сприйняття загальновизнаних мистецьких цінностей; вияву патріотичних 

почуттів; формування здатності до емоційної взаємодії з творами мистецтва, 

вміння вступати в комунікацію з викладачами та іншими учнями, 

до самостійності в роботі та відповідальності за отриманий результат; 

в емоційній сфері – розкриття внутрішнього духовного потенціалу 

учня/учениці, його/її заохочення до емоційного сприйняття та відтворення 

своїх відчуттів та вражень, усвідомлення розмаїття видів мистецтв та їх 

образної мови; формування здатності учнів до асоціативно-образного 

мислення; розвиток творчої активності та емоційного інтелекту; 

у психомоторній сфері – формування здатності застосовувати здобуті 

знання на практиці, розв’язувати завдання відповідної складності в 

навчально-творчій діяльності мистецького напряму та здійснювати 

самоконтроль. 

Учень знає і розуміє: 

● основні засоби музичної виразності, їх роль у створенні 

художнього образу; 

● особливості народних пісень і танців, зв’язок народної і 

професійної музики; 

● характерні ознаки вокальної та інструментальної музики; 

● види та засоби художньої виразності графіки, живопису, 

скульптури; 

● особливості декоративно-прикладного мистецтва, стилізації; 

● види орнаментів і символіку кольорів; 

уміє: 

● виконувати пісні, зокрема з елементами театралізації, ритмічним 

супроводом; 
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● порівнювати та інтерпретувати зміст прослуханих вокальних та 

інструментальних творів програмної та непрограмної музики; 

● розрізняти тембри співацьких голосів, українських народних 

інструментів, інструментів симфонічного оркестру; 

● створювати композиції з графіки, живопису, скульптури, 

використовуючи різні техніки та матеріали; 

● добирати формат і варіанти розташування елементів композиції, 

передавати плановість; 

застосовує: 

● набуті музичні знання та вміння для творчої самореалізації; 

● різні техніки та матеріали графіки, живопису, скульптури, 

декоративно-прикладного мистецтва для реалізації творчих задумів. 

Отже, навчальна дисципліна «Бесіди про мистецтво» сприяє 

формуванню в учнів нових знань про мистецтво, розпізнаванню 

високохудожніх зразків народного мистецтва, відстоюванню власного 

ставлення до творів мистецтва. 

 

Луців Леся,  

викладач-методист Дрогобицької 

дитячої музичної школи № 1  

 

ПОЧАТКОВИЙ ЕТАП РОБОТИ НАД ВИВЧЕННЯМ 

ХУДОЖНЬОГО ТВОРУ З УЧНЯМИ-СКРИПАЛЯМИ ДИТЯЧОЇ 

МУЗИЧНОЇ ШКОЛИ 

Практика показує, що процес вивчення художнього твору має музично-

виховне, естетичне значення у розвитку учня-скрипаля,мобілізує всі його 

творчі можливості. Нескінченний творчий процес пізнання змісту музичного 

художнього твору вимагає неабиякої технічної підготовки, розвиток 

музичного мислення від учня та великої методичної підготовчої роботи з 

метою уникнення недоліків на цьому шляху. Врахування індивідуальних 

якостей учня,правильний підбір репертуару, систематичний та рівномірний 
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розвиток техніки обох рук дає можливість вільно переборювати різні 

труднощі при вивченні п'єс та концертів. Але робота над вправами і 

неповинна бути механічною. Успіх досягаєтьсяраціональним та осмисленим 

вивченням прийомів роботи над штрихами у гамах, арпеджіо, тризвуках. 

Педагогічна робота і її успіх залежать як від освоєння теоретичних основ 

скрипкового виконавства, так і від форм пристосування до них організму 

дитини та психіки. 

Розвиткові людини служить складна система освіти, без якої в наш час 

не може вирости повноцінний член суспільства. Здібності людини до 

образного, художнього мислення, до почуттєвого сприйняття навколишнього 

світу, до розуміння творів мистецтва потребують виховання і розвитку так 

само, як і інші її здібності. Завдяки мистецтву ми дістаєм можливість 

розібратися в своїх почуттях, відчути їх повноту. Почуття і враження, що їх 

викликають справжні художні творіння впливають на людину з величезною  

силою, створюють нові переживання, відчуття естетичної насолоди. Розум 

людини з приводу даного твору мистецтва тісно пов’язуються із почуттями, 

які він викликає. Таким чином досягається повний синтез розуму і почуття, 

який  навряд чи можливий в інших сферах суспільної свідомості. 

Музика може викликати радість і печаль, заспокоювати і збуджувати, 

вона примушує нас краще розуміти навколишній світ. Музика впливає на 

душу людини. Експерименти в цій царині показали, що рівень 

інтелектуального розвитку особистості помітно підвищується після 

прослуховування класичної музики. Культуру якої б країни і епохи ми не 

взяли, скрізь поряд з визнанням ролі музики як сильнодіючих ліків бачимо 

спроби пояснення її животворящої дії в нормалізації психічного і фізичного 

здоров’я людини, тобто її терапевтичного ефекту  від інтуїтивних гіпотез до 

строгих наукових методик. На сьогоднішній день музикотерапію 

застосовують практично у всіх розвинутих країнах світу. Є провідні музичні 

психотерапевтичні школи: шведська, американська і німецька. 
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Вступ в школу, адаптація людини до школи, зміна ролей, набуття 

нових навичок – це складний процес, який вимагає від учня-початківця 

великих зусиль. У дошкільному житті дитина була більш вільна у виборі 

занять, могла їх змінювати, в школі існують певні правила, обмеження, 

завдання. Звикання до колективу дітей, педагогів, розкладу занять 

потребують часу, зусиль, емоційного настрою. Немалу роль відіграє 

загальний стан здоров’я дитини і готовність її нервової системи. 

Кожна людина  індивід, але не кожен стає особистістю, або в нашому 

випадку  музикантом. У формуванні дитини як особи велику роль крім 

батьків і вчителів має ще самопізнання, темперамент, характер. Кожен 

викладач повинен бути щей психологом, щоб уміти розпізнати ці нюанси, 

відмінності і використовувати їх у своїй роботі. 

Навчання на скрипці учні сприймають спочатку як гру. Аналізуючи 

перші кроки своїх вихованців, я усвідомленно підтримую на початкових 

етапах емоційну ігрову зацікавленність дитини при поясненні, порівняльні 

характеристики предметів, явищ, зв’язок із природою. Учень хоче відчути 

себе артистом. Увага та похвала батьків і вчителів підтримують в певній мірі 

зацікавленість до навчання. Але, знаючи, що у музичному навчанні, хоча 

воно й емоційно забарвлене, не все вдається легко, не всі вправи цікаві, не всі 

всеж можуть бути однаково успішні, а над певними виконавськими 

навичками треба довго працювати. У моїй практиці початкового становлення 

юного скрипаля неабияке значення має спілкування з учнем, побудова 

довірливих відносин, але без фамільярності з повагою до особистості дитини, 

та з вибодовуванням побутових систематичних вимог. Продуктивне заняття 

грунтується на індивідуальному підході до дитини, її здібностей, 

темпераменту, а також репертуару, раціонально розподіленому часу уроків 

на засвоєння тих чи інших  навичок,систематичності та поступовості у їх 

закріпленні. І. Гофман писав: «Початок навчання – це справа великої ваги і 

важливості, тут потрібно все найкраще. Не віртуозність потрібна викладачу 

для початківця, а  швидше глибока музикальність і розуміння дитячої 
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психології». Різні аспекти розвитку творчих здібностей дитини: 1) розвиток 

музично-слухової уяви, 2) запам’ятовування нот, читання нот з аркуша, 

3) розвиток внутрішнього слуху, 4) слухання музики, 5) спів відомих пісень, 

мелодій, 6) вміння імпровізувати, 7) рухи, вправи під музику, 8) спільне 

музикування, 9) створення асоціативних зображувальних малюнків до певної 

мелодії. Ознайомлення учня із жанром твору – пісня, марш, танець, освоєння 

характеру,темпу, метроритму, розміру в поєднанні у вивченні елементів 

музичної грамоти. Музика, яка звучить у класі - це і навчальний матеріал,і 

об'єкт вивчення. Дуже  важливо – і я це застосовую у практичній діяльності – 

співати з дитиною знайомі мелодії, або ті, що вивчаються в доступному 

діапазоні з паралельним вивченням нот, наприклад, першої октави, потім у 

новому записі. Ноти неможна відривати від звучання,  необхідно пояснювати 

тривалості,паузи. Часто я роблю тут анологію із рідною мовою, інтонацію 

вимовляння слів, речень тощо. 

Наступним або паралельним етапом навчання  є досягнення свободи 

м’язів, корпусу, рук (кисть і пальці, плечі, лікоть). Рухи під музику 

стимулюють в дитини активізацію емоційного тонусу, звільненню м'язів 

корпусу і рук. 

Раціональна постановка учня – скрипаля є важливою умовою після 

розвитку музичних даних. Вільні але осмислені,без зайвих м’язових 

напружень рухи, правильне положення рук, корпусу мають бути метою у 

встановленні постановочного оформлення. 

Наступний етап оволодіння постановкою – це поєднання діяльності 

лівої і правої рук, вироблення їх координації шляхом направлення 

систематичною і цілеспрямованою працею певних ігрових навичок, рухів. 

Розучування вправ, етюдів, легких п’єс гам сприяє швидкому оволодінню 

інструментом. 

Досвідчений педагог у своїй роботі користується педагогічними 

технологіями – сукупність психолого-педагогічних установок,що визначають 

спеціальний набір і компонування форм, методів, прийомів навчання, 
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виховних засобів, вона є організаційно-методичним інструментарієм 

педагогічного процесу. У своїй педагогічній діяльності, тривалістю близько 

30 років, я користуюсь різними методами та прийомами для досягнення 

ефективності навчання, результативності музичного виховання своїх учнів з 

врахуванням їх талантів та індивідуальним підходом до кожного. 

За час багаторічної педагогічної праці всі ці методи навчання і 

виховання я опанувала і використовую, приносячи якісь свої елементи, своє 

бачення із власного досвіду у щоденну роботу. Адже час змінюється, 

змінюємось ми, змінюються наші діти – відповідно і методи навчання та 

виховання теж повинні відповідати сучасним реаліям. 

У практиці занять з музично обдарованими дітьми потрібно 

враховувати їх індивідуальність, розвивати музичний і художній смак, 

кругозір, в тому числі і власним прикладом, щоб не привести учнів до 

звичайного  «натаскування». За допомогою методу консолідованого синтезу 

навіть учні із середніми здібностями  при якісній і добросовісній 

систематичній підготовці показують непогані результати, а часом 

розкриваються їх музичні дані (засвоєння нового матеріалу,загостренню 

інтонаційного, ритмічного слуху, покращується координація ігрових рухів, 

відшліфовуються навики). 

Способи та прийоми методу: 

1) порівняльна характеристика, зіставлення 

2) позитивне оцінювання 

3) рейтинг оцінок 

4) спостереження за результатами 

5) формування мети завдань 

6) асоціації та аналогії 

7) візуалізація, спостереження 

8) бесіда 

9) критика проблемної інформації,а не дитини 
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Музично-виконавський розвиток учня-скрипаля прискорюється під час 

роботи над художнім твором – п’єсою, крупною формою. Відшліфувавши 

навички на вправах, гамах, етюдах, учні із цікавістю та ентузіазмом 

працюють над художнім репертуаром. 

Скрипковий репертуар, який вивчається у музичній школі має бути 

ретельно підібраний, згідно індивідуальних, вікових особливостей учня, 

повинен відповідати програмним вимогам.  Художній репертуар учня-

скрипаля повинен бути насичений творами різного жанру, стилю. Кантиленні 

та віртуозні,технічні п’єси західноєвропейських класиків, романтиків, 

сучасних авторів поєднуються із творами вітчизняних композиторів, 

обробками народних пісень тощо. 

Учень–скрипаль, виконуючи художній музичний твір розвиває свій 

внутрішній слух і уяву, відчуває духове піднесення та естетичне задоволення. 

Вихованням скрипаля–виконавця для педагога  це складний процес в якому 

учень повинен вміти розкрити суть музичного твору, створити власний стиль 

виконання, оволодіти технічною майстерністю гри. В мистецтві педагога не 

може бути одинакових для всіх учнів рецептів. Переважно, чим 

талановитіший учень, тим складніший шлях його розвитку. На виконання 

твору вплив має також і особистість вихованця, його темперамент, характер. 

У музичній педагогіці теоретичні питання, виховні та методичні тісно 

переплітаються між собою. 

Музика – це цілий світ, дуже цікавий та глибокий, який потрібно 

показувати людям. Треба розуміти і знати мову музики. Виховання юного 

музиканта-скрипаля, артиста – багаторічний процес, який вимагає від 

педагога творчого підходу та майстерності у викладанні свого предмету, 

любові до дітей. 
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МУЗИЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ ЯК ОСНОВА РОЗВИТКУ МУЗИЧНИХ 

КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ 

Можливості музичного мистецтва як засобу духовного збагачення 

особистості величезні. Музика може стати засобом формування 

інтелектуального та культурного потенціалу особистості. Педагог розглядає 

її не лише як навчальний предмет, але і як важливий чинник естетичного 

розвитку. Музична діяльність складає основу музичного виховання і 

розглядається як цілеспрямований і організований вплив на особистість. 

Музична діяльність перш за все є власна діяльність людини. 

«Під діяльністю (за Г.Ващенком) розуміють систему усвідомлених 

рухів, дій, зусиль, скерованих на осягнення певної мети. Її характер залежить 

від віку, статі, соціального становища, професії тощо того, хто занятий нею, а 

також від типу культури, клімату, від особистих прагнень і уподобань 

людини і т.ін. В широкому сенсі навіть безцільне «проводження часу», 

намагання задовольнити якісь примітивні фізичні потреби чи інстинкти – є 

діяльністю» [3, 557].  

У філософському плані діяльність розуміється як основа пізнання будь-

яких явищ і є об’єктом постійних досліджень філософів (В.Афанасьев, 

М.Каган, М.Квєтной, Б.Ломов, А.Маргуліс, Е.Маркарян, В.Саратовський та 
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інші). У фізіологічному аспекті – як синонім активності (Н.Бернштейн, 

І.Павлов). У психологічному – діяльність вивчається з точки зору двох 

парадигм теорії діяльності – морфологічної та динамічної (М.Алексєєв, 

Б.Ананьєв, О.Асмолов, Л.Виготський, О.Волков, П.Гальперін, А.Леонтьєв, 

В.Петровський, С.Рубінштейн, Г.Суходольський та інші). Музична 

психологія вивчає питання музичної діяльності, її природи, структури та 

способів організації (О.Запорожець, А.Леонтьєв, Б.Теплов та інші). 

На перетині названих підходів знаходиться педагогічний аспект 

дослідження музичної діяльності, зокрема проблеми організації музичної 

діяльності; естетичного розвитку в процесі цієї діяльності (О.Апраксіна, 

Б.Асаф’єв, Н.Брюсова, В.Верховинець, Н.Ветлугіна, Н.Гродзенська, Є.Жак-

Далькроз, Д.Зарін, З.Кодай, Д.Кабалевський, Ф.Колесса, М.Леонтович, 

М.Монтессорі, В.Одоєвський, К.Орф, О.Ростовський, К.Стеценко, Б.Трічков, 

Б.Яворський та інші). 

Проблема діяльності багатогранна й різнопланова, що привертала й 

продовжує привертати увагу філософів, соціологів, фізіологів, психологів, 

педагогів, музикознавців. Наукове обґрунтування даного феномену 

природньо випливає з тих вимог, які ставляться перед сучасною школою і 

постійно знаходяться в центрі уваги багатьох дослідників. 

Існують різні підходи до розгляду теорії діяльності. Розглянемо 

проблему у філософському аспекті. 

Розглядаючи діяльність як специфічно людське явище, необхідно 

виділити ряд її особливостей. Одна з її найважливіших особливостей – не в 

споживацькому відношенні до оточуючого світу, а в творчій взаємодії з 

дійсністю, у виробництві всього потрібного для людини. Але виробничий 

характер діяльності потребував накопичення необхідного запису знань, 

умінь, соціального досвіду по створенню і використанню знарядь праці, 

специфічних способів їх передачі негенетичним шляхом. В цьому полягає 

важлива особливість людської діяльності. 
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Розвиток будь-яких компетентностей не можливий без діяльності, 

відтак, розвиток музичних компетентностей не може відбуватися без участі 

школярів в музичній діяльності. Тому ми в даному дослідженні присвячуємо 

цьому значне місце. Слід зазначити, що музична діяльність супроводжує 

людину все життя, адже це такий специфічний вид діяльності, який має 

безпосереднє відношення до музичного мистецтва. 

Український народ, будучи глибоко релігійним, має великий 

практичний досвід співочої діяльності. Починаючи від колискової матері, 

співаючи пісні народного календаря, беручи участь у недільних літургіях в 

церквах і т.д. нас всюди супроводжує спів. Ця внутрішня необхідність співу 

дає естетичну насолоду, розширює світогляд. Впливає на свідомість. 

Серед видів музичної діяльності виділяють не тільки спів, але і 

музично-ритмічні рухи, гру на музичних інструментах, музичне сприймання, 

музично-пізнавальну діяльність, музичну імпровізацію.  

Вітчизняні педагоги-музиканти зосереджували велику дослідницьку 

увагу на видах музичної діяльності. Зокрема,  Н.Ветлугіна акцентує увагу 

саме на сприйманні музики як виду діяльності та зазначає, що «загалом 

музична діяльність спрямована на розвиток сприймання музики в її життєвих 

зв’язках та відношеннях і є підстави говорити про формування сприймання 

музики як музичну діяльність, яка повинна мати самостійне значення» [2, 

63]. Педагог звертає увагу на те, що саме сприймання музики є саме тим 

видом музичної діяльності, який передує іншим. Адже лише тоді можна 

викликати зацікавлення до музики, бажання музикувати, потребу у 

спілкуванні з музикою, коли діти мають певні навички її сприймання. Такі 

навички, починаючи із слухання колискових пісень у сім’ї та продовжуючи у 

наступних вікових етапах – музикування в садочку, у школі згодом 

накопичуються у певний досвід. 

«Велике значення у музичному розвитку школярів, – зазначає 

А.Верещагіна, – має сприймання музики, яке впливає на відчуття учня та 

його емоційний стан, що забезпечує інтелектуальний та емоційний розвиток. 
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Однак ці вміння не набуваються самі по собі; їх необхідно цілеспрямовано 

виховувати. При цьому не можна нав’язувати свою думку, а потрібно вчити 

дітей, збагачуючи набуті знання, аналізувати почуті твори, висловлювати та 

відстоювати свою думку, тим самим формуючи смаки та переконання» [1, 3–

5].  

Під час активної музичної діяльності підлітків проходить інтенсивний 

розвиток музичного мислення, що відкриває особистісні смисли, які 

закодовані в змісті музичних полотен. Музичне мислення містить теж цілий 

комплекс музичних здібностей – вміння сприймати, слухати, відтворювати, 

творити та є вершиною музичного досвіду людини, що акумулює в собі 

пізнавальний, комунікативний, емоційний, соціокультурний аспекти. 

Глибокою інтегрованою взаємозалежністю відзначається музичне мислення 

та музичне сприймання. Така активна інтегративна слухання-мислення-дія 

діяльність забезпечує підлітку накопичення музичних знань, вмінь, навичок 

«Музичне мислення, – зауважує З.Рінкявічюс, – це емоційно-інтуїтивна 

і свідома, синтезуюча і аналітична творча діяльність людини, яка засобами 

інтонаційної і словесної мови розкриває зв’язки і співвідношення між мовою 

музики і її смисловим змістом» [4, 6-7]. 

Музична діяльність, наповнена глибоким змістом є невіддільна від 

естетичної діяльності. Естетична діяльність існує в кількох формах, в 

залежності від можливості вираження естетичного ставлення. Так у 

матеріальному виробництві, спортивній, пізнавальній (науковій, 

педагогічній), моральній, політичній сферах діяльності естетична мета 

поєднується з власною метою цих діяльностей, адже для здійснення 

діяльності в даних сферах потрібні естетичні здібності (сприймання, смак, 

оцінювання, уява), а й спеціальні здібності, а регуляцію цього процесу – 

естетичні. У виробництві прикрас, деталей інтер’єру, тощо,  естетична 

діяльність стає самостійним видом роботи з виготовлення замінників 

красивих предметів і явищ, тобто їх матеріальних образів. У таких видах 

мистецтва, як скульптура, музика, живопис, хореографія, театр ін., - 
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естетична діяльність ще більше «усамітнюється», образ стає окремим 

предметом чи процесом (наприклад картина, гра актора). 

Саме розвинена здатність осягнути і оцінити, емоційно оцінити те, що 

сприймається, і називається культурою художнього сприймання, яка є 

результатом внутрішньої організації художньо-пізнавального процесу. Для 

позначення рівня художнього пізнання використовуються терміни 

«сприймання-мислення», «переживання-усвідомлення», тобто акцентується 

органічний зв’язок інтелектуально-логічних та емоційно-інтуїтивних актів 

художньо-пізнавальної діяльності, а також необхідність врахування двох 

критеріальних ознак художнього сприймання – адекватності (об’єктивний 

критерій).  Перший критерій характеризує залежність сприймання від 

властивостей твору мистецтва, а другий відображає особливості внутрішньої 

перцептивної дії сприймаючого.  

Враховуючи факт активності художнього сприймання, не можна 

шукати єдиний зразок естетичної оцінки художнього твору, зокрема 

музичного, але можна виявити об’єктивні загальні закономірності ціннісного 

ставлення до музики, які детермінують процес сприймання і оцінки художніх 

(зокрема музичних) творів. Існування таких закономірностей і забезпечує 

можливість виділення нормативних компонентів аналізу музичних творів: 

- розкриття ідейно-емоційної концепції твору; 

- соціально-історичної зумовленості твору; 

- неповторної своєрідності твору. 

Виявлення ідейно-емоційної концепції твору залежить від розвитку 

індивідуальних особливостей мислення, самостійності суджень. Естетична 

оцінка, що має двоїсту природу, буде неповною, якщо об’єктивний аналіз не 

забарвлений суб’єктивними несхематичними реакціями. 

Оскільки мистецтво не існує ізольовано, а тісно пов’язане із суспільним 

життям, необхідно пояснити соціально-історичну обумовленість твору. 

Розкриття такої обумовленості невід’ємне від правильного розуміння 

специфіки відображення дійсності в мистецтві. Важливим компонентом 
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естетичної оцінки є визначення неповторної індивідуальності та найглибшої 

ємкості художнього змісту опосередкованості та специфічної складності 

вираження соціальних ідей у мистецтві. Специфіка визначення естетичної 

цінності музичного твору пов’язана із специфікою музики, яка не дає 

можливостей слова, не може передати зримий образ предмету. Музика, 

втілюючи переважно емоційну інформацію, розкриває внутрішній світ 

людини, її ставлення до навколишньої дійсності і передає свій образний 

зміст, виражаючи звуками певні настрої, почуття. 

Отже, підсумовуючи слід зазначити, що діяльність є необхідною 

умовою людського світо відношення та світо творення. Структура діяльності  

є надзвичайно широкою та характеризуються предметністю і суб’єктністю. 

Музична діяльність складає складну динамічну систему. Багато вчених 

дають різні визначення даному феномену, але пріоритетними визначеннями є 

сукупність таких її видів як сприймання, виконання, музично-пізнавальна 

діяльність, творча діяльність. Саме ці види музичної діяльності сприяють 

формування музичних компетентностей у активних діях вчителя та учнів, 

батьків та дітей, держави та суспільства у тісних взаємозалежних та 

взаємодоповнюючих зв’язках. 
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В умовах утвердження пріоритетів національної культури і традицій 

нашої держави освітяни гостро відчули нагальну потребу у вивченні 

творчості українських композиторів у загальноосвітній школі. Тому на 

даному етапі вивчення творчої спадщини славетного сина Полтавщини, 

Миколи Віталійовича Лисенка, у загальноосвітній школі є надзвичайно 

актуальним. 

Микола Лисенко (1842 – 1912), відомий як основоположник 

української класичної музики, засновник першої музично-драматичної 

школи, педагог, диригент, піаніст, музично-громадський діяч і фольклорист. 

Українська пiсенна культура, народнi мелодiї з їхньою оригiнальнiстю та 

нацiональною своєрiднiстю визначили стиль i спрямування творчостi 

М. Лисенка, стали для нього постiйним i невичерпним джерелом натхнення. 

Знання музики  М. Лисенка допоможе особистості сформуватися духовно та 

морально, розвинутися як патріот своє Батьківщини. 

Мета статті – розкрити виховне значення творів М. Лисенка, 

запропонованих для слухання у початкових  класах загальноосвітньої школи. 

Життєвий шлях і творчу та педагогічну діяльність М. Лисенка 

досліджувало багато музикознавців, зокрема, Н. Андрієвська, Л. Архімович, 

О. Лисенко, О. Михайличенко, А. Муха, М. Пилипчук, Д. Ревуцький, 

Р. Скорульська, В. Чаговець та ін.  
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Усе своє життя М. Лисенко присвятив, насамперед, пропаганді 

української музики серед широких верств населення, що простежувалось у 

всіх сферах його різнобічної діяльності, зокрема педагогічної. Суттєвим був 

внесок митця у справу виховання дітей та молоді. М. Лисенко чудово 

усвідомлював велике значення морально-етичного та естетичного впливу 

музики на становлення особистості.  

У різні роки його діяльність була пов’язана з такими освітніми 

закладами Києва: 1869-1870 – музична школа при Київському відділенні 

Імператорського Російського Музичного Товариства; 1881-1906 – Інститут 

шляхетних дівчат; 1893-1908 – приватна музична школа С. М. Блуменфельда 

(в останній рік був її директором); 1898-1904 – приватна музична школа 

Н. А. Тутковського; 1904-1912 – власна музично-драматична школа. Крім 

цього, М. Лисенко постійно мав приватні уроки, а також займався широкою 

пропагандистсько-просвітницькою діяльністю у процесі підготовки й 

проведення різноманітних ювілейних свят та інших музичних урочистостей, 

організації концертних поїздок Україною (1893, 1897, 1899, 1902) з хоровими 

колективами, учасники яких були його вихованцями [3]. 

Ознайомившись із навчальними програмами  групи авторів під 

керівництвом Людмили Хлєбникової та Людмили Масол, можемо побачити, 

що з творами  М. Лисенка школярі знайомляться уже в початковій школі. Це 

фрагменти дитячих опер та фортепіанні твори композитора. Музичний 

репертуар у програмах систематизований відповідно до тематики уроків та 

вікових особливостей школярів з урахуванням того, наскільки ці твори 

зможуть впливати на рівень розвитку художньо-творчого й асоціативного 

мислення дітей молодшого шкільного віку. 

Згідно з чинною навчальною програмою «Музичне мистецтво, 1-4 кл.» 

(авт. кол. під керівництвом Л. Хлєбникової) учні 2 класу ознайомлюються із  

фортепіанним твором М. Лисенка «Враження від радісного дня».  У 3 класі 

слухають «Експромт  ля мінор» як додатковий матеріал для сприймання. У 

4 класі школярі знайомляться із «Елегією» та «Баркаролою» [4].  
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«Враження від радісного дня» –  це фортепіанна мініатюра із світло-

ліричним емоційним настроєм, з ніжною й тендітною музичною образністю. 

Прозора фактура твору поєднує мозаїчно-синкоповані мелодичні звороти й 

романтичне обертонове звучання, пронизане ліричними інтонаціями. Тому 

твір органічно вписується у тему «Виражальне та зображальне в музиці». 

«Експромт ля мінор» М. Лисенка учні слухають у 3 класі у темі 

«Музична форма». Вчитель пояснює школярам, що п’єса має чітко виражену 

тричастинну будову, а також, що експромтами називають твори, створені 

композитором швидко із натхненням, без довгих підготовок та роздумів 

щодо написання.  На уроці учні обговорюють як зміна частин у творі 

призводить до змін елементів музичної мови.  

У 4 класі школярі ознайомлюються із «Елегією» та «Баркаролою» у 

темі «Музика мого народу». Слухаючи «Елегію» М. Лисенка, можна 

поговорити з учнями про лірико-журливий настрій твору, двочастинну 

форму з невеликою кодою, про теми обох частин, які мають мрійливий 

романсовий характер. Варто також сказати школярам, що назва «елегія» 

походить від грецького слова «elegos», що означає «журба» [5]. 

У «Баркаролі» М. Лисенко не випадково використовує мелодію української 

народної пісні «Пливе човен». Адже слово «баркарола» походить від 

італійського слова «barka» і означає «пісня човняра» [5]. За допомогою 

фортепіанного супроводу композитор змальовує відчуття яскравого пейзажу 

та погойдування човна на хвилях. 

Окрім того, у змісті навчального матеріалу для учнів початкових класів 

є фрагменти з трьох дитячих опер («Коза-дереза», «Пан Коцький», «Зима і 

Весна»), зокрема, пісня Лисички з опери «Коза Дереза» (1 клас), інші 

фрагменти з цієї опери (2 клас), календарно-обрядові пісні та хор «А вже 

весна» з опери «Зима і Весна» (3 клас), фрагменти з опери «Пан Коцький» 

(4 клас); а також дума Кобзаря з опери «Тарас Бульба» (3 клас) [4]. 
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Лібрето до дитячих опер М. Лисенка створила українська письменниця 

Чайка Дніпрова. Опера «Коза-дереза» була написана композитором у 1888 

році. 

Вперше її було поставлено в Києві за участю дітей М. Лисенка, а також 

М. Старицького (троюрідного брата композитора) та їх маленьких друзів. У 

казці засуджується нахабство, жадібність, брехливість. Вона вчить захищати 

скривджених, виховує почуття колективізму, утверджує перемогу добра над 

злом. В цьому її етичне значення. Композитор зумів у високохудожній формі, 

за допомогою глибоко реалістичних засобів музичної виразності розкрити 

зміст народної казки. 

Опера «Пан Коцький» це – сатирична опера. Всі її події й образи були 

взяті з побуту людей та перенесені у світ тварин. В узагальнених образах 

Лисиці та пана Коцького за допомогою влучних прийомів пародіювання  і 

алегорії викриваються й засуджуються такі людські вади як ледарство, 

підлабузництво, паразитизм.  

Опера «Зима і Весна» – це поетична розповідь про те, як змінюються 

пори року. «Суворий буркотливий Мороз без жалю проганяє сумну 

заплакану Осінь. З’являється білолиця красуня Зима з своїми вірними 

супутниками Метелицею, Вітром, Ожеледдю, Дідом-сніговиком. Вони 

приносять з собою чарівні зимові свята з їх поетично-прекрасними 

радощами» [1, с. 40]. З дзвінкими радісними веснянками приходить світла 

красуня Весна. В опері композитор творчо використав скарби української 

музичної народної творчості, зокрема колядки, щедрівки, веснянки й народні 

танці. У 3 класі учні слухають календарно-обрядові пісні та хор «А вже 

весна» з опери «Зима і Весна». Перша частина хору –  це два куплети пісні в 

мажорі, відмінні за фактурою супроводу. Середня частина хору написана в 

мінорі. Така ладова зміна обумовлена текстом пісні: у ній розповідається про 

від’їзд козаченька, за яким сумує кохана дівчина. В кінці хорового твору – 

велика кода з кульмінацією. Своєрідність казково-фантастичного сюжету 

опери зумовлена особливістю її музичної драматургії. Опера складається з 
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увертюри та двох актів: перший акт пов’язаний з образом Зими, другий – з 

образом Весни. 

Музика опери «Тарас Бульба» М. Лисенка яскраво свідчить про високу 

майстерність композитора. Завдяки героїко-патріотичній ідеї, її 

талановитому втіленню в художній формі, глибині характерів героїв, 

правдивості драматичних ситуацій опера і сьогодні співзвучна нашому 

часові, хвилює слухачів, викликаючи у них шанобливу вдячність до її 

творців. У думі Кобзаря «Ой, кряче ворон сизокрилий», яку діти слухають у 

3 класі, розкрито важке життя українського народу, утиски польської 

шляхти. У творі М. Лисенко використав типові особливості думного епосу: 

ритмічно вільний імпровізаційний речитатив, специфічні ладові звороти, 

лірницький супровід тощо [2]. 

Знайомство з музичними творами М. Лисенка різних жанрів та стилів 

дозволяє виявити характерні особливості української класичної музики. 

Відповідний аналіз музичних п’єс сприяє усвідомленому сприйманню й 

розвиває активність музичного мислення та естетичну культуру почуттів.  

Висновки. У розвитку української музичної культури постать 

М. Лисенка має надзвичайно велике значення. Адже своєю багатогранною 

композиторською діяльністю він підняв українську музику на високий 

щабель світової музичної культури, збагативши її скарбами українських 

народних мелодій. Слухання творів М. Лисенка сприяє музичному, 

емоційному, інтелектуальному та естетичному розвитку особистості. Отже, 

необхідно привчати школярів різного віку слухати музику славетного 

композитора, намагаючись не тільки емоційно, а й свідомо сприймати її. 
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Наталія Мужиловська, 

викладач вищої категорії, старший 

викладач Новояворівської дитячої 

школи мистецтв 

 

ОСВІТНЬО-ВИХОВНИЙ ПОТЕНЦІАЛ ПОЗАУРОЧНОЇ 

ДІЯЛЬНОСТІ ШКОЛЯРІВ 

У «Програмі художньо-естетичного виховання школярів у позаурочний 

час», автори якої конкретизують положення Концепції в означенні змісту 

різних напрямів мистецької творчості, підкреслюється, що «актуальним 

питанням у сфері художньо-естетичного виховання є формування дитини як 

активного творця художнього простору, повноправним членом якого вона 

виступає. Необмежені можливості для цього має саме позаурочна діяльність 

школяра, в якій він бере участь на засадах добровільного вибору та 

рівноправного спілкування з іншими дітьми та дорослими. Але її організація 

в школі також потребує нових підходів до визначення змісту та 

переосмислення традиційних форм» [2, 5].  

Метою художньо-естетичного виховання учнів у позаурочній 

діяльності є засвоєння цінностей, формування ціннісного ставлення до світу, 

здатності сприймати й примножувати художні цінності у сфері дозвілля. 

Щоб формувати духовну культуру учнів, недостатньо забезпечення умов для 
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опанування системою знань і вмінь, включення в художню діяльність, 

необхідно виховувати ціннісне ставлення до мистецтва через власний 

емоційно забарвлений досвід. Змістом цього досвіду виступає:  

- сукупність потреб соціокультурного характеру, спрямованих на 

соціально значущі об’єкти та види діяльності; 

- здатність до відчуття широкої палітри емоцій, до морально-

естетичних переживань, до вияву емоцій різної інтенсивності у відповідності 

з суспільною системою цінностей та ідеалів. 

Проблема творчого розвитку школярів в позаурочний час часто 

недооцінюється в сучасному освітньому просторі. Насправді в реальності 

існує багато причин, які не перешкоджають успішній реалізації цього 

процесу. Не рідко позашкільні заходи несуть хаотичний характер через 

недостатню обізнаність вчителів у технологіях своєї роботи. Також має місце 

перевантаженість учнів шкільними завданнями, що веде до їх втомленості. 

Часто школярам не подобаються застарілі форми позакласної роботи чи самі 

види діяльності, які їм пропонуються, що свідчить про недостатню 

мобільність вчителів у реагуванні на потреби учнів і вимоги 

соціокультурного простору. 

Все це передбачає певні зміни в традиційній практиці позаурочної 

виховної роботи. ЇЇ нерегламентований, неформальний характер потребує і 

неформальних методів впливу, пошуку й об’єднання в систему формуючих 

ситуацій, в яких активною ланкою виступає спільна творчість педагога і 

школяра. Адже, для формування цінностей особистості є лише один шлях – 

духовне спілкування людей. І сила мистецтва виявляється в тому, що воно 

входить у сферу спілкування людей, доповнюючи в ній реальне спілкування 

індивідуумів. 

В Концепції загальної середньої освіти зазначено, що специфіка 

художньо-естетичного виховання у позаурочний час дозволяє виділити його 

провідні функції і розглянути їх у двох площинах: з боку соціальних та 

особистісних потреб. Найважливішою з погляду реалізації соціальних потреб 
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є функція естетичної соціалізації – забезпечення безперервного розвитку 

учнів, залучення їх до активного процесу оволодіння художніми цінностями.  

Перетинаючись із попередньою, функції, детерміновані потребами й 

інтересами особистості, мають низку специфічних особливостей, що 

дозволяє їх виділити в самостійну групу. 

Рекреаційна функція – забезпечення доречного, емоційного 

привабливого дозвілля, спілкування учнів. Різноманітність і насиченість 

видів діяльності, а отже, ролей, виконують стосовно школяра роль 

стимулятора його самодіяльності, самовираження, самовиховання. 

Компенсаторна функція – надолуження прогалин у художній освіті, 

забезпечення творчого зростання й активності особистості. Водночас вона 

поєднує естетичне виховання з моральним і світоглядним розвитком 

особистості, з формуванням її потенційної готовності до створення художніх 

цінностей. 

До цієї функції дуже щільно примикає релаксаційна функція, що 

робить акцент на розвагах, відповідно до можливостей художньо-естетичної 

діяльності учнів. 

Надзвичайно важлива в особистісному відношенні ціннісно-

орієнтаційна функція, яка допомагає шукати і знаходити життєві орієнтири, 

естетичні ідеали, що мають силу наочного прикладу і зразка вдосконалення 

та змін у власному розумінні образу світу. 

Регулятивна функція – переведення цінностей і норм художньої 

культури в план поведінки особистості та регуляція навчальної та дозвіллєвої 

сфер життєдіяльності [1].  

Художньо-естетичне виховання учнів у позаурочний час здійснюється  

за загальними принципами, які лежать в основі педагогіки дозвілля: 

 особистісно-орієнтований підхід, що виходить із самоцінності 

особистості, її духовності та суверенності і передбачає, що його реалізація 

має грунтуватися на діалогічній основі, що визначає суб’єкт-суб’єктну 

взаємодію учасників виховного процесу, їх самоактуалізацію і 
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самоорієнтацію; 

 принцип дієвості, активності і самостійності школярів передбачає 

розвиток самостійності мислення, критичності щодо потоку художньої 

інформації, творчості у позаурочній діяльності; 

 принцип соціокультурної адекватності, багатоманітності і 

варіативності спрямовує на створення варіативних програм художньо-

естетичного виховання у позаурочний час для  різних типів шкіл з 

урахуванням локальної специфіки та можливостей; 

 принцип безперервності і послідовності передбачає, що процес 

прилучення до мистецтва і розвитку естетичної свідомості, естетичного 

ставлення до нього здійснюватиметься (з орієнтацією на вікові особливості, 

рівень розвитку, потреби та інтереси учнів) поступово, поетапно збагачуючи 

здатність художньо-естетичного сприйняття явищ різних мистецтв,  потребу 

творчого самовираження й особистої участі в естетичному перетворенні 

навколишнього життя [1].  

Отже, позашкільна творча діяльність повинна бути невід’ємною від 

соціокультурної діяльності дитини на ґрунті розвитку здатності спілкуватися 

як із своїми однолітками, так і в мистецтві. Художня творчість, незалежно від 

свого напряму, участі дитини в колективі, гуртках чи поза ними, в 

періодично організованих творчих заходах, особливо у позаурочний час, на 

сучасному етапі здатна здійснювати місію введення дитини у світ 

прекрасного та прекрасного в духовний світ і життєтворчість дитини. 
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Анотація. У статті публікується коротка історична довідка про 

функціонування початкового спеціалізованого мистецького навчального 

закладу м. Хмельницького – дитячої музичної школи № 2. Подаються 

хронологічні факти про становлення та музично-освітню діяльність закладу 

за 40 років її існування.  

Ключові слова: Хмельницька дитяча музична школа № 2, дитячий 
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Аналіз публікацій свідчить, що музичне мистецтво Хмельницького 

досліджували у своїх працях Є. Є. Богдан (Бєлова), Р. С. Гуцал, 

М. М. Кульбовський, В. Ю. Найда, Ю. М. Найда, П. Я. Слободянюк, 

М. В. Ярова та інші. Разом з тим, історія створення та функціонування 

дитячої музичної школи (далі – ДМШ) № 2 не була вивчена в повному обсязі. 

Саме цим і зумовлюється актуальність обраної теми. Метою нашої статті є 

висвітлення процесу розвитку Хмельницької ДМШ № 2 за 40 років її 

існування. 

Важливе місце у системі культури міста Хмельницького займають 

початкові спеціалізовані мистецькі навчальні заклади. У числі таких закладів 

ДМШ № 2, що розташована за адресою: 29019, м. Хмельницький, 

вул. Степана Бандери 19 (корпус № 1), електронна адреса: dmshh2@ukr.net, 

контактний телефон: (0382) 23-22-41. Цей заклад створено за комунальною 

формою власності згідно рішення виконкому Хмельницької міської Ради 
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народних депутатів від 1 лютого 1979 року № 42 та наказу Хмельницького 

обласного управління культури № 117 від 28 серпня 1979 року. Рішенням 

виконавчого комітету Хмельницької міської ради від 11 листопада 1999 року 

№ 817 закладу надано додаткове приміщення по вул. Зарічанській 50/1 

(корпус № 2). В 2016 році проведений капітальний ремонт фасаду ДМШ [4]. 

Основна мета Хмельницької дитячої музичної школи № 2 полягає у 

створенні професійної початкової бази для розвитку та популяризації 

музичного мистецтва, а також задля фахової підготовки учнів – майбутніх 

музикантів. 

Перший набір юних музикантів відбувся у жовтні 1979 року. Бажаючих 

навчатися грі на музичних інструментах (фортепіано, скрипка, бандура, баян, 

духові інструменти) було 75 учнів. На той час у школі працювало 9 вчителів. 

З кожним роком контингент учнів збільшувався, а колектив поповнювався 

новими творчими працівниками. 

Багато зусиль для організації навчально-виховного процесу, зміцнення 

матеріально-технічної бази та вдалого підбору викладацького складу доклав 

перший директор школи Лісовий Віктор Іванович. У 1986 році школу очолив 

Посатецький Василь Іванович, який продовжив її традиції та вніс свіжі ідеї 

для творчого розвитку закладу. Були придбані нові музичні інструменти, 

відкрито вокально-хоровий відділ. З 1995 року директором школи була 

призначена Хунович Людмила Миколаївна. Як людина мистецтва та 

справжній фахівець, вона не зупинялася на досягнутому, завжди знаходилась 

у пошуках нового. Оцінивши талант керівника, невичерпний запас її енергії, 

міська влада надала школі додаткове приміщення для відкриття філії ДМШ 

№ 2 у мікрорайоні Гречани. Пізніше на її базі була створена дитяча школа 

мистецтв “Райдуга”. З 2003 року директором школи призначили Ладанську 

Галину Анатоліївну, яка на той час понад десять років працювала на посаді 

заступника директора з навчально-виховної роботи [2]. Її прихід відкрив нові 

сторінки в історії навчального закладу. За роки становлення школи 

контингент учнів зріс приблизно до 400 вихованців, викладацький колектив – 
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до 47 викладачів та 11 працівників обслуговуючого персоналу [4]. Гідним 

супутником у керівництві школою впродовж п’ятнадцяти років для Галини 

Анатоліївни є завуч Рижикова Олена Дмитрівна – високопрофесійний 

фахівець, від якого залежить успіх в організації навчально-виховного 

процесу школи. 

Нині в школі функціонує чотири відділи: фортепіанний, 

вокально-хоровий, оркестрових та народних інструментів. Крім того, існує 

клас образотворчого мистецтва. Зупинимось на кожному з них. 

Фортепіанний відділ очолює Прохніцька Олена Олександрівна. 

Навчально-виховну діяльність забезпечують викладачі: І. В. Аріон, 

І. С. Барвік, С. І. Бехтєрєва, О. Т. Богданова, Андрій та Аркадій 

М. Герасимюки, А. В. Гуменна, К. В. Звір, Н. Р. Корч, Т. В. Мніца, 

Т. Ф. Новодон, О. Д. Рижикова, С. А. Степанова, Н. Д. Чубок, 

К. С. Чернишева (працює з першого дня заснування школи). 

Вокально-хоровий відділ очолює Петрусь Лілія Сергіївна (керівник хору 

відділу). Навчально-виховну діяльність забезпечують такі викладачі: 

М. А. Айдемірова (академічний вокал), І. Г. Гнаткова (академічний вокал, 

хор), Г. С. Кушнір (естрадний вокал), Т. Є. Килимник (естрадний вокал), 

І. Г. Телюх (народний вокал). 

Відділ оркестрових інструментів очолює Стан Тетяна Миколаївна 

(скрипка). Навчально-виховну діяльність забезпечують такі викладачі: 

В. Л. Гаврилюк (ударні інструменти), В. В. Довбіус (контрабас), 

А. М. Манькевич (мідні духові інструменти), І. Є. Русінов (ударні 

інструменти), О. О. Ткач (дерев’яні духові інструменти). 

Відділ народник інструментів очолює Грибинщикова Світлана 

Анатоліївна (баян, акордеон). Навчально-виховну діяльність забезпечують 

викладачі: К. О. Андрухова (бандура), С. Б. Бережанська (домра, гітара), 

О. В. Крижанівський (гітара), В. Л. Козовик (гітара), Г. А. Ладанська 

(бандура), В. С. Сімон (баян, акордеон), Г. В. Цимбаліста (бандура). 
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Музично-теоретичні дисципліни викладають такі викладачі: 

М. А. Кобизська-Гудзь, С. А. Коваль, С. П. Черняк, К. І. Юрковська. 

Навчальні дисципліни класу образотворчого мистецтва (рисунок, 

живопис, композиція, скульптура, історія мистецтв читають фахівці: 

В. О. Назаренко, Н. С. Лезнюк, М. О. Яніна. 

За навчальними планами початкових спеціалізованих мистецьких 

навчальних закладів у музичній школі викладаються наступні предмети: 

музичний інструмент, хоровий клас, сольний спів, сольфеджіо, музична 

література, колективне музикування (хор, ансамбль) [1, с. 115 – 128]. 

Ремонт та настроювання музичних інструментів в ДМШ здійснюють 

В. В. Довбіус (фортепіано) та Ю. М. Найда (акордеон, баян, фортепіано). На 

посаді звукорежисера працює В. С. Сімон. 

В різні часи у музичній школі працювали В. М. Бабій, Н. О. Басова, 

Н. М. Бзот, О. В. Бубнов, В. М. Григор’ев, С. І. Заверуха, У. О. Злочевська, 

О. І. Карачун, Т. В. Ковальська, В. Ю. Козіна, В. В. Коломієць, 

І. В. Коршунова, О. В. Кулакова, Н. М. Мадай, П. Д. Максименко, 

Н. М. Малєтіна, А. М. Манькевич, Г. Р. Мевшук, М. Ф. Мельник, 

А. В. Мар’єнко, М. І. Онищук, Т. М. Посатецька, І. М. Прохніцький, 

Ю. В. Созонюк, В. В. Слободянюк, В. М. Шпирко, В. В. Щур. 

В ДМШ № 2 функціонують такі дитячі музичні колективи: зразковий 

ансамбль скрипалів “Елегія” (керівник Т. М. Стан), зразковий вокальний 

ансамбль “Веселі нотки” (керівник Т. Є. Килимник), зразковий фольклорний 

гурт “Ладосвіти” (керівник І. Г. Телюх), вокально-інструментальний 

ансамбль (керівник В. В. Довбіус), дитячий ансамбль бандуристів (керівник 

К. О. Андрухова), дитячий ансамбль гітаристів (керівник 

О. В. Крижанівський), вокальні ансамблі учнів молодших і старших класів 

вокально-хорового відділу (керівник Л. С. Петрусь), дует піаністів (керівник 

Т. В. Мніца), вокальний ансамбль хлопчиків “Чорнобривці” (керівник 

І. Г. Гнаткова), ансамбль духових інструментів (керівник А. М. Манькевич). 
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Поряд із учнівськими ансамблями виконавську майстерність 

демонструють викладацькі колективи: народний аматорський ансамбль 

“Експромт” (керівник Андрій М. Герасимюк), дует гітаристів (О. І. Карачун, 

О. В. Крижанівський), дует піаністів (Андрій та Аркадій Герасимюки), тріо 

“Розмай” (керівник Л. С. Петрусь). 

Багато викладачів творчо співпрацюють з іншими музичними 

колективами міста, що вказує на їх безпосередню участь у мистецькому 

житті Хмельницького. Така діяльність слугує прикладом для учнів – 

майбутніх музикантів. 

Життя школи – це не лише навчальний процес, а ще й цікаве та корисне 

дозвілля. Традиційно тут проходять відкриті академічні концерти, музичні 

лекторії, концерти класу викладачів, творчі звіти відділів, сольні концерти 

учнів, виставки художніх робіт тощо. Багато років поспіль проводиться свято 

для першокласників, приурочене Міжнародному дню музики, під час якого 

глядачі знайомляться з музично-творчим життям навчального закладу. 

Щороку учні та викладачі стають лауреатами та дипломантами 

конкурсів-фестивалів і музичних олімпіад різних рівнів (від міських до 

міжнародних), примножуючи славу нашої школи. Наш заклад пишається 

здобутками на міському фестивалі обдарованих дітей “Сузір’я перлин” 

(м. Хмельницький); обласних фестивалях-конкурсах мистецтв та музичних 

олімпіадах: “Classik-Поділля “Юні таланти” (м. Хмельницький), “Музична 

палітра” (м. Хмельницький), “Таланти багатодітної родини” 

(м. Хмельницький), “Подільський дивоцвіт” (м. Кам’янець-Подільський), 

олімпіади з музично-теоретичних дисциплін учнів початкових 

спеціалізованих мистецьких навчальних закладів (м. Хмельницький) та ін.; 

регіональних фестивалях-конкурсах мистецтв: “Світ талантів Поділля” 

(м. Хмельницький), “Перлинкове намисто” (м. Хмельницький) та ін.; 

всеукраїнських фестивалях-конкурсах мистецтв та музичних олімпіадах: 

“Музичний олімп” (м. Вінниця), “Єднаємо серця” (м. Вінниця), “Подільський 

зорепад” (м. Вінниця), “Талановиті діти України” (м. Шепетівка), “Пролісок” 
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(м. Київ), “Голос країни” (м. Київ), “Червона калина” (м. Хмельницький), 

“Пісня над Бугом” (м. Хмельницький), “Квітуча країна” (м. Умань), 

“Музичний форум – зоряні мости” (м. Львів), “Провесінь” 

(м. Кропивницький), “Візерунки Прикарпаття” (м. Дрогобич) та ін.; 

міжнародних фестивалях-конкурсах мистецтв: “Соняшник” (м. Київ), 

“Світові таланти” (м. Львів, м. Київ), “Зірка України” (м. Хмельницький), 

“Musical South Palmyra” (м. Одеса) та ін. 

З 2014 року музична школа творчо співпрацює з Хмельницькою 

обласною філармонією, так як її найкращі учні є учасниками нового 

мистецького проекту “Дитяча філармонія”, де спільно з камерним оркестром 

представляють свої концертні програми [3]. Серед таких талановитих та 

обдарованих дітей – І. Білоус (клас скрипки викладача Т. Стан), 

О. Горбатенко (клас саксофону викладача І. Прохніцького), А. Довбіус (клас 

вокалу викладача Т. Килимник), дует піаністів М. Найди та Д. Дячок (клас 

фортепіано Т. Мніци), В. Каплун (клас бандури викладача Т. Ковальської), 

С. Сінькова (клас вокалу викладача Т. Килимник). У школі навчаються і 

стипендіати міської ради: І. Білоус (скрипка) А. Богданова (фортепіано), 

О. Горбатенко (саксофон), А. Довбіус (вокал), Я. Місюренко (ударні 

інструменти), М. Найда (фортепіано), С. Сінькова (вокал) та ін. 

Результатом праці колективу музичної школи є духовно збагачені та 

естетично освічені вихованці. За період фахової діяльності закладу 843 

випускники отримали свідоцтво про її закінчення. Для багатьох з них музика 

стала життєвим покликанням. Відомий учений М. І. Пирогов був 

переконаний, що “усяка школа славна не числом, а славою своїх учнів”. Так, 

серед випускників школи є відомі особистості – співачки Наталія Валевська 

та Міла Нітіч (за паспортом Л. С. Нитичук), скрипалька Майя Онищук, 

співак та актор Андрій Клименко, хореограф Павло Коневега тощо [5]. По 

закінченню вищого навчального закладу музичного спрямування в рідну 

школу дипломованим викладачем з фаху бандури повернулася 

К. О. Андрухова (дівоче прізвище Гутовська). Випускники школи, які стали 
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професійними митцями, прославляють вітчизняну музичну культуру не 

тільки у нашій країні, але й у різних куточках світу. 

Чудові традиції початкової музичної освіти бережливо зберігаються у 

школі протягом всіх років її діяльності. Ми пишаємось своєю музичною 

школою, її минулим, традиціями та теперішніми здобутками. У 

Хмельницькій ДМШ № 2 створені сприятливі умови для реалізації творчих 

здібностей кожного учня та професійного становлення викладачів. А це 

значить, що майбутнє школи – світле та успішне. 

Віват, наша славна Alma Mater – Хмельницька дитяча музична школа 

№ 2! 
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Онищак Наталія,  

старший викладач Дрогобицької 

дитячої музичної школи №1  

 

РОЗВИТОК ФОРТЕПІАННОЇ ТЕХНІКИ В СЕРЕДНІХ КЛАСАХ 

МУЗИЧНОЇ ШКОЛИ 

Що являє собою поняття техніки  музиканта піаніста? З точки зору 

багатьох педагогів, це швидкість, точність, рухливість  пальців. Але це лише 

частина цілого. Техніка існує в широкому значенні і в більш вузькому. 

Вузьке поняття техніки вбирає в себе все те, що характеризується словами: 

чітко, бігло, без напруги, з блиском. Якщо говорити про техніку в  широкому 

загальноестетичному плані, то це – вміння матеріалізувати думку митця, 

замислену звуками. Нерідко змішують 2 поняття: «технічна майстерність» і 

«віртуозність». Вони близькі, але не ідентичні. Учень може вправно, 

віртуозно і блискуче виконувати пасажі, акорди, октави.  Але коли він зуміє 

відтворити на клавіатурі звукові образи, максимально наближені до задуму 

автора – тоді можна говорити про технічну майстерність. 

Розвиток фортепіанної техніки повинен бути основаним на свободі 

піаністичного апарату. Сучасна методика розвитку фортепіанної техніки 

повинна покладатися не лише на кращі традиції минулого, на практичний 

досвід педагога, але і на знання та розуміння об’єктивних законів 

життєдіяльності людського організму. Питання про свободу піаністичного 

апарату має свою давню історію. Воно підіймалося представниками 

органного і  клавірного мистецтва ще із шістнадцятого століття. Згодом було 

висвітлено у працях вісімнадцятого століття. Особливий інтерес викликало 
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питання свободи апарату у дев’ятнадцятому столітті у зв’язку із винайденням 

та вдосконаленням фортепіано як інструменту. Жваві дискусії тривають і до 

наших часів. У творчих працях шістнадцятого століття можна знайти багато 

висловів про необхідність свободи в грі. Особливий інтерес являють  пізні 

вислови Ф.Е. Баха  у своїх трактатах. Він дає ряд цінних порад, що мають 

значення і в наші часи. Свободу апарату Ф.Е. Бах розумів, як звільнення 

після моменту напруження, що відповідає фізіології. Він стверджував, що 

«затиснутість перешкоджає будь-якому рухові». 

З початку дев’ятнадцятого століття настала нова ера фортепіанної 

творчості та виконавства. Нова, багата по фактурі фортепіанна  музика 

вимагала від виконавців та педагогів напрацювання більш різноманітних та 

вдосконалених прийомів розвитку техніки. Піаніст не міг обійтись лише 

пальцями, кистю. Стала необхідною рухливість верхніх частин ігрового 

апарату та цілого корпусу.  

В процесі пошуків ефективних методів розвитку техніки 

придумувались хитрі вправи і навіть спеціальні апарати. Так, бажання 

відомого нам всім піаніста і композитора Р.Шумана досягти незалежності 

пальців закінчилась плачевно. Він винайшов пристрій,  за допомогою якого 

один палець притримувався на певній висоті і залишався нерухомим, а інші 

грали. Це призвело до того, що у Шумана паралізувало палець і йому 

назавжди довелось відмовитись від піаністичної діяльності.  

У творчості видатних виконавців і педагогів виникають прогресивні 

ідеї, котрі відіграли велику роль в подальшому розвитку піаністичного 

мистецтва. Із слів сучасників Ф. Ліста, великий віртуоз не любив суху, 

напружену гру багато своєї уваги звертав на те, «щоб рука піаніста була 

вільною та живою від кінчиків пальців до плеча». Так само Т. Лешетицький, 

блискучий виконавець-віртуоз, чудовий педагог зауважував, що «повне 

володіння мускулатурою, яке переходить за долі секунди зі стану крайньої 

напруги до повного звільнення всього тіла, досягається не безконечною грою 

швидких етюдів, вправ, але повільною грою і швидкістю мислення». Такі ж 
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прогресивні традиції лежали в основі майстерності С. Рахманінова, який 

володів винятковою свободою у виконанні. Для того, щоб відбувся відбір 

найпрогресивніших ідей, необхідним стало наукове трактування. Назріла 

проблема активного втручання науки.  

Лікар-фізіолог Ф. Штейнгаузен видав книгу «Фізіологічні помилки і 

перетворення фортепіанної техніки», в якій він зображає, як форми технічних 

рухів визначаються характером звукового уявлення, котре існує в психіці 

піаніста.  

В середині двадцятого століття вдосконалення та розвиток техніки 

сягнули далеко вперед. Свобода рухів піаніста трактується не як щось 

часткове, а як організована координація відповідних нервово-м’язевих 

функцій організму. В цьому заключається організована координована 

свобода музиканта-виконавця, що зумовлена зміною напруження і звільнення 

в піаністичному апараті. Ця свобода повинна не лише відчуватись піаністом, 

але й ззовні виявлятись в його рухах. 

Гра на фортепіано, як і будь-яка робота рук, вимагає певних м’язевих 

зусиль. Зовсім розслабленими руками грати неможливо. Для успішної роботи 

піаністу необхідний активний, пружній тонус м’язів. Організацію рухів учня 

ми повинні побудувати таким чином, щоб виховати у нього вірне відношення 

до клавіатури. При виборі положення пальців необхідно враховувати 

індивідуальну будову рук дитини, а також особливості фактури твору. 

Наприклад, вокальну кантилену, великі акорди та п’єси в тональностях з 

великою кількістю знаків зручніше грати більш витягнутими пальцями 

(особливо при малій руці). Швидкі пасажі на білих клавішах, навпаки краще 

грати зібраними, заокругленими пальцями. Положення пальців при грі 

повинно бути таким, щоб його можна було легко змінити. Найбільш 

прийнятна природня, злегка заокруглена форма пальців, що дає можливість 

вільно їх підіймати та опускати. Активну участь в рухах приймають 

міжкісткові долонні м’язи, котрі згинають основну фалангу пальця, який при 

цьому працює, як довгий важіль. Ці м’язи відіграють важливу роль в роботі 
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піаніста. За словами піаніста Й. Гата, саме розвиненість цих м’язів – головна 

умова вміння грати бігло. Найкращим положенням руки на клавіатурі 

вважається положення кисті з опорою не в так звані « кісточки», а в середину 

долоні з пружнім куполом. Опора в «кісточки» менш бажана, так як надає 

кисті фіксовану форму. При цьому долоня звужується, а робота пальців 

погіршується. Особливу роль відіграє положення першого пальця, який є 

винятково незалежний. Найбільш природнє положення першого пальця – 

злегка в стороні від долоні, але так щоби було можливе зближення його з 

іншими пальцями. Сильні м’язи першого і пятого пальців дають їм 

можливість зближатись і розсуватись. Вміле використання цієї якості при грі 

арпеджіо, октав, акордів дозволяє зібрати пальці після розтягнення і зручно  

міняти позицію руки на клавіатурі. При поворотах кисті, при зміні позицій 

перший і п’ятий пальці краще тримати майже паралельно. 

Велику роль у роботі піаніста відіграють більші частини руки з 

допомогою яких ми міняємо позиції на клавіатурі. Найбільш зручні рухи – це 

рухи всією рукою в плечовому суглобі – так звана «гра від плеча». 

Найбільша точність і вправність рухів досягається у тому випадку, коли рука 

нероздільна від корпусу до кінчиків пальців, знаходиться в положенні, при 

якому відсутні гострі кути, котрі викликають напругу і додають жорсткості 

звучанню. Практично рука піаніста працює навіть не від плеча, а від корпусу. 

Основне навантаження при цьому несуть м’язи спини, грудної клітки, 

плечового поясу. Згорблена спина сильно ускладнює роботу рук, тому 

положення корпусу – це перше на що слід звертати увагу при організації 

апарату учня. Головним відчуттям правильної постави повинно бути відчуття 

«стержня», який проходить вздовж спини. При цьому лопатки прилягають до 

спини, грудна клітка відкрита, широка, плечі звільнені. Їх краще не піднімати 

і не висувати. Центр ваги тіла проходить вертикально через тулуб. Така 

постава дозволяє зберігати стійкість посадки і дає можливість вільно 

повертатися і нахилятися в різні сторони. Підтримка м’язів спини одна із 

головних умов невтомлюваності апарату. Зберегти поставу допоможе добра 
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опора на ноги. Важливо, щоб під час гри лікоть був частіше у відведеному 

стані,так як притиснутий він зменшує вправність руки. 

Нерідко в учнів з доброю постановкою рук на початковому етапі 

навчання згодом можуть виникати різноманітні дефекти в рухах рук. Однією 

з причин  є недостатня увага педагога на ігрові рухи учня в середніх класах. 

Друга причина полягає в тому, що викладач не завжди прагне організувати 

самостійну роботу учня над нотним текстом, аплікатурою, ритмікою, тому 

вимушений присвячувати цьому більшу частину уроку ,внаслідок чого задля 

уважної роботи над звучанням не залишається часу. 

Ось найбільш типові дефекти в техніці учня: 

1) Трясіння руки при грі легато. При цьому дефекті можна 

спробувати такі вправи: всі 5 пальців кладуть на клавіші, перший і четвертий 

пальці  утримуються ,а другий, третій і п’ятий яку-небудь фігуру. Наступна 

вправа: потрібно на деякий період відмовитись в грі від опертого звуку, а 

виконувати швидкі лінії не глибоким, а легким легато. 

2) Скута кисть, надто високе або низьке положення зап’ястя. Тут 

потрібне наступне: грати нешвидку трель. А в цей момент плавно піднімати і 

опускати зап’ястя. Можна працювати над кистєвим стакато на секстах і 

терціях. 

3) Постійно піднятий плечовий пояс. Корисно грати нескладні 

п’ятипальцеві  вправи, свідомо високо піднімаючи  плечі. При опущених 

плечах у дитини з’явиться відчуття комфорту. 

4) Інертне, висяче плече. В даному випадку потрібно попросити 

дитину сісти якнайдалі від інструменту. Це вимагає від плеча активності. 

Потрібно грати вправи на віддалені стрибки, переноси рук. 

5) Нестійкі 2-й, 3-й, 4-й, 5-й пальці у фалангових суглобах. Цей 

дефект часто називають провалюванням «кісточок». Для виправлення 

дефекту потрібно програвати нескладну п’ятипальцеву вправу і при  цьому 

притримувати долоню знизу вказівним пальцем іншої руки. Корисно теж 



94 
 

грати штрихом портаменто  одним пальцем, перебільшено притискаючи 

палець. 

6) Нестійкість другого, третього, четвертого і п’ятого пальців у 

кінцевих суглобах. Є вправа «ковзання». Два пальця ставлять на інтервал 

секунди  або терції і проробляють рух «від себе» вперед  і «до себе»  назад і 

обов’язково зберігати форму пальців. 

7) Недостатньо рухливий перший палець. Такий дефект 

ускладнює гру широких інтервалів, а також гру арпеджіо. Бажано робити 

гімнастику першого пальця поза інструментом: приближати перший палець 

до основи п’ятого і максимально віддаляти великий палець від інших. 

8) Напруження незайнятого п’ятого пальця. Часто незайнятий 

п’ятий палець напружено піднімається і при цьому згинається в середньому і 

кінцевому суглобі. Такий стан негативно впливає на роботу пальців, що 

знаходяться поруч. Потрібно грати зв’язні фігури 3, 4, 5 пальцями. Або 

програвати фігури 1, 2, 3, 4 пальцями, тримаючи 5 палець біля самої клавіші. 

9) Запізніле підняття пальців при грі легато. Часто говорять 

педагоги, що в учня пальці ніби  «склеюються» .Причиною цього дефекту 

часто буває надмірний тиск на клавіатуру. Для усунення цього дефекту 

потрібно грати різними парами пальців трель у можливо швидкому темпі.  

10) «Загравання». Це слово, як термін увійшло в  лексикон учнів 

та викладачів. Твір, що звучав довершено , раптово перестає звучати добре. 

Рухи рук стають невпевненими, пальці  ніби втрачають свою  гнучкість .Це 

прямий результат  невмілого користування швидкими темпами в процесі 

розучування музичного твору. І. Гофман говорив: «Невдалі місця програвати 

ясно, акуратно, повільно, поки з голови не витісниться спутана звукова  

картина, а з’явиться чітка». 

Дуже важливу роль в техніці учня відіграє чутливість рук і всього 

ігрового апарату, яка не являє собою поняття, що в один момент досягнуте і 

залишається назавжди. Чутливість ігрового апарату з’являється по мірі 

накопичення технічного досвіду. Учень, що оволодів грою кистьовими 
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октавами починає зовсім по-новому відчувати кисть; котрий навчився 

швидко грати трель 3-4 пальцями, зовсім по-новому відчуває 4-й палець. 

Якщо протягом  довшого часу звертати увагу на рухливість лопаток, про які 

нерідко забувають, вони стають більш відчутними при грі. А їх рухи більш 

організованими та допоміжними. Тому дуже важливо, щоб викладач 

контролював при грі використання усіх руховихфункцій ігрового апарату, 

сприяв всебічному розвитку техніки, опрацьовуючи з учнем етюди, віртуозні 

п’єси, різноманітні вправи. 

В педагогічній практиці використовуються різні види вправ. 

Найбільшу увагу зосереджують на вивченні гам, арпеджіо та акордів. Це так 

звані основні фундаментальні формули, якими повинен володіти кожен, хто 

навчається грі на фортепіано. Робота над гамами дає можливість засвоїти 

цілий ряд навичок, що необхідні для виконання більш складних видів 

фактури. Крім того, гами розвивають учня і в музичному відношенні-

виховують чуття ладотональності. Бажано уникати в роботі над гамами 

бездумного, беззмістовного заучування. Учень повинен ясно розуміти мету і 

користь від вивчення гам, слідкувати за якістю звучання. Відомі педагоги 

схиляються до думки, що вправи і гами не можна грати бездумно технічно. 

В.Сафонов у своїх «П’яти заповідях учня» писав: «Навіть в самих сухих 

вправах неухильно спостерігай за красою звуку». А Г. Нейгауз, акцентуючи 

вирішальне значення зв’язку технічної роботи із художніми задачами, 

опирався на принципи роботи Й.С.Баха. Він казав, що метод Баха полягає в 

тому, що він узгодив технічно корисне з музично прекрасним. Зв’язок 

вправи, яку буде виконувати учень  із «музично прекрасним» стимулює 

появу позитивних емоцій. Обираючи для дитини етюди та технічні  п’єси, 

викладач повинен не лише розвивати на даному етапі техніку, а й виховувати 

музичний смак. Для того, щоб вправи і гами  принесли більше користі, 

важливо, щоб учень виконував їх енергійно, внутрішньо зібрано, ритмічно 

організовано. З більш здібними дітьми можна поступово змінювати форми 

роботи над гамами: вводити акценти, ритмічні варіанти, динамічні 
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відтінки.Діти часто полюбляють грати арпеджіо. Для розвитку технічної 

вправності учня треба швидше переходити з 3-звучного на 4-звучне 

арпеджіо. Таке арпеджіо  виховує відчуття охоплення клавіш в межах октави, 

знайомить учня з ротаційними рухами, активізує роботу крайніх 4-ого і 5-ого 

пальців, сприяє гнучкості м’язів долоні. Впевненість при грі короткого 

арпеджіо, звуково-аплікатурна технічна уявна форма дає можливість руці 

виконувати широкий веретеноподібний рух, «переступаючи» з пальця на 

палець. Коротке арпеджіо грається від плеча, використовуючи ротаційні рухи  

та активне відчуття пальців. Воно допомагає виробленню розтягнення 

відстані між пальцями та укріпленню поперечних м’язів зап’ястя. При 

виконанні ламаних коротких арпеджіо діють ті самі аплікатурні засади, що й 

при виконанні короткого арпеджіо. Але при цьому вимагається незалежний 

рух пальців, а рух руки набуває більше ротаційних рис.  

Систематичне вивчення гам слід доповнити вправами на підкладання 

першого пальця, різними  послідовностями legatoв межах позиції руки. 

Починати потрібно з найбільш простого – зв’язування двох, трьох сусідніх  

звуків, поступово доходячи до виконання п’яти звуків. Корисно пограти ці 

послідовності в різних октавах, так як переміщення в різні регістри сприяє 

кращій координації  розвитку пальців, розвиває необхідну свободу гри, 

зорієнтованість на клавіатурі. П’ятипальцеві вправи найкраще почати 

використовувати в молодших класах, а вже в середніх класах досягати 

кращої якості їх виконання – більшої рівності, чіткості, збільшувати темп. 

Дуже добре для розвитку техніки працювати над вправами з мелізмами. 

Спочатку учень працює над простішим видом – мордентом, далі можна 

перейти до групето і  трелів. Грати мелізми можна в різних октавах різними 

пальцями, бажано побільше використовувати 4-й і 5-й пальці. Можна від 

уроку до уроку змінювати схему: грати мелізми від різних нот, з чорних 

клавіш, змінювати акцентування. Саме такі вправи сприяють розвитку 

дрібної пальцьової техніки. Для розвитку крупної техніки (тобто гри акордів, 

октав) потрібно приступати саме в середніх класах, так як вже в останніх 
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класах учень, що не володіє цими видами техніки, не має доступу до 

більшості фортепіанної літератури. Основне при грі акордів та октав – 

свобода м’язів плеча, спини, стійкість пальців,що беруть акорд. Важливо, 

щоб учень вслухався в середні звуки акорду, чув їх всі. Потім виділити 

верхній, який часто буває ведучим. Викладач повинен уважно слідкувати за 

якістю гри акордів, щоб своєчасно зауважити і виключити напруження в 

м’язах. Поки учень не навчиться добре грати октави, бажано не включати в 

його репертуар етюди чи п’єси, де зустрічаються кистьові прийоми гри октав 

чи акордів у швидкому темпі. Дуже часто на початковому етапі вивчення гри 

октавами учень середніми пальцями  «хапає» чужі ноти. Педагог Валерія 

Листова працювала з дітьми так: середні пальці тримали олівець, крайні 

грали октаву. Коли олівець забираєш – потрібне відчуття залишається. 

Не менш важливою  є робота над технічними прийомами кантилени. 

Дуже багато праці вкладають викладачі, щоб учень зумів так би мовити 

«співати»  за роялем руками. Педагоги, прагнучи передати відчуття своїх рук 

приводили багато чудових порівнянь. Корто писав про притискання 

пальцями ягід полуниці, Нейгауз уявляв, що пальці проростають в дно 

клавіатури, а Ігумнов порівнював  виконання кантилени із замішуванням 

тіста. Основне при цьому – використання ваги руки, опора на клавіатуру. 

Найскладніше – донести потрібну частину ваги руки в клавіатуру плавно, без 

поштовхів і в той же час вміти сконцентрувати в кінчику пальця. Один із 

найбільш добрих засобів для створення уяви кантилени – це спів. Багато 

педагогів рекомендують проспівувати мелодію, не цуратись поетичних 

порівнянь для пояснень. 

Одним з чудових засобів покращення техніки вважається жанр етюду. 

Вибираючи етюд, викладач повинен віддати перевагу тому, який принесе 

більшу користь учневі і водночас буде подобатись йому. Бо твори, які 

зачіпають в дитині емоційну сторону обдарування, виконуються  із 

задоволенням і дають більший ефект у технічному і в загальному розвитку. 

Праця над етюдами формує психофізичну єдність звукових уявлень і техніки  
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вимагає великої концентрації уваги до відчуттів м’язевого тонусу. Роботу над 

етюдом слід починати із аналізу тексту. Учень повинен зрозуміти ,в якій руці 

формується так званий гармонічний каркас етюду. Далі, разом з викладачем 

він аналізує текстові позиційні послідовності і технічні формули, з яких 

складається етюд. Після цього потрібен пошук вірних аплікатурних 

розв’язань. Коли учень вивчив текст напам’ять, можна перейти до 

наступного етапу, який передбачає аналіз технічного завдання та 

знаходження. відповідного способу технічного вивчення етюду. Спочатку 

бажано попрацювати окремими руками, а потім разом. У педагогічній 

практиці  найчастіше використовують етюди на дрібну техніку, подвійні 

ноти, акорди. Якщо метою є розвиток пальцевої техніки і віртуозна сторона 

його вимагає виконання різних пасажів, то щоб досягнути доброго 

результату в грі, можна використовувати такі способи: 

1) Програвати складні пасажі в протилежному напрямку. 

2) Виконувати складні фігурації двома руками в октаву. 

3) Перегрупувати пасажі в інші технічні фрази, наприклад в 

тріолі. 

4) Спосіб повторення груп в пасажах. 

Коли учень зможе виконувати етюд в потрібному темпі, у деяких 

епізодах може з’являтися втомлюваність рук, тому треба уникати зайвих 

рухів у технічно складних місцях, одноманітності рухів, що не дає 

можливості ігровому апарату звільнитись і відпочити. Іноді втома рук  

з’являється через невміння учня  об’єднати групи за пульсом, змістом, 

напрямком  музичного матеріалу. Викладач повинен виправити цю помилку. 

Вибір етюдів не повинен бути випадковим. Бажано  підбирати етюди на різні 

види техніки. Педагог повинен заздалегідь продивитись технічно складні 

місця і визначити, чи впорається учень з цим твором. Нерідко стається так, 

що дитина витративши час на розбір етюду і вивчення його напам’ять, не 

здатна виконати його досконало в  потрібному темпі саме через певне 

технічне місце. Педагог Н.Любомудрова радить виконувати частіше етюди 
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на сцені. Вона стверджує, що саме на естраді виявляються слабі сторони 

учня, тому цей виступ буде перевіркою технічних можливостей учня.  

Фізична вправність дуже добре розвивається і формується на 

спеціальних вправах, які утворюють цілий розділ інструктивної літератури. 

Вправи писали Л. Бетховен, Ф. Ліст, Й. Брамс, концертуючі піаністи – 

А. Єсипова, Ф. Бузоні, М. Лонг, педагоги О.Гнєсіна, Є. Тімакін. Кожен з них 

прагнув узагальнити свій досвід виховання піаніста. Збірники можна 

поділити умовно на 3 групи. Підставою поділу є вік учня на час введення 

вправ у його учбовий процес. Для учнів середніх класів можна порадити 

вправи О. Гнєсіної «Підготовчі вправи до різних видів фортепіанної 

техніки», вправи В. Лістової ,які корисні і дуже доступні. В них є методи 

розвитку рухливості першого пальця, вправи на репетиції ,на  точне глибоке 

відчуття клавіатури. Є зразки для здатності руки швидко й легко переходити 

із вузького положення в широке, та інші.  

Збірник Шарля Ганона «Піаніст – віртуоз»,який містить 60 вправ для 

розвитку пальців і легкого зап’ястя . Складається збірник з 3 частин. 1 

частина – «пальцівки», 2 – гами та арпеджіо усіх видів, вправи на 

підкладання першого пальця, 3 – репетиції, трелі, октави.  

Цікавими  є такі збірники: Е.Донаньї «Найважливіші вправи пальців 

для досягнення надійної фортепіанної техніки», де велику увагу автор 

приділяє вправам для незалежності та сили пальців. Усі вправи доступні, 

ясно викладені.  Збірник Є. Тімакіна «Вправи на поєднання 4-ох звуків» – ці 

вправи для розвитку слуху, мислення, тренування піаністичного апарату. 

Збірник К.Таузіга «Щоденні вправи для фортепіано» – це 3 зошити з різними 

видами вправ. Для учнів середніх класів може підійти 1-й зошит. Р.Йозефі 

«Школа віртуозної фортепіанної гри» -видана в Нью-Йорку у 1902 році. Цей 

збірник складається з 24 розділів, охоплює всі відомі  види фортепіанної 

техніки, а  також  розглядає  їх всесторонньо і детально. Вправи В.Сафонова 

« Нова формула». Це вправи на вироблення зосередження, уваги та навчанню 
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способу гри, коли дія рук піддається керуванню розумом, де пальці «йдуть» 

за головою, а не навпаки. 

Викладач повинен всебічно працювати над розвитком технічної 

сторони учня. Виробити свою власну поступову стратегію вдосконалення й 

покращення можливостей дитини. В свою чергу  учень, працюючи 

добросовісно і організовано, буде здатним використати свій потенціал в 

старших класах. Йому відкриється можливість виконувати складні твори, він 

буде вміти застосовувати різноманітні прийоми та відчувати естетичне 

задоволення від гри технічно складних творів. 
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СТАН ДУХОВНОГО РОЗВИТКУ СУЧАСНОЇ УКРАЇНСЬКОЇ 

ШКІЛЬНОЇ МОЛОДІ 

Вибраний Україною демократичний курс подальшого розвитку і 

пов’язана з ним перебудова всіх сфер суспільства потребують гармонійної, 

розвиненої, активної особистості, що є однією із вимог гуманізації та 

гуманітаризації освіти. Ця умова набуває особливої актуальності в умовах 

сучасного перехідного періоду, коли старої системи освіти вже немає, а нова 

ще не зовсім створена. У зв’язку з цим назріла гостра потреба пошуку 

резервів, оскільки майбутню долю України вирішуватиме рівень культури, 

моральності та духовності сьогоднішньої сучасної молоді.  

В суспільстві завжди існували та функціонували групи різного 

характеру (культурні, релігійні, політичні). Вони є невід’ємною частиною 

суспільства. Кожна народжена людина неминуче входить в суспільство і 

втягується в процес соціалізації, тобто процес становлення особистості, 

поступово засвоєння нею вимог суспільства, набуття соціально значущих 

характеристик свідомості і поведінки, які регулюють її взаємовідносини з 

цим суспільством. 

Соціальні групи, що масово виникають в суспільстві, досить 

різноманітні за родом своєї діяльності. Особливістю цих груп є те, що 

практично всі вони пропонують привабливі для індивіда перспективи. Проте, 
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чітко визначити місце і роль певної соц-групи в суспільстві, з’ясувати 

істинність пропагованих нею ідеалів, способів подолання  життєвих 

труднощів є складним завданням не тільки для старшокласника, а й для 

дорослої людини. 

Окрім того, велика кількість соціальних груп є небезпечними для 

соціуму в цілому та для окремого індивіда (ультрарадикальні партії, 

тоталітарні секти, антисуспільні субкультури). Тому для підлітка, що шукає 

себе в світі, часто вороже настроєного до «загальних» цінностей надзвичайно 

важливим є вміння самостійно збирати інформацію про соціальні групи, 

визначати їх характер, розпізнавати небезпеку, пов’язану з їх діяльністю [5]. 

Метою нашої статті є аналіз стану духовного розвитку сучасної 

української шкільної молоді та зрозуміння ролі існуючих молодіжних 

субкультур.  

Сучасне поняття духовності зумовлене багатьма чинниками, серед яких 

важливе місце посідають історичний, соціальний, культурний та релігійний 

фактори. Духовність  категорія, що окреслює ступінь засвоєння індивідом і 

групою духовних ідей, цінностей та норм, що визначають поведінку людини. 

Саме поняття «духовність» є поняттям ємним і включає цілу низку 

компонентів, окреслюючи взаємозв’язки людини і світу. На сьогодні 

очевидним є те, що глибинна сутність духовності українського народу 

зумовлена його національними особливостями, ментальністю.  

Найбільш систематизовано етнопсихологічні детермінанти духовності 

українців подані у працях Т. Длінної, А. Колодного, О. Кульчицького, 

В. Яніва та Л. Филиповича, В. Мельник. Наробки вказаних авторів 

представлені в умовній схемі залежності етнопсихологічних рис українського 

народу і відповідних характеристик української релігійності [1].  

Отож, етнопсихологічні детермінанти характеристик української 

духовності пояснюються геополітичною межовістю, емоційністю 

представників нації, кордоцентричністю та ін. А духовність українців 

характеризується особливою релігійністю. Геополітичне розташування 
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України викликало у людей невпевненість та незахищеність. Через це 

пошуки ставлення до трансценденції створювали сприятливий ґрунт для 

проникнення ідей християнства. Труднощі долі змушували українців шукати 

цінності, вищі за земне життя. Тому змістом їхнього існування стає не життя, 

не турбота про нього, а ідеал, що перевищує земні межі.  

Варто констатувати, що невід’ємною рисою українців є емоційність. 

Переважання чуттєвого начала над розумовим і вольовим детермінує 

сприймання Бога як внутрішнього закону, відповідно до якого треба жити. 

Українець довіряє себе, свою долю і свою волю Богові, а тому з покорою 

приймає всі страждання. Звернемо увагу і на кордоцентричність українців, 

яка є потужною передумовою духовності народу, адже рушійну роль 

відіграють не розумово-раціональні сили, а почуття людського серця. Основа 

релігійної свідомості українців лежить у серці людини і не є чимось 

стороннім для неї, а є її глибинною сутністю, потребою. Водночас 

релігійність українського народу не потребує створення богословських 

систем, оскільки є простою.  

Г. Сковорода розвиває на українському ґрунті символіко-

антропоцентричний напрям «філософії серця». Сенс життя у Г. Сковороди 

виявляється у пізнанні людиною самої себе, тобто передбачає повернення до 

глибинних підстав її існування. Повернення до себе, на думку філософа, 

розкриває стратегію життя людини, її внутрішній світ, стимулює її «сердечні 

веселощі» і породжує її «душевну міць». Усе в цілому спричинює спокій 

думки, формує справжнє серце, відроджує душу. Верховною метою життя 

Г. Сковорода вважає пізнання людиною Бога, який через людину бачить 

самого себе. Пізнання самого себе вимагає власного цілеспрямованого і 

поставленого зусилля. Філософ зазначає, що неможливо пізнати Бога, не 

пізнавши себе. Цей принцип став для нього чи не першою заповіддю: «Коли 

людина проникає у себе, вона починає бачити Бога» [3, с.78]. Подібне 

трактування символу «серця» й у творах попередників Г. Сковороди – 

Г. Смотрицького, К. Транквіліона – Ставровецького, Д. Туптала.  Ті ж 
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принципи «філософії серця» простежуються і у творчості Т. Шевченка, – 

наголос на серці як осередку внутрішнього життя людини, її найглибших 

почувань. І сам Т. Шевченко-поет живе не стільки правдою розуму, скільки 

правдою серця. Серце в поета є живим образом, самостійною глибшою 

істотою в людині, сповненій почуттів: 

І серце жде чогось. Болить 

Болить і плаче і не спить, 

Мов негодована дитина... [4, c.67] 

Кордоцентрична традиція в українській духовній історії не заходить у 

конфлікт з раціоналістичною (остання також має глибоке коріння в 

національній філософській культурі – твори І. Копинського, Й. Кононовича-

Горбацького, Ф. Прокоповича, В. Лесевича, О. Козлова та ін.), а, радше, 

намагається гармонійно співіснувати з нею. Для української культури взагалі 

притаманне звернення до духовного розуму – розуму, заснованому на вірі. 

Найоптимальнішим видається зіставлення двох або кількох філософських 

культур, що дасть можливість чіткіше усвідомити схожість і специфічність 

кожної. 

У типових, за Д. Чижевським, представників “філософії серця” на 

українському ґрунті (Г. Сковорода, П. Куліш, М. Гоголь, П. Юркевич) 

розуміння серця має своєрідні розходження. Наприклад, у Г. Сковороди цей 

символ не має такого колоритного емоційного забарвлення, як, скажімо, в 

П. Куліша або М. Гоголя. Щодо П. Юркевича, то, мислячи в християнсько-

платонічній традиції, він робить спроби тлумачити серце як онтологічну 

передумову пізнання сущого. Але про онтологічність серця в П. Юркевича 

можна говорити швидше як про осяяння, ніж як про методологічну систему. 

Характеризуючи етнопсихологічні особливості українців, дослідники 

вказують також на два різних типи поведінки: з одного боку – приниженість, 

втеча від дійсності в позаекзистенційний світ, з іншого – привітність і 

поетичність, а також почуття власної гідності, волелюбність, войовничість, 

що пояснюється відгомоном впливів на духовний світ народу, його козацької 
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вдачі. Саме цим А.Колодний та Л.Филипович пояснюють той факт, що 

«разом з глибоко вкоріненою релігійністю, українській вдачі властиві активні 

прояви іррелігійності, релігійного «інакомислія», скептицизму та 

«індиферентності» [2, 16]. 

Практичний досвід в ЗОШ  переконує, що її проблеми не вирішить 

жоден «інноваційний процес», а тільки розвиток духовних цінностей у 

шкільної молоді, виховання на основі зразка-ідеалу можуть оздоровити 

сучасне суспільство. Соціальний фактор є одним із визначальних чинників 

впливу на свідомість молоді. Несприятливе для розвитку духовності близьке 

та далеке середовище знищує паростки духовних прагнень у дітей та молоді. 

Соціальне середовище не є місцем прилучення молоді до духовних цінностей 

на сьогодні. Така ситуація виливається у катастрофічні наслідки: зростання 

злочинності, алкоголізму, наркоманії, збільшення кількості розлучень, 

самогубств, абортів, поширення венеричних захворювань, виникнення нових 

форм узалежнення: від комп’ютера, від телевізора, інтернету, гральних 

автоматів і т.д. Відсутність стійких духовних орієнтирів штовхає багатьох 

людей на пошук задоволень за допомогою наркотиків та алкоголю. Із 

поширенням серед молоді вживання наркотичних речовин тісно пов'язано 

розповсюдження ВІЛ-інфекції СНІДу. Значно зростає захворюваність на інші 

венеричні хвороби . 

Вищенаведені дані свідчать про не сформованість моральних якостей 

серед значної кількості молоді, відсутність духовних ціннісних орієнтирів та 

духовну порожнечу. Вражають взаємини батьків і дітей, адже батьки 

постійно навчають дітей як з кожної ситуації винести користь для себе і 

обманути іншу людину. Такі цінності культивуються безліччю фільмів, 

телепередач та реклам; більшає кількість продукції еротичного характеру. Це 

на свідомому та підсвідомому рівнях стереотипізує мислення та програмує 

поведінку молодих людей. Діти, які є очевидцями сцен жорстокості, 

насильства, часто поводяться в такий же спосіб зі своїми ляльками, тобто 

наслідують поведінку оточення. Побачене по телевізору теж є взірцем для 
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наслідування. З дитинства телебачення привчає до певної поведінки, певних 

реакцій, тобто формує фальшиві цінності.  

Відсутність духовних орієнтирів штовхає молодих людей до сурогатної 

духовності. Серед молоді популярними є різні стилі життя та поведінки, так 

звані субкультури: гопники, емоціонали, готи, мажори, скінхеди, байкери, 

хіппі, хакери тощо. Слово «гопник» в кримінальному жаргоні означає 

хуліган, опущена людина. Гопниками називають примітивних, 

інтелектуально нерозвинених, малоосвічених молодих людей. Самі себе 

гопники не називають гопниками. Самі гопники зазвичай називають одне 

одного «пацанами», «пацанчиками», «реальними пацанами». Гопники на 

виділяють себе в окрему групу відносно всього населення і не усвідомлюють 

себе як субкультуру.  

Більшу частину часу гопники проводять на вулиці, в парках, скверах, 

старих дворах, автобусних зупинках, гаражах. Одягаються вони переважно в 

спортивний одяг та куртки із синтетичного матеріалу. Гопників характеризує 

«борцівська хода», при якій тіло немов би розкачується в різні боки, і 

агресивна манера поведінки: демонстративний погляд, фамільярне звертання, 

провокування конфлікту. Надлишок вільного часу може заповнюватись 

розпиванням доступних алкогольних напоїв, а також лузанням насіння. 

Серед музики надають перевагу шансону, попсі. Мовлення характеризується 

активним використанням ненормативної лексики, великою кількістю слів-

паразитів, переважна більшість з яких «короче» та «слиш». 

Частина молоді є представниками Емо – молодіжної субкультури, що 

утворилася на базі шанувальників музичного стилю. Зазвичай їх називають  

емо-кіди (англ. kid – молода людина, дитина), або, залежно від статі: емо-бой 

(англ. boy – хлопець), емо-гьорл (англ.girl – дівчина). Головним правилом для 

емо-кідів є вираження емоцій. Їх вирізняють самовираження, протистояння 

несправедливості, особливе світовідчуття. Дуже часто емо-кід - вразлива та 

депресивна людина. Він виділяється з натовпу яскравою зовнішністю, шукає 

однодумців та мріє про щасливе кохання. Існує стереотипне увлення про емо, 
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як про плаксивих хлопчиків та дівчаток. Для емо є характерним заснований 

на естетиці прекрасного принципово інфантильний погляд на світ, 

інтравертність, акцент на внутрішніх переживаннях. Емо прагнуть не 

приховувати свої переживання (сум чи радість), дати волю всьому, що є 

всередині.  

 Дещо з іншої сторони характеризуються мажори, молоді люди, які 

мають багатих та впливових батьків та користуються завдяки цьому 

можливостями, які є недоступними для більшості однолітків. Мажор не 

цікавиться побутовими проблемами, оскільки такі проблеми для нього 

вирішені батьками. Він не відчуває нестачі кишенькових грошей. Серед 

мажорів цінується високий рівень успішності в школі та вузі. Відношення до 

однолітків із простих сімей – покровительне, милосердне або зневажливе, 

хоча, як правило, байдуже.  

Найяскравіше з усіх перерахованих молодіжних неформальних 

угруповань виділяються готи – представники субкультури, яка виникла 

вкінці 70-х років. Готична субкультура різноманітна та неоднорідна через те, 

що у ній культивується роль індивідуальних якостей, проте виділяється 

багато загальних рис: любов до готичної музики, похмурий імідж, інтерес до 

містицизму та езотерики, декадансу, любов до хорової літератури і фільмів. 

Незмінними залишаються два елементи одягу: переважаючий чорний колір, а 

також виключно срібні прикраси. Широко використовується окультна 

символіка: пентаграми (як звичайні, так і перевернуті), перевернуті хрести, 

восьмикутні зірки (символи хаосу). Також використовується багато різних 

символів смерті – прикраси з гробами, черепами і т.д., часто декларується 

тафофілія – любов до цвинтарів, надгробників і похоронні ритуали. До суто 

готичних символів відносять летючих мишей , які символізують зв’язок з 

вампірами. 

Висновки. Таким чином, такі неадекватні нахили сучасної молоді, які 

проявляються у різних субкультурах засвідчують відсутність духовного 
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стержня особистості та потребу виховного впливу у напрямку розвитку 

духовних цінностей.  

Варто зазначити, що українці за своєю ментальністю є схильні до 

духовного пошуку, вони потребують високих духовних ідеалів, цінностей, у 

них переважає «закон серця» над раціональним підходом до життя, прагнуть 

до трансценденції, що перевищує земні межі. Апріорі духовність українців 

кордоцентрична, глибинна, колоритна, тепла, сердечна. Дослідження з 

етнопсихології вказують саме на ці ознаки українців, які стали питомими, 

визначальними національними рисами. 

Хоча українцям притаманна глибинна сакральність духовності, проте 

сучасний стан духовного розвитку українського суспільства переживає 

неабияку кризу. Це пов’язано з низкою історичних, соціальних, економічних 

та інших факторів, які спричинили такий стан духовності.  

Проаналізований сучасний стан духовного розвитку сучасної 

української шкільної молоді свідчить про загальний занепад духовного стану 

суспільства, що особливо негативно впливає на молодих людей. Це зумовлює 

потребу повернення до істинної духовності, яка апріорі притаманна 

українцям, до формування та розвитку духовних цінностей, ідеалів та 

орієнтирів молодої людини, що і є завданням освіти загалом і предметів 

гуманітарно-естетичного циклу зокрема.  
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РОЗВИТОК ЕСТРАДНИХ НАВИЧОК У ЮНОГО МУЗИКАНТА 

Однією з важливих задач по вихованню юного музиканта є проблема 

концертних виступів і підготовка до них. Процес навчання музиці 

надзвичайно складний і багатогранний. У ньому важливі всі ланки і 

компоненти. Особливе значення має початковий етап становлення музиканта.  

Практично з першого року навчання, учень бере участь в творчому 

процесі і демонструє свої досягнення, музично-емоційні можливості на сцені. 

Виступи учнів – академічний концерт, технічний залік, виступ на святкових 

заходах є частиною навчального процесу і в той же час мають самостійне 

значення. Вони формують естрадну поведінку, виконавську волю учня, 

народжують потребу спілкування з публікою, самовираження.  

З першого ж виступу учень зіштовхується зі складними виконавськими 

завданнями, оскільки на будь-якому етапі навчання виконання музичного 

твору – це живий процес втілення творчого задуму учня. Крім технічних 

навичок виконавцю необхідне певною мірою емоційне напруження, що 

вимагає оптимально високого ступеня активності всього організму, всіх його 

систем (специфічна форма порушення, яку можна визначити як стан 

творчого натхнення).  



110 
 

Юний музикант і його педагог зіштовхуються з рядом проблем. Однією 

з таких проблем є зайве хвилювання, що змушує інших воістину талановитих 

музикантів, врешті-решт, відмовитися від концертних виступів і шукати себе 

в інших видах музично-художньої діяльності.  

Перший виступ перед слухачами справляє на дитину сильне, часом 

незабутнє враження. Почуття радості від усвідомлення вдалого виконання 

або засмучення від невдалого надовго запам’ятається йому і багато в чому 

визначить його відношення до майбутньої музичної діяльності. Та чи інша 

невдача під час виконання неминуче призведе до появи зайвого хвилювання 

на сцені. Повторні невдалі виступи закріплять зв’язок «виконання-

хвилювання», перетворять його в стійкий рефлекс, і музикант завжди буде 

хвилюватися, думаючи про майбутній виступ.  

Адекватність оцінки виконавця аж ніяк не знімає необхідності 

врахування педагогом індивідуальних особливостей психіки учня. Досвідчені 

педагоги вміло користуються оцінкою публічного виступу учнів як 

інструментом формування у них здатності в майбутньому реально сприймати 

власні успіхи або невдачі. Оцінка повинна бути об’єктивною, тактовною, 

відповідати психічному і фізичному стану – від обстановки залу для глядачів, 

до будь-яких несподіванок, які можуть статися під час виступу. Чим швидше 

і гнучкіше адаптується виконавець, тим успішніше він керуватиме своїм 

сценічним станом і легше знаходитиме почуття творчого підйому. 

Зазвичай у молодшого школяра не присутнє велике хвилювання, 

дитина в цьому віці дуже допитлива. Пізнавальна діяльність приходить в 

процесі навчання. Учнем тут рухає цікавість, і він грає перед глядачем, 

майже не відчуваючи хвилювання.  

Після дванадцяти років і старше відбувається бурхливий ріст 

організму. Настає статеве дозрівання. Порушується внутрішня рівновага. 

Дитина вже починає хвилюватися перед публікою. Вона осмислює – щоб 

добре виступити – треба багато займатися. У цих двох періодах для педагога 
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найголовніше дати учневі імпульс до саморозвитку, до його творчого 

самовираження.  

Головне – щоб учень завжди розумів: чому він хоче зіграти цей твір 

саме так, а не інакше. Щоб він не просто слухав педагога, сліпо слідував його 

порадам, а усвідомлював чому, скажімо, це трактування, це виконавське 

рішення хороше і переконливе, а ось це – недобре і не переконливе. Тоді в 

подальшому, в аналогічних ситуаціях, учневі буде непотрібна підказка 

ззовні. 

Плюс у цьому – якщо з боку учня проявляється ініціатива, і він розуміє 

музику по своєму. Тут явно видно, як ставиться учень до занять. Йому легше 

буде виходити на сцену, знаючи твір з усіх боків, і відчуваючи його по 

своєму, а не за чиєюсь нав’язливою думкою. У більш старшому віці молодий 

виконавець починає сам замислюватися про свої проблеми, про те, чого він 

хоче, і як домогтися цього, тільки з цього моменту почнеться його справжній 

рух вперед. Але тут все одно ще потрібна допомога педагога. 

Звичайно, допомога педагога учневі дуже корисна і потрібна, особливо 

на перших щаблях музичної творчості. Роль педагога володіти рідкісним 

чуттям на індивідуальність учня та непомітно для учнів направляти їх у 

потрібне русло. А з боку учня – вміти слухати поради педагога, переймати 

його вміння і навички.  

Виховання в учня естрадних навичок – невід’ємна і надзвичайно 

важлива частина педагогічного процесу, спрямована на професійне зростання 

учнів. Працюючи разом з педагогом, учень подолає всі труднощі, що 

зустрілися на його шляху, і зможе сміливо без хвилювання, без страху 

виходити на сцену. Кожен молодий виконавець повинен зрозуміти, що 

сценічний виступ – це не лише випробування нервової системи, але і радість 

спілкування з публікою, творче натхнення та професійне зростання.                
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КОМУНІКУВАННЯ ВЧИТЕЛЯ З УЧНЕМ 

У статті розглянуто тему комунікації як важливого фактора 

професійної діяльності. Метою цієї роботи є розкриття педагогічних умов 

формування комунікативних умінь учителя. Аналіз сучасної педагогічної 

практики засвідчує наявність суперечностей між високим рівнем 

професійних знань, умінь, навичок учителів і неспроможністю передати 

учням, залучити дітей до творчої діяльності, створювати доброзичливу 

атмосферу, встановлювати з ними психологічний і педагогічний контакт, 

керувати власним емоційним станом. Доведено, що спілкування відіграє 

значну роль при вирішенні навчально-виховних завдань педагогічної 

діяльності. Добре розвинені комунікативні вміння потрібні вчителю для 

створення оптимального педагогічного клімату. 

Ключові слова: педагогічна комунікація, діяльність, комунікативні 

вміння, спілкування. 

Teacher and student communication. The article considers the topic of 

communication as an important factor of screening activities. The purpose of this 

work is to reveal the pedagogical conditions for the formation of communicative 

skills of the teacher. Analysis of modern pedagogical practice shows the 

contradictions between the high level of professional knowledge, skills, abilities of 

teachers and inability to transfer to students, involve children in creative activities, 

create a friendly atmosphere, establish psychological and pedagogical contact 

with them, manage their own emotional state. It is proved that communication 

plays a significant role in solving educational problems of pedagogical activity. 

Well-developed communication skills are needed by the teacher to create an 

optimal pedagogical climate. 
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Професійна ідентичність вчителя – це усвідомлення своєї 

приналежності професії (певні якості особистості, знання і вміння) та 

співставлення своєї відповідності професійному образу. Важливою 

педагогічною умовою в педагогічній діяльності є формування у вчителів 

чітких уявлень про сутність та структуру комунікативних умінь. 

Загальні способи впливу педагога під час спілкування. 

До способів спілкування, як зазначалося, відносять також способи 

впливу однієї людини на іншу, коли ми прагнемо змінювати її поведінку в 

потрібному нам напрямі, знайти в системі її діяльності «слабкі місця», 

визначити фактори, що керують нею, і намагаємося змінити їх [1, 273]. 

Кожен з видів впливу є специфічним і застосовується за певних умов. 

До групи психологічних способів впливу на людей належать 

навіювання, наслідування, психічне зараження тощо. Це механізми, які 

діють, насамперед, на несвідоме. Існує ще такий важливий спосіб впливу, як 

переконання. На відміну від попередніх, його використовують тоді, коли 

хочуть вплинути на свідомість людини. Якщо дія трьох перших механізмів 

пов’язана переважно з некритичним ставленням людей до інформації, 

поведінки, емоцій тих, хто діє на них, то переконання передбачає логічне 

мислення, критичний аналіз цих сигналів. 

Переконання – це такий вплив однієї людини на іншу або на групу 

людей, який діє на раціональне та емоційне в їхній єдності, формує нові 

погляди, відносини, що відповідають вимогам суспільства. Переконання не 

дасть педагогу належного результату, якщо його буде підмінено 

моралізуванням. Тому краще не використовувати фрази на кшталт «мусиш», 

«зобов’язаний», «як не соромно» тощо, адже в такому разі цю форму впливу 

сприйматимуть як формальну, ставитися до неї будуть іронічно, або й взагалі 

з презирством. 
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Про мистецтво переконувати словом писав відомий вчений Блез 

Паскаль: «Кожний знає, що поняття потрапляють у душу двома шляхами: 

через розум і волю. Шлях розуму найбільш природний, оскільки не можна 

погоджуватися ні з чим, окрім доведених істин. Проте найбільш звичним є 

шлях волі... Це шлях низький..., через це всі проти нього» [2, 40–42]. 

Мистецтво переконувати полягає як у тому, щоб бути приємним, так і в тому, 

аби логічно обґрунтовувати свою позицію й переводити мислення в 

мовлення. Не можна досягти бажаного результату, якщо той, хто переконує, 

поводиться зверхньо або поблажливо, прагне самоствердитися, дійти до 

фіналу «перемога – поразка». А тому, аби переконати іншого, спочатку варто 

досягти того, щоб людина захотіла уважно і осмислено вислухати 

запропоновані їй аргументи. Для цього необхідно виокремити те спільне, що 

об’єднує людей, і встановити психологічний контакт. Потім доцільно разом 

проаналізувати всі аргументи обох співрозмовників і дійти спільної згоди. 

Тоді вплив переконання відповідатиме її думкам, поглядам, почуттям. 

Навіювання – це психологічний вплив однієї людини на іншу або на 

групу людей, що передбачає некритичне сприймання висловлених думок і 

волі і є механізмом, який дає змогу вплинути на несвідоме: переконання, 

емоційні реакції, очікування тощо. 

Під час навіювання не досягається згода, а лише забезпечується 

прийняття інформації, що містить готовий висновок. Завдяки інформації, 

учень має сам дійти необхідного висновку. 

Психічне зараження – яскраво проявляється як засіб впливу в групах 

малознайомих людей (напр. під час релігійного екстазу, паніки тощо). 

Свідомі характеристики, що існують у більшості індивідів, зникають у таких 

умовах і замінюються несвідомими. При цьому багаторазово підсилюється 

емоційний вплив завдяки його «відбиття» від багатьох людей [3, 10]. У таких 

ситуаціях індивіди несвідомо наслідують  поведінку інших. 

Якщо люди люблять своє діло, то успіхи одного мотивують інших, 

викликаючи в них інтерес, захоплення, а не заздрість і поганий настрій. 
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Наприклад, під час педагогічного спілкування відбувається взаємозараження 

педагога і студентів, а це стимулює їхнє творче самопочуття на основі 

співчуття, співпереживання, ініціатором якого виступає педагог. Своїми 

емоціями, інтересом до проблеми він заражає тих, кого хоче повести за 

собою.  

Наслідування – особлива форма поведінки людини, що полягає у 

відтворенні нею дій інших осіб. Наслідування може бути виявом активності 

індивіда, яка може бути наслідком власної ініціативи або результатом впливу 

інших людей, також може бути як несвідомим, так і свідомим, 

цілеспрямованим. Так молодий спеціаліст вчиться у досвідченого, 

наслідуючи зразки його дій, стратегії та тактики вирішення професійних 

завдань. Таке явище є позитивним. 

На практиці навіювання, переконання, психічне зараження, 

наслідування рідко вживаються в чистому вигляді. Найчастіше вони 

доповнюють одне одного, функціюють у системі. Наприклад, перед однією з 

фірм, що працювала в умовах жорсткої конкуренції, постала потреба 

реконструювати виробництво і запровадити нову технологію. Керівник 

фірми (досвідчений менеджер), залучаючи до роботи кращих спеціалістів, 

використовував різні прийоми спілкування і постановки перед ними 

завдання. Описані способи впливу на людей деякі автори називають 

механізмами. До таких механізмів належить і свідоме маніпулювання 

людьми та актуалізація, яку йому протиставляють [3, 11, 12, 30, 31] 

Традиційно вважають, що навчальний процес ґрунтується на прямій і 

постійній взаємодії вчителя з учнем. При цьому першому відводиться роль 

керівника, ініціатора і «двигуна», а другому – статус об’єкта впливу: учень 

має сприймати і засвоювати те, що йому пропонує вчитель. Урок у цьому 

випадку нагадує театр одного актора: вчитель є головним, часом і єдиним 

трудівником. Учні ж у такому «театрі» залишаються переважно «слухачами» 

і «глядачами». Не підлягає сумніву, що таке навчання позначається і на 

формуванні їхніх характерів – вони йдуть у життя після школи «слухачами» 
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та «глядачами». Поступово учень стає споживачем готового 

інтелектуального продукту: пам’ять завантажується, але дрімає мислення, 

здібності, уява, воля, відчуття, потреби діяльності, емоції тощо. 

Саме тому варто розчленувати традиційно сформовану систему 

«вчитель-учень» і забезпечити тому, хто навчається, більш автономну 

функцію – з правом на власне рішення та вибір. Тільки за таких обставин він 

відчує себе вільною, діяльною особистістю. 

Педагогічне спілкування допомагає вчителеві організувати взаємодію 

на уроці і поза ним як цілісний процес. Не обмежуючись лише 

інформаційною функцією, воно створює умови для обміну ставленнями, 

переживаннями, допомагає самоутвердженню учня в колективі, забезпечує 

співробітництво і співтворчість. 

Непрофесійне педагогічне спілкування призводить до негативних 

наслідків (страх, пригніченість і невпевненість у собі учнів, зниження їхньої 

працездатності, небажання думати й діяти, та на цій основі виникає 

негативне ставлення до самого вчителя і його предмета). Як засвідчують 

дослідження, такий стан учнів є дуже стійким і триває протягом багатьох 

років. 

Педагогічне спілкування характеризують такими функціями: 

 повідомлення інформації; 

 пізнання особистості іншої людини (учня); 

 організація діяльності на суб’єкт-суб’єктному рівні; 

 обмін ролями (уведення особистісно-рольової форми в навчально-

виховний процес, тобто залучення учнів до окремих елементів уроку); 

 співпереживання педагога за успіхи учнів; 

 допомога учневі в усвідомленні свого «я», своєї особистісної 

значимості. 

Серед типових помилок студентів-практикантів і молодих учителів, які 

допускаються при цьому – невміння організувати спілкування з учнями 

цілісно. Наприклад, прагнення провести урок лише як систему інформування 
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класу. У таких випадках немає контакту з учнями, оскільки відсутня система 

відносин (обмін ролями, співпереживання, самоутвердження та ін.). Таке 

заняття навіть за умови доброї підготовки вчителя  не буде цікавим для 

школярів та не досягне загальної мети. 

Головними ознаками педагогічного спілкування на суб’єкт-

суб’єктному рівні є здатність розуміти й бачити співрозмовника (особистісна 

спрямованість, неприпустимість домінування педагога, визнання права учня 

на свою думку), розуміння внутрішнього світу дитини (почуттів, інтересів, 

переживань), нестандартні форми спілкування. При цьому комунікативний 

вплив педагога на школярів має таку структуру: 

Хто – кому – що – як – ефективність повідомлення. 

При цьому хто – суб’єкт комунікативного впливу (педагог); кому – 

об’єкт цього впливу (учень або клас у цілому); що – зміст комунікації 

(навчальний матеріал тощо); як – конкретна педагогічна техніка (засіб 

спілкування); ефективність повідомлення – ступінь збігу змісту, що 

передасться педагогом зі змістом, сприйнятим учнями (класом). 

При цьому важливими є соціально-психологічні особливості 

особистості вчителя в поєднанні із засобами педагогічного впливу, якими він 

володіє (компоненти хто і як). 

Залежно від типу  спілкування вчителя може бути: 

 функціонально-рольове (стандартизоване, ділове, із чітко 

визначеними ролями: учитель навчає, учні вчаться); 

 особистісно орієнтоване (у навчальному процесі активну роль 

відіграють самі учні). 

Психологічний портрет вчителя, який вдається до особистісно 

орієнтованого спілкування, виглядає таким чином: 

 педагог відкритий і доступний для кожного учня, не викликає страху 

в дітей, даючи їм можливість висловити думки та почуття, бути відвертими у 

поглядах; 
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 демонструє дітям цілковиту довіру до них, не принижує їхньої 

гідності; 

 щиро цікавиться життям учнів, не байдужий до їхніх проблем, 

справедливий; 

 виявляє емпатійне розуміння школярів – бачення їхньої поведінки 

їхніми ж очима, відчуваючи внутрішній світ дитини; 

 надає учням реальну допомогу. 

Отже, загальний психологічний портрет учителя, який активно 

використовує у своїй діяльності особистісно орієнтований підхід, є такий: 

відкритість, доступність, створення можливості учням висловлювати їхню 

позицію й почуття, справедливість і довіра до дітей, урахування їхньої 

гідності й неповторності, готовність  прийти на допомогу вихованцям. 

За своєю структурою в педагогічному спілкуванні можна виділити такі 

етапи. 

1. Моделювання майбутнього спілкування (прогностичний етап). Цей 

етапвимагає розуміння викладачем особливостей аудиторії, її пізнавальних 

можливостей та труднощів. Матеріал уроку має бути «спроектованим», 

зіставленим із цими та іншими моментами.  

Для характеристики системи дій, що їх виконують суб’єкти 

спілкування, використовують і таке поняття, як «модель». Прогресивна 

американська психологиня, фундаторка сімейного консультування, 

Вірджинія Сатір виокремлює п’ять моделей (типів) спілкування: 

запобігливий, звинувачувальний, розважливий, віддалений і врівноважений 

[4, 43]. 

Запобігливий тип. В ньому людина прагне догодити іншим, часто 

вибачається, не вступає в суперечки. Вона говорить так, ніби нічого не може 

зробити сама, не діставши схвалення інших, погоджується з будь-якою 

критикою на свою адресу, вдячна вже за те, що з нею розмовляють. Такий 

тип ще називають миролюбством. 
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Звинувачувальний тип. Така людина постійно шукає і знаходить тих, 

хто винен. Він – диктатор, господар ситуації, нерідко поводиться зухвало, 

говорить різко й жорстко, перебиває інших, не даючи людям договорити до 

кінця. Людина цього типу прагне в такий спосіб завоювати авторитет, владу 

над іншими.  

Розважливий тип (або «комп’ютер», як називає його ще Вірджинія 

Сатір) – це дуже коректна, надто спокійна людина, яка все розраховує 

наперед, має монотонний голос, вибудовує довгі фрази. 

Віддалений тип не реагує на жодні запитання, часто говорить 

недоречно та невчасно.  

Крім цих чотирьох моделей спілкування, які свідчать про занижену 

самооцінку, відчуття власної неповноцінності, є ще один тип, який має назву 

врівноваженого. Поведінка такої людини послідовна, гармонійна. До інших 

вона ставиться відкрито, чесно, ніколи не принижує людську гідність. Люди 

такого типу спілкування, як правило, знаходять вихід із складного становища 

і можуть об’єднати інших людей для спільної діяльності. Це – цілісні 

особистості. Вони прямо передають свої думки, відкрито виражають почуття, 

здатні до особистісного зростання, викликають повагу й довіру до себе. Інші 

в їхньому товаристві почуваються добре і вільно. Врівноважені люди мають 

високий рівень моральної та психологічної культури спілкування і 

потенційні можливості для її підвищення [4, с. 6, 43]. 

Якщо порівняти способи впливу маніпулятора і актуалізатора із 

зазначеними моделями, можна побачити, що представники перших чотирьох 

типів є маніпуляторами, а врівноважений тип – актуалізатором. 

Концепції впливу, які розробили Еверет Шостром та Вірджинія Сатир, 

за спрямованістю наближаються до оригінального підходу Еріка Берна 

(трансакційний аналіз). Він зазначає, що люди у своїй поведінці реалізують 

три позиції: Дорослого, Батька та Дитини. Ці три складові є в кожної 

людини, але всі по-різному ними користуються. Дорослий сприймає світ 

таким, який він є, розуміє інтереси інших, вміє розподілити відповідальність 
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між собою та іншим. Дитина – це наша емоційність, нерідко безпосередність 

і безвідповідальність, залежність від інших. Батько – це той, хто погано 

розуміє, який же світ насправді, проте знає, яким він має бути. Він виховує, 

наставляє, карає, але може при цьому взяти відповідальність на себе. 

На певному етапі та в певній ситуації кожна з трьох позицій буває 

доцільною, потрібною. Однак нерідко позиція Батька чи Дитини може бути 

недоречною чи навіть комічною, якщо це не відповідає ситуації, віковим та 

індивідуальним особливостям людей, що спілкуються. Зазвичай більшість 

людей, зокрема молодь, віддають перевагу спілкуванню з позиції 

«Дорослий–Дорослий». Дуже важливо правильно визначити позицію 

співрозмовника та власну, аби досягти мети та реалізувати гуманістичні 

переконання особистості. 

Наведені способи (моделі) спілкування застосовують у різних 

ситуаціях ділового спілкування. Вибір способів спілкування, які 

відповідають конкретній ситуації, свідчить про високий рівень моральної та 

психологічної культури спілкування. Отже, прогнозуються зміст, структура, 

засоби спілкування, можливі способи комунікації, залучення аудиторії до 

взаємодії, шляхи створення творчої атмосфери, тобто створення 

можливостей для вияву кожним учнем своєї індивідуальності. 

2. Організація безпосереднього спілкування на початковому етапі 

взаємодії (комунікативна атака). Це техніка швидкого (уже на перших 

хвилинах роботи) включення класу в необхідну роботу. Такий початок 

заняття можливий, коли вчитель володіє прийомами швидкого встановлення 

необхідного контакту з аудиторією та динамічного впливу.  

3. Управління спілкуванням – це підтримка ініціативи учнів і 

діалогічного спілкування з ними, коригування самого процесу спілкування 

відповідно до його мети. На цьому етапі відбувається обмін інформацією, 

оцінювання інформації, дуже важливою є атмосфера доброзичливості та 

взаємоповаги, при яких він відчуває позитивні емоції від кого спілкування. 
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4. Аналіз системи спілкування – її моделювання на наступну діяльність 

(полягає в порівнянні мети та засобів з отриманим результатом). 

У підсумку варто зазначити, що процес навчання і виховання є певною 

системою соціально-психологічною взаємодії. Спілкування відіграє значну 

роль при вирішенні навчально-виховних завдань педагогічної діяльності. 

Добре розвинуті комунікативні вміння потрібні вчителю для створення 

оптимального педагогічного клімату. 
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ПОЛІКУЛЬТУРНИЙ ХАРАКТЕР СУЧАСНОЇ МУЗИЧНОЇ 

ОСВІТИ 

Усвідомлення приналежності до тієї чи іншої нації та її культури 

багато в чому залежить від взаємодії людини з культурами інших народів. 

Відомо, що тема збереження культурних музичних традицій 

обговорюється як спосіб вирішення культурних та міжкультурних проблем, 

реалізації в соціумі концепції діалогу культур і використання досвіду народів 

у подоланні соціокультурних криз.  
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Вищесказане дозволяє стверджувати, що сучасне суспільство, яке 

характеризується інтеграційними процесами, розмаїттям культур і людської 

діяльності, визначає міжкультурну спрямованість і полікультурний характер 

музичної освіти. Отже, в педагогічній практиці ми маємо справу не з 

абстрактною особою, яка перебуває поза простором і часом, а з людиною, що 

живе і розвивається в певному національно-культурному музичному 

середовищі та знаходиться на конкретному етапі соціокультурного розвитку. 

Обумовлюється це дією ряду відомих факторів, що породили 

необхідність: 

 виховання у підростаючих поколінь глибокої поваги до свого народу і 

любові до Батьківщини з метою зміцнення єдності держави; 

 орієнтації дітей та учнівської молоді на загальнолюдські музично-

культурні цінності, на кращі музично-культурні досягнення людської 

цивілізації, на усвідомлення приналежності до світу людей, до світової 

спільноти; 

 культивування толерантного ставлення до людей різних 

національностей, до їх музично-культурних цінностей. 

Цілком зрозуміло, що реалізація цих завдань виводить педагогіку 

музичної освіти на полікультуру як суспільства, так і окремої людини, 

оскільки музична освіта покликана допомогти кожній людині не лише увійти 

в світ музики сучасного життя, а й побачити спільне та відмінне між 

різноманітними культурами, поглянути на традиції власного суспільства 

очима інших народів. 

Згідно з сучасними науковими теоріями навчання, виховання і розвиток 

людини повинні спиратися на багатий культурний досвід численних народів, 

що дозволить сприймати, освоювати, відтворювати і творчо перетворювати 

культурні цінності. Важливу роль в культурному розвитку людини відіграє 

музичне мистецтво. З музичним мистецтвом багато в чому пов’язані 

проблеми культурного розвитку сучасної молоді, її спрямованості до 

національних і загальнолюдських цінностей музичної культури суспільства. 
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У зв’язку з цим, одним з головних завдань музичної освіти виступає розвиток 

у наступних поколінь культури, яка найбільш чітко проявляється у взаєминах 

людей, особливо в міжкультурних комунікаціях між представниками різних 

народів. Звідси актуалізація уваги педагогів, вчителів-практиків до 

полікультурних аспектів музичної освіти, до формування музичної культури 

людини, особистість якої може бути названа полікультурною особистістю. 

На початку ХХI століття полікультурна компетенція школяра або 

студента стала педагогічною проблемою. Найчастіше ця проблема 

позначається як проблема відносин особистості до національних і 

загальнолюдських цінностей музичної культури суспільства, як проблема 

неузгодженості цінностей особистості та суспільства. Останнє передбачає 

постійне модифікування цілей музичної освіти в міру їх досягнення, її ідеал – 

створення у підростаючої особистості цілісного світу музичної культури в її 

гармонізованій організації, тобто розвиток національної культури і 

полікультури особистості засобами музики. 

Полікультура особистості – як частина музичної культури людини, 

включає в себе: усвідомлення музики інших народів як цінності; ціннісну 

орієнтацію на пізнання музики інших народів; духовну потребу в 

міжкультурному музичному спілкуванні з іншими народами на основі 

пізнання їх цінностей; потребу познайомити інші народи з цінностями 

музичної культури свого народу. 

Полікультура особистості залежить від рівня загального музичного 

розвитку учнів, їх вміння і готовності сприймати, пізнавати, переживати і 

відтворювати інонаціональні цінності, їх прагнення збагачувати себе знанням 

цих цінностей. На жаль, має місце слабка національно-культурна музична 

грамотність учнів різних вікових груп. Більш-менш знаючи музичну 

культуру свого народу, про інші вони мають слабке уявлення. 

Тому так важливо для сучасного школяра і студента усвідомлювати 

важливість накопичення міжкультурного музичного досвіду спілкування. 

Основним засобом вирішення цього завдання є зміст музичної освіти, яка має 
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бути спрямована на формування в учнів різних вікових груп полікультурних 

уявлень і понять про норми взаємодії музичних культур; на формування 

ціннісного ставлення до етно, регіональної, української та світової культур; 

на формування досвіду творчого музично-діяльнісного взаємозв’язку між 

різними культурами. Але, щоб ця робота сприяла формуванню полікультури 

особистості засобами музики, вона повинна мати певну логіку, 

підпорядковану розкриттю сутності та найважливіших сторін 

міжкультурного музичного спілкування. 

 

Сов’як-Герасимович Зоряна,  

старший викладач вищої категорії 

Дрогобицької дитячої музичної 

школи № 1 

 

ЕМОЦІЙНИЙ КОНТАКТ ПІАНІСТА З ІНСТРУМЕНТОМ ЯК 

ЗАПОРУКА УСПІХУ 

 

Найпотаємніше бажання кожного виконавця – це відчути інструмент, 

як частину себе, можливості якого дозволяють розказати про свої 

переживання невимушено і природно, ніж звичайною людською мовою . 

В першу чергу потрібно виробити усвідомлену систему рухів. Організм 

людини подібний до складної електричної машини. Наш мозок розсилає 

тисячі наказів майже одночасно. Не можна послідовно усвідомлювати 

фортепіанну гру шляхом окремого усвідомленого керування кожним 

імпульсом.  

Педагог зобов’язаний добре знати весь механізм учня включаючи і 

особисті рухи, щоб вміти виправляти помилки. На більш високому рівні 

навчання учні і самі мають ознайомитися з основами фізіології, провірити це 

на собі, так як часто буває,що навіть піаніст з вродженими піаністичними 

даними псує їх, будучи не в стані у потрібний момент усвідомити і виправити 

в його піаністичному апараті дефект. Але під час виконання думати про 
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деталі роботи апарату, думати про те, що робить кисть чи рука так само 

шкідливо, як і в іншій діяльності. 

Наші рухи повинні пристосуватися до інструменту і багато моментів 

цього пристосування приходиться постійно усвідомлювати. А усвідомлювати 

потрібно не окремі частини, а весь процес в цілому і в першу чергу основу 

цього процесу – музичну думку і її емоційний зміст. 

Так як і в інших видах мистецтва, музика виражає людські пристрасті і 

переживання. Різниця заключається в тому, що музика виражає емоції, які 

картина чи слова не можуть передати. Музика передає емоційний зміст і 

виконання повинно передати цей зміст.  

Трель, або якесь стакатне обернення само по собі не може бути 

емоційно насичене. Якщо будь-яка трель у п’єсі відображає, наприклад, 

радість, то і відпрацьовувати трель повинно так, щоб ми передавали радість і 

трель звучала безпосередньо, як спів пташки. 

Якщо вилучити із музики емоційний зміст, то воно розпадеться на 

окремі безглузді звуки. Тому в першу чергу виконавець передусім той, хто 

бачить і заставляє всіх бачити цей взаємозв’язок , що відкриває людям фуга 

Баха, або соната Бетховена, можна довести до свідомості слухача тільки в 

тому випадку, якщо виконавець твору віддається настрою, змісту даного 

твору.  

Цікаво все, що по-справжньому захоплює. Нудним буває тільки завчене 

і скопійоване. Наслідування інших, якими б не були видатними – в підсумку 

все більше віддаляє від справжнього проникливого виконання, так само, як 

погоня за зовнішніми, ефективними результатами. 

Музичний твір записано в нотах композитором тільки у загальних 

рисах, емоційний зміст його намічено ескізно. Цей ескіз, що складається із 

нот, виконавець оживляє і заново створює. Таке воскресіння твору 

відбувається за допомогою музичного уявлення самого виконавця. Музичне 

уявлення не створюється зразу, а дозріває поступово. 
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Прояви почуттів бувають дуже різноманітні не тільки  у різних людей, 

але і у однієї людини, тому при глибокому, проникливому виконанні музики 

вирішення бувають різні. Отже, ні для одного твору нема якого-небудь 

певного ідеального способу виконання  і навіть авторське виконання не треба 

вважати таким. Не можна давати точних вказівок, як потрібно грати даний 

твір. Йде мова про речі в цілому, або частково (наприклад, який звук має 

бути голосніший, тихіший і т. д. ). Можна давати лише загальні вказівки, але 

всередині  цього загального стільки відмінностей.  

Для гри на фортепіано музичне уявлення грає значно більш істотну 

роль, ніж для гри на інших інструментах. Справа в тому, що струнні і духові 

інструменти дозволяють виправити звук в процесі його звучання, змінювати 

як висоту так і тембр. У той час, як піаніст не має можливості подальшого 

коригування. Так, як вся якість звуку формується в момент відчеплення, 

тобто за соту, чи меншу долю секунди, то найменша неясність уявлення 

тягне за собою непоправне спотворення суті виконуваного твору. 

Виходячи з того, що піаніст не в силах змінити вже взятий звук, 

роблять висновок ніби активність піаніста потрібна тільки до моменту 

звучання (тобто відчеплення ), а після цього він може розслабитися, так що 

гра на фортепіано не що інше, як постійне чергування активності і 

розслабленності. Практично це означає, що для видобуття довгого звуку, 

наприклад, половинної ноти в повільному темпі потрібна м’язова діяльність 

впродовж одної миті, а потім можна “відпочивати” до наступного звуку.  

Рішення на перший погляд здається заманливе, тому що воно дає 

можливість економії м’язової енергії. Насправді такий спосіб може погубити 

не тільки техніку, але рано чи пізно музичне уявлення виконавця. 

Між музичним уявленням і рухами повинен бути тісний зв’язок: 

основною умовою хорошої техніки є зміна руху в залежності від змін 

звукового уявлення. За більш сильне звучання відповідає рух з більшою 

масою, або більш швидший,  відповідно також змінюється рух, коли звук 

повинен бути більш коротким чи довгим.  
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Що робить звук на фортепіано довгим? Все залежить від того скільки 

часу тримається клавіша внизу, отже демпфер зверху, але і від того ми 

зможемо  заставити слухача чути замість швидко завмираючого звуку рівний 

і навіть посилюючий звук. Успіх такого переконання залежить від того чи 

вдасться створити всі умови, що підтверджують  у слухача враження 

тягучого звуку і в той же час уникнути всіх факторів, що заважають цьому 

враженню. Наприклад, довгі і короткі звуки відрізняються один від одного в 

той момент зародження відносно супутніх їм призвуків. 

Створити ілюзію тягучого звуку можна дійсно за допомогою 

визначених рухів, але ті рухи ми не здатні створювати без достатньо 

інтенсивного уявлення. Адже навіть заключний акорд необхідно уявити в 

його реальній тривалості, бо сам намір взяти  довгий акорд інтенсивно вже з 

моменту взяття акорду.  

Імпульси, що керують складним комплексом роботи м'язів , явно 

повинні передувати самим рухам. Якщо ми хочемо,щоб акорд звучав 

інтенсивно в продовженні всієї тривалості, ми повинні підготовити наші рухи 

до видобуття довгого звуку, у такому випадку вони виконують те, що 

потрібно для отримання звуку, що здається довгим, тобто по можливості 

позбавленого призвуків. Якщо ми не хочемо, щоб акорд звучав інтенсивно, а 

просто тримаєм клавіші внизу, щоб звуки не переривались, то це створює 

м’язовий імпульс для видобуття короткого повного призвуків звуку ще до 

його видобуття. Останнє, чисто метричне уявлення задовольняється простим 

звучанням, але якщо не заповнювати життям, динамікою тривалості звуків  

це є дуже шкідливо. М’язи у цьому випадку отримують імпульси двоякого 

роду. З одної сторонни, вони повинні притримувати клавіші внизу, 

відповідно написаній в нотах тривалості, а з іншого – появляється намір 

уявляти і тримати звук з повною інтенсивністю тільки на короткий час, а це 

потребує від м’язів роботи відповідно короткому звучанню. Не можна 

забувати про те, що звукове уявлення і імпульси рухів виникають неодмінно 

ще до видобуття звуку.  
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В результаті суперечливих один одному імпульсів появляється повна 

розгубленість, а потім холодне байдуже виконання. Суперечливість між 

уявленням, здійсненням, рано чи пізно приводить до втрати ясності і 

впевненості самого уявлення.  

Єдиний можливий шлях до знаходження правильної роботи м’язів – 

найбільш інтенсивне музичне уявлення. Якщо нам потрібно отримати довгий 

звук, то ми повинні відчути і створити в собі ілюзію, що як хочемо, так  

можемо сформувати його і після взяття, як це робить скрипаль чи співак. 

Кожний звук повинен розширюватись в об’ємі навіть в швидкому темпі. 

Якщо ми не будем боятися уявити crescendo в акорді і заставимо самі себе 

вірити, що звуки в процесі звучання посилюються, наші рухи будуть 

пристосовуватись до цього уявлення і звуки, що видобуваються будуть 

здаватися посилюючими.  

В залежності від звукового уявлення змінюється спосіб педалізації.  

Якщо ми уявимо собі короткий звук, то взяття педалі має бути швидшим за 

взяття звуку, або майже одночасно з ним. Таким чином резонанс при 

допомозі педалі посилює разом із звуком і призвуки від стуку молоточка по 

струні.  

Якщо ми уявимо собі довгий звук, то педаль будем натискати так, щоб 

вона не посилювала ніякі призвуки. Запізнююча педаль по відношенню до 

звуку змінюється  в залежності також від висоти регістру. В басу призвуки 

завмирають повільніше, значить і педаль береться пізніше.  

Отже, правильна робота м’язів диференціюється паралельно з 

музичним уявленням. Якщо піаніст взяв довгий звук, активний тільки на 

початку, а після взяття звуку він розслабляється, відпочиває, то значить, що 

пальці його стають пасивні і втрачається відчуття клавіш, як продовження 

пальців. Постійне відчуття клавіші потребує постійної праці м’язів.  

Активність м’язової роботи весь час міняється. Але, якщо розділяти 

окремі імпульси з розслабленістю, то це псує необхідне відчуття рівноваги і 

внаслідок чого вага руки і тіла притискає дно клавіші.  
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Витримка довгого звуку, відповідно, покладає особливе завдання на 

м’язи. Робота м’язів повинна йти послідовно за змінами звукового уявлення: 

з довгим звуком зв’язується більш довга , а з коротким – більш коротка 

робота м’язів. 

Велика частина наших рухів є вродженим безумовним рефлексом. В 

процесі занять ми кожен раз закріплюєм ці рефлекси і доповнюєм їх 

потрібними нам умовними рефлексами.  

Навчитися грі на фортепіано було би неможливим, тому цілковито 

зрозуміло, що ми повинні передусім відібрати із вроджених рухів всі ті 

елементи, які стануть в нагоді для фортепіанної гри, які дадуть нам звучання, 

що відповідає нашому уявленню, тобто рухи, що являються найбільш 

природніми, доцільними для вирішення даних завдань.  

Основною умовою доцільності є природність рухів, узгодженість їх з 

нашими фізичними даними. Всяка праця здійснюється найпростіше за 

допомогою природніх рухів. Але якщо такі найбільш прості рухи, що дають 

можливість мінімальної втоми в фортепіанній грі і необхідні, але все ж таки 

це ніколи не повинно бути самоціллю.  

Найкраща організована не та гра, яка дозволяє більше відпочивати, а 

та, що потребує мінімальної роботи при повному втіленні нашого музичного 

уявлення . Таким чином, стараючись при грі , не кожний рух виконавця 

повинен бути оправданим. Чим сильніший потрібний звук, тим сильніший 

удар, більш високе положення пальців, або руки обумовлює посилення 

верхніх призвуків і так далі. Так виробляються відповідні ракції, 

доповнюються і закріплюються. Через деякий час з кожним більш частішим 

музичним уявленням, кожним варіантом звукових зв’язків безпосередньо 

пов’язується певна комбінація рухів. Відповідно з системою музичних 

уявлень створюється і система рухів і кожна тонка зміна звукового уявлення 

викликає належні зміни рухів. Створення доцільної системи рухів можливе 

лише враховуючи механізм фортепіано. Тому під час гри потрібно прагнути 

не до управління клавішним інструментом, а безпосередньо до видобуття 
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звуку механізмом, тобто грати потрібно не на клавішах, а тільки 

користуючись ними видобувати потрібний звук струни.  

Сухе, холодне звучання частіше всього виникає в результаті короткого 

взмаху піаніста, коли він розраховує свої рухи так, як ніби звуки видають 

клавіші, а не струни. Це механічне уявлення не відповідає дійсності, 

відповідно в тому випадку рухи піаніста не можуть бути доцільними. При 

короткому взмахувані  з одної сторони, нижні призвуки будуть дуже сильні, а 

з іншої – динамічний малюнок виявиться блідим.  

Тонкий, виразний динамічний малюнок потребує вільної, повної 

безпосередності рухів в той час, як гра на клавішах допускає тільки 

розраховану , надуману динаміку.  

Клавіша на фортепіано грає таку ж роль, як смичок на скрипці. Наше 

завдання виховати в собі таке відчуття, ніби ми граємо  безпосередньо самою 

клавішею на струні. Доцільними наші рухи будуть тоді, коли ми будем грати 

постійно “знизу”, тобто уявляти собі, що ми вдаряємо струни знизу. Наші 

вуха дійсно чують звук добрий тільки тоді, коли рух відбувається саме так. 

На вигляд наші пальці рухають клавіші вниз, однак з точки зору трудового 

процесу, та й за свідченням нашого слуху, рух скоєно вверх, бо струна 

завагалася від руху молоточка знизу. 

Піаніст, який грає “на клавішах”, або не слухає себе, вимушений 

постійно переоцінювати, переосмислювати (коли вдарив вниз, а звук був би 

приблизно таким сильним, якби вдарив вверх). 

Якщо придивитися до рук  дуже ритмічно-граючого піаніста, ми 

побачим таке явище, що не дивлячись на то, що звуки йдуть один за одним в 

точному ритмі, рухи кисті, як би ліниві, повільні. Це тому, що ми бачимо 

початок руху. Якщо ми концентруєм увагу на видобуття звуку, то ритм буде 

точно диктувати коли і наскільки раніше повинні здійснюватися належні 

рухи. 

Навколо поняття звільненості існує доволі багато суперечностей. 

Багато розуміють його як “розслабленість”, а це тільки частково вірно. 
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Природній тонус м’язів уже заздалегідь виключає можливість повного 

розслаблення, а на ділі потрібна не слабість, а еластичність, готовність. 

Піаніст повинен весь час інтенсивно відчувати весь інструмент, знаходитись 

по відношенню до нього “в повній бойовій готовності”.  

Пружність опору ніг  при цьому відіграє також  дуже велику роль і  

відповідно є важлива  глибина посадки.  Якщо сісти дуже глибоко, то ноги не 

зможуть виконувати функцію опори. Якщо сидіти на самому краю, то ноги 

не зможуть тримати вагу всього тулуба . Правильна посадка дозволяє добре 

спиратися на ноги , але в той же час не переставляти всю вагу на них , так, як 

в цьому випадку ноги втрачають свою пружність. Під час гри ми повинні 

відчувати , як енергія входить через ноги в наше тіло і проходить через тулуб 

і руки вливається в інструмент. Якщо де-небудь створюється хоч одна 

зажата, напружена точка, то вона тормозить весь потік. 

Тому випрямлення спини на рівно також шкідливо, як і розслабленість, 

відсутність пружності. 

Не можна грати від плеча так, щоб опиратися тулубом на інструмент. 

Руки не повинні висіти, весь корпус разом з ногами повинен бути 

продовженням рук. Тоді все тіло створює єдине організоване ціле . 

Без сумніву, чим талановитіший і довершений піаніст , тим доцільніші 

його піаністичні рухи втілюють художні наміри. Між музичним уявленням і 

рухом повинен бути тісний зв’язок , основною умовою хорошої техніки є 

зміни рухів в залежності від зміни звукового уявлення.  

Свідомість піаніста по відношенню доцільності рухів корисно тільки 

тоді, коли він має ясне звукове уявлення про ціль руху. Усвідомлення 

піаністом внутрішніх форм руху без звукового уявлення може тільки 

затормозити природність, невимушеність, автоматизм, тобто може стати 

перешкодою віртуозності.  

Отже, можна сказати, що кожний виконавський стиль створює свої 

особливі форми доцільних піаністичних рухів і таким чином, доцільних рухів 

буде стільки, скільки самих виконавських стилів. 



132 
 

Солецька Марія,  

викладач Дрогобицької дитячої 

музичної школи № 1 

 

ТЕХНІКА ЛІВОЇ РУКИ СКРИПАЛЯ 

Серед важливіших проблем скрипкової педагогіки, які виникають в 

початковому навчанні скрипаля, одною з найбільш складних являється 

проблема постановки. В сучасній прогресивній педагогіці постановка 

визначається як складний і багатогранний процес, суть якого в поступовому і 

найбільш раціональному пристосуванні організму до інструменту. 

Основоположники різних шкіл гри на скрипці досить по-різному 

підходять до вирішення проблеми постановки. Так, видатний російський 

скрипаль А.Ф.Львов наполягав на необхідності індивідуалізувати форми 

постановки. «Нема в світі двох людей, які морально і фізично були 

бсхожими... кожний із обдарованих учнів одного і того ж викладача грає по 

своєму...». Лише відмовившись від сліпого наслідування, «можна 

пристосувати свій організм до потребІнструмента, а Інструмент підкорити 

своєму організму так, щоб гра зробилась не рядомнапружених зусиль, а 

вільним, майже несвідомим виявленням його музичного почуття». 

Одним із найважливіших питань постановки лівої руки є питання про 

положенняскрипки. Її потрібно тримати в горизонтальному положенні з 

нахилом приблизно під кутом 40-45 до горизонтальної площини. Це 

положення зручне для рухів обох рук і для положенняголови. 

Основні принципи постановки лівої руки: рука повинна знаходитись в 

невимушеному ,вільному стані; руку не рекомендується закріплювати в яких-

небудь нерухомих статичнихположеннях, а навпаки, необхідно створити всі 

умови для того, щоби рука могла виконуватирізні допоміжні рухи. 

Різні відхилення від доцільної форми постановки і рухів пальців 

частіше всьогозумовлюються недоліками постановки руки в цілому. 

Наприклад, відведення четвертого, а інодітретього пальців за межі грифа І 

випрямлене положення четвертого пальця переважновикликане надмірним 
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відведені ним ліктя вліво, а кисть приближена до шийки. Лікоть, відведений 

надмірно вправо приводить до такого розташування першого і четвертого 

пальців, приякому кінці їх направлені одне до одного, (м'язова напруженість 

в пальцях і передпліччі). Постановка руки і рухи пальців потрібно спочатку 

вивчати не на одній, а на різнихструнах, щоби з перших кроків вводити 

«рульові» рухи руки. Спочатку ставиться четвертий палець, а потім всі 

решта. 

Основні види рухів лівої руки: 

1) Падаючий рух, або вертикальний – пальці повинні падати на струни 

тільки з природноюдля них пружністю і відповідною їхній вазі силою 

(вправи виконувати без смичка). 

2) Боковий, або горизонтальний, рух – це пересування пальців по 

струні вздовж грифа.Застосовується в хроматичних послідовностях, а також 

при широкому розташуванні пальців(розтяжці). 

3) Поперечний рух – це перекидання пальців з одної сторони на другу, 

що досягається за допомогою загинання – розгинання і падаючого руху 

пальця, а також за допомогою кистьовихрухів та рульового руху ліктя: 

(застосовується в акордах і подвійних нотах). 

4) Допоміжний рух великого пальця вздовж шийки скрипки при 

переходах з третьої позиції в першу і назад. 

5) Комбінований рух кисті і передпліччя, який виникає при переході 

всіма пальцями з першої позиції на вищу і назад. 

В першу чергу виникає питання про ступінь активності пальців і про 

силу нажимуїх на струни. Кожен палець повинен еластично падати на струну 

з притаманною йому силою своєїваги. Воно визначається як результат 

природної сили пальця і висоти його падіння. Л.Ауервважає, «що пальці 

ніколи не можуть бути занадто сильними, і  тому потрібно постійнорозвивати 

їх силу», а І.Войку говорить, що достатньо без додаткових зусиль 

використовуватилише природню вагу пальців. Сильним нажимом 

приводиться до ізольованих, заторможених,тяжких рухів, сковує руку 
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виконавця. Пасивність пальців не може забезпечити доброгозвучання і 

раціонального розвитку техніки. 

В роботі над гамою, в якій не використовується відкрита струна, 

корисно ставити перший палець на дві струни одночасно. Залишення пальців 

на грифі можливе при хвилеподібному рисунку мелодії, коли після руху 

вгору вона знову повертається до нижчих звуків. Підготовка і залишення 

пальців на грифі потрібні під час виконання всіх ламаних подвійнихнот. При 

виконанні неоднорідних інтервалів в тих випадках, коли запобігти відкритої 

струни неможливо, необхідне спритне швидке піднімання і опускання 

пальців. При виконанні акордів,які рухаються в одному напрямку слід 

пересувати пальці, не знімаючи їх зі струн. В акордах, які мають спільний 

звук, потрібно по можливості залишати пальці на струнах. Скриті акорди 

потребують підготовки і залишення пальців. 

Зміна позицій – один з трудніших розділів техніки лівої руки (це 

переміщення рукивздовж грифу на певну відстань). 

Переходи діляться на окремі типи: 

1) Переходи, які виконуються ковзанням одного пальця. 

2) Переходи від нижче до вищележачого пальця вверх і вниз, шляхом 

ковзаннявихідного пальця. Нажимковзаючого пальця послабляється до 

моменту падіння слідуючого. 

3. Перехід з вище на нижчерозташований палець при русі вверх по 

грифі і навпаки (шляхом підміни пальців). Нажимковзаючого пальця 

посилюється по мірі приближення до слідуючого звуку. 

Розповсюдженою помилкою виконання зміни позиції робиться різко, 

ривком і нагадує швидше стрибок ніж плавне ковзання. Одною із причин 

виникнення цього негативного явища є стремління занадто рано зробити 

зміни позицій незамітними. Гліссандування при початковому вивченні 

переходів допомогає встановити більш точно і чітку координацію рухів зі 

слуху, що являється основною передумовою вірного інтонування. При 

поступовому прискоренні руху (при плавності і еластичності) 
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супроводжуючи його полегшенням, чуття гліссандо починає зменшуватися і 

зовсім зчезає. 

Така помилка також буває пов’язана із занадто сильним нажимом 

пальця на струну. Зміна нажиму пальця на струни (його послаблення) під час 

переходів знаходиться в прямій залежності від: 

а) вимагаючої динаміки виконання і характеру поєднання звуків 

певним змістом; 

б) відстані, на якій робиться перехід; 

в) темпу, в якому з’єднуються звуки. 

Обов’язком лівої руки є, крім можливого більш точного знаходження 

висоти звуків, щедля того, щоб тісно пов’язати наші особисті переживання із 

звуковими явищами. Це досягаєтьсязастосуванням прийому вібрації, тобто 

коливальних рухів лівої руки. У вібруванні приймаютьучасть три частини 

руки: пальці, кисть і передпліччя. Спочатку потрібно добитись звільнення 

всього Ігрового апарату, лише пізніше розвивати вібрацію. 

До цього часу ще дуже мало звертається увага на противоречивість 

природивиконавських рухів, – на протиріччя між положеннями руху і 

статистики. Подолання цихпротирічь і боротьба зі всіма статичними 

формами гри – одне з найважливіших завдань педагогіки. 

Розвиваючи техніку, треба пам’ятати про гармонійне поєднання і 

взаємозв'язок усіх трьох функцій. Не можна виховувати чисту інтонацію і 

добру вібрацію, не дбаючи про положення інструмента,і водночас не можна 

штучно відокремлювати навички тримання скрипки від функцій,які 

виконують пальці лівої руки на грифі. 

Постановку лівої руки можна визначити як доцільне вихіднеположення 

і найбільш раціональне пристосування її рухів до творення інтонації 

тавібрації на основі правильного тримання скрипки.  

Протягом всіх років навчання повинно проводитися планомірна і 

систематичнаробота над цим важливим розділом музикально-технічного 

розвитку учня. 
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Постановка проблеми. У багатогранному вимірі простору і часу 

музичної культури України вагоме місце займає виконавське 

інструментальне мистецтво. Серед його «наймолодших», однак, найбільш 

«вписаних» у європейський музичний простір, гілок – фортепіанне 

виконавське мистецтво[1]. 

У сучасних історико-культурологічних та музикознавчих 

дослідженнях, пов’язаних із культурними музичними традиціями України 

(Л. Корній, Л. Кияновська, М. Черепанин та ін.), історією та теорією 

фортепіанного виконавства (Н. Кашкадамова, Л. Мазепа, Н. Гуральник, 

В. Клин, О. Козаренко, Є. Куришев, К. Шамаєва, В. Шульгіна та ін.) 

зустрічаємо широке поле трактування дефініцій «фортепіанна культура», 

«виконавська школа», «музично-педагогічна школа» та ін.[2, 11 – 15]. 

Окремим напрямком наукових досліджень виступає проблематика 

фортепіанного мистецтва України у його національному та регіональному 

вимірах через призму культурних взаємовпливів. Так, фортепіанно-

виконавське мистецтво різних культурних осередків України та Львова 

зокрема цілісно представлено у працях Н. Кашкадамової [7 – 8]. Теоретичні 

підходи Н. Кашкадамової, пошуково-дослідницький досвід, набутий нами під 

її керівництвом у процесі навчання та участі у науковому гуртку «Музика XX 

століття», визначили напрям і логіку нашої розвідки.  
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Метою статті є аналіз історико-культурологічних аспектів 

становлення фахового фортепіанного виконавства Тернопільщини, зокрема 

фортепіанних класів Факультету мистецтв ТНПУ ім. В. Гнатюка. 

Виклад основного матеріалу. Хронологічно поняття «школа» в історії 

клавірного (фортепіанного) виконавства використовувалося у назвах 

методичних записок, посібників («шкіл гри на фортепіано»), пов’язувалося із 

іменами видатних піаністів-педагогів та методистів як засновників окремої 

виконавської традиції. Далі – йшлося про виконавсько-педагогічну школу, 

якій притаманна «цілісна система знань, поглядів, доктрин, принципів від 

«проголошення», опублікування основних гіпотез до моменту змін або 

постійно, як історично зафіксований фрагмент еволюції» (за 

Н. Гуральник)[3]. 

 Серед прикладів: «стара школа», «нова школа», «німецька академічна 

школа», «нейгаузівська романтична школа», школи К. Черні, 

Т. Лешетицького – А. Єсипової та ін. [4, с.70]. Можемо прослідковувати різні 

методологічні підходи до характеристики категорії «школа». У низці 

досліджень акцентується методичний аспект, проблема виконавської 

майстерності. Для прикладу, Г. Коган трактував «фортепіанну школу» як 

чинник виховання піаніста, оволодіння виконавською майстерністю, 

Л. Ніколаєв – як «проект специфічного педагогічного впливу: синтез 

технічної майстерності, естетичних переконань та особистісних якостей». 

Л. Баренбойм у категорію «школа» включав «всю суму естетико-стильових 

поглядів, художньо-виразових засобів і рис піаністичної майстерності в їх 

єдності». Більш цілісне визначення запропонувала Ж. Дедусенко, яка 

аналізує феномен «школи» у виконавському просторі «реально чи віртуально 

існуючої спільності суб’єктів, що об’єднуються системою нормативів, які 

організовують їх діяльність та спілкування в певних історичних умовах» (за 

Н. Гуральник) [5, с.81 – 82]. Джерелознавчою базою нашої розвідки є архівні 

фонди Тернополя та Львова, тогочасні рецензії та музикознавчі статті, 

зокрема С. Людкевича [6], узагальнюючі дослідження Н. Кашкадамової [7 – 



138 
 

8], З. Лабанців-Попко [7], Л. Мазепи, П. Медведика, М. Черепанина, сучасні 

публікації [1 – 3], монографічні праці, присвячені постатям відомих піаністів-

представників Львівської фортепіанної школи, зокрема Г. Левицької, І. Крих 

[4], Я. Матюхи та ін. 

Опираючись на наведені вище джерела представимо за хронологією 

знакові постаті в історії фортепіанної традиції Тернопілля. Серед перших 

представників фахового фортепіанного виконавства та педагогіки у 

Тернополі та Тернопіллі зустрічаємо відомі імена вихованців львівської 

школи Карла Мікулі – учня Ф. Шопена, продовжувача його виконавських і 

методичних принципів [7 – 8]. Серед них – Владислав Вшелячинський (1847, 

Копичинці, Тернопільщина – 1896, Львів), який у 1876 році заснував 

Музичне товариство у Тернополі і впродовж 10 років був його «артистичним 

директором», займався педагогічною та виконавською діяльністю як піаніст, 

як диригент, писав фортепіанні мініатюри «в салонному стилі», солоспіви з 

фортепіанним супроводом [7, с.27- 11].  

Із Тернопіллям пов’язані родинні корені відомих піаністів-виконавців 

та педагогів Галичини, зокрема, Н. Нижанківського (1893, Бережани, 

Тернопільщина – 1940, Лодзь, Польща), який займає окреме місце в історії 

української піаністики, фортепіанного виконавства, створення національного 

фортепіанного репертуару [7 – 8], тому не будемо зупинятися детальніше у 

рамках публікації. 

У 1970-80-х роках на фортепіанний відділ прийшли піаністи 

випускники ЛДК імені М.В. Лисенка С. Кисловець, Л. Каня, Л. Корній 

(педагог згадуваної вище О. Рапіти), Л. Романюк, Г. Теленко, Н. Мозгова, 

С. Самуйлик, Л. Шешукова, І. Денисова та ін. У 1980-90-х і далі склад 

викладачів фортепіанного відділу поповнили колишні випускники училища, 

згодом вихованці ЛДК (сьогодні ЛНМА) імені М.В. Лисенка 

Т. Нікульникова, О. Лисак, О. Явна, Н. Кравчук та ін. 

Високопрофесійна педагогічна діяльність згадуваних вище педагогів 

перших поколінь сприяла відкриттю класів фортепіано у середніх 
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спеціальних мистецьких та освітніх закладах Кременця, Теребовлі, Чорткова. 

Свою цікаву історію мають і класи фортепіано ТНПУ імені В. Гнатюка. 

Серед перших педагогів-піаністів – випускниці ТМК імені 

С. Крушельницької, далі – ЛДК імені М.В. Лисенка О. Алікберова 

(Лазаревська), Н. Турчин (Терещук), І. Зарудна, І. Побилець (Гринчук), 

Л. Проців. На сьогодні клас фортепіано як основного музичного інструмента 

ведуть також вихованці ЛНМА імені М.В. Лисенка кандидати 

мистецтвознавства О. Гиса та С. Маловічко.  

Висновки. Можемо підсумувати, що формування фортепіаннихкласів  

та виконавства в Тернополі, іна Факультеті мистецтв ТНПУ ім. В. 

Гнатюкапройшло складний шлях історичного розвитку, обумовлений 

сукупністю суспільно-історичних, культурно-мистецьких чинників. 

Своєрідною кульмінацією цього процесу у I половині XX ст. стала 

організація і діяльність Тернопільської філії ВМІЛ, яка плідно співпрацювала 

із українськими культурно-просвітницькими та освітніми осередками, стала 

фундаментом для відкриття ТМК імені С. Крушельницької, та фортепіанних 

класів Факультету мистецтв ТНПУ ім. В. Гнатюка. 
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МУЗИЧНА ОСВІТА ЯК ІНТЕЛЕКТУАЛЬНА ЦІННІСТЬ 

РОЗВИТКУ СУСПІЛЬСТВА 

Музична освіта у всі часи була визначним чинником у розвитку 

суспільства. Загальна музична освіта, опираючись на свою естетичну 

природу, покликана виконувати свою основну функцію – сприяти широкому 

художньо-естетичному розвитку особистості. Високохудожні твори 

музичного мистецтва великим впливом та духовністю здатні позитивно 

впливати на емоційно-ціннісне становлення школярів, адже, «при взаємодії 
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суб’єкта з об’єктом в мистецтві відбувається формування людини як суб’єкта 

певного творчого процесу, а в деякій мірі і як суб’єкта культурно-історичного 

процесу» [1, 6]. Музична освіта привносить в суспільство вічні цінності та 

готує дітей до життя, заснованого на красі, естетиці, свободі, 

відповідальності тощо. Як зауважує Т.Кірєєва: «музична освіта, що 

розуміється як розширення можливостей кожного, допомагає зробити в житті 

найскладніший вибір бути Людиною» [2, 155]. 

Музична освіта як система розглядається у таких вимірах:  

1) соціальний масштаб (світова музична освіта; музична освіта у певній 

країні, регіоні, навчальному закладі тощо);  

2) ступінь освіти (дошкільне музичне виховання, спеціалізована 

початкова музична освіта; неспеціалізована музична освіта; додаткова 

музична освіта; позашкільна музична освіта; професійна музична освіта 

(бакалавр, магістр); післядипломна музична освіта; аспірантура; 

докторантура);  

3) профіль освіти (музична, музично-педагогічна).  

Музична освіта – це взаємодія двох сторін: діяльності викладача і 

діяльності вихованця. З боку викладача музично-освітній процес є 

поєднанням навчання і виховання, з боку учня − формуванням та творчим 

використанням музичних знань, вмінь і навичок [3, 7]. 

Музична освіта школярів − це цілеспрямований процес засвоєння 

знань, умінь і навичок у галузі музичного мистецтва, оволодіння цінностями 

світової та вітчизняної музичної культури в аналітично-теоретичному та 

практично виконавському аспектах. Музична освіта функціонує в 

діалектичній взаємодії інституцій сприймання, виконання і творення музики, 

спрямованих на музично-творчий розвиток особистості. Зміст музичної 

освіти регулюється відповідними законодавчими актами і конкретизується 

навчальними програмами [5, 16]. 

Музичне навчання − це процес засвоєння музичних знань, умінь і 

навичок, передбачених навчальними програмами, закономірностей розвитку 
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музичного мистецтва, музичних явищ і фактів у певній логічній 

послідовності. Сучасна музична педагогіка розглядає навчання і виховання 

як єдиний діалектичний процес, спрямований на формування музичної 

культури особистості. 

Музичне виховання − це усвідомлений і цілеспрямований вплив на 

дитину засобами музичного мистецтва, спрямований на формування 

естетичної культури особистості, поглядів і переконань, ціннісних орієнтацій 

та певних якостей. Зміст, форми й методи музичного виховання залежать від 

вікових особливостей дітей та культурно−освітнього середовища, у якому 

зрощується особистість, регламентуються Державними стандартами 

середньої та вищої школи й навчальними програмами. 

 Музичний розвиток − це процес і результат розвитку музично-творчих 

здібностей школярів під час активної участі в конкретних видах 

музикування. Це розвиток мислення, пам’яті, уяви під час сприймання та 

відтворення, а також інтерпретації інтонаційно-образного змісту музичного 

твору. Найбільш ефективним засобом музичного розвитку є імпровізація як 

вокальна, так й інструментальна. 

Урок мистецтва є о сновною формою навчально-виховного процесу в 

загальноосвітніх навчальних закладах є. Окрім уроку, учні мають можливість 

розвивати індивідуальні музично-творчі здібності в позаурочній діяльності 

(масові та гурткові форми роботи), а також в позашкільних закладах освіти 

(дитячо-юнацькі центри та музичні школи), які сприяють розвитку 

індивідуальних музичних здібностей школярів. 

Необхідність навчального предмета «Музичне мистецтво» пояснюється 

тим соціальним значенням, яке надається музичному мистецтву в 

естетичному вихованні підростаючого покоління. «Визначення мети 

навчання мистецтва в основній школі зумовлене основними функціями 

мистецтва: естетичною, навчально-пізнавальною, духовно-виховною, 

комунікативною, емоційно-терапевтичною» [4]. Різноманітна музична 

діяльність (слухання музики, вокально-хоровий спів, гра на елементарних 
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музичних інструментах, музично-ритмічні рухи, диригування, музично-

дидактичні ігри, імпровізація – вокальна, інструментальна, ритмічна, 

інсценізація) є однією з умов всебічного розвитку музичних здібностей учнів.  

Предмети художньо-естетичного циклу в загальноосвітній школі мають 

великий вплив на духовну сферу школярів. Ці дисципліни знайомлять учнів 

із розмаїттям жанрів і стилів українського та світового мистецтва, 

особливостями вітчизняної та світової художньої культури, основами 

естетичних знань. Через предмети художньо-естетичного циклу відбувається 

активізація внутрішнього духовного світу учнів, їхніх почуттів та думок, що 

сприяє розвитку системи моральних та естетичних цінностей учня.  

Отже, у формуванні духовності особистості виняткового значення 

набуває мистецтво – мистецтво музики, мистецтво розуміння, коментування, 

пояснення текстів – музичних, художніх, мистецьких творів, що дає змогу 

дивитись на систему виховання духовності  через традиції рідного народу та 

історико-культурні джерела світового мистецтва.  
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ХОРОВІ ЗБІРКИ  МИКОЛИ ЛИСЕНКА ДЛЯ ДІТЕЙ ТА МОЛОДІ 

Пісенна культура України, народні мелодії з їхньою національною 

своєрідністю та оригінальністю визначили стиль і спрямування творчості 

М. Лисенка, стали для нього невичерпним та постійним джерелом натхнення. 

Протягом усього свого свідомого життя Микола Віталійович займався 

збиранням народних пісень. Він по праву вважається одним з 

найвизначніших музичних науковців-фольклористів початку ХХ ст. 

Мета дослідження – висвітлити виховне та естетичне значення 

хорових збірок М. Лисенка для дітей і молоді. 

Опираючись на музикознавчі праці Л. Архімовича, О. Лисенка, 

О. Михайличенка, А. Мухи, Д. Ревуцького, Р. Скорульської, В. Чаговця та 

ін., досліджено внесок М. Лисенка у справу виховання дітей і молоді та 

розкрито значення естетичного впливу музики композитора на становлення 

особистості. 

Микола Віталійович Лисенко (1842-1912) – український композитор, 

піаніст, диригент, педагог, збирач пісенного фольклору, засновник музично-

драматичної школи у м. Києві. Він завжди був у центрі музичного та 

національно-культурного життя: виступав з концертами як піаніст, 

організовував хори, концертував з ними по всій Україні. Разом з О. Кошицем 
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створив у 1905 році музично-хорове товариство «Київський Боян», головою 

якого був до кінця свого життя. 

У 1904 році М. Лисенко відкриває першу в Україні національну 

Музично-драматичну школу (з 1913 року – ім. Лисенка), яка працювала у 

програмному режимі вищих мистецьких навчальних закладів. З часом школа 

набула значення провідного музично-освітнього осередку України. В одному 

із своїх листів, М. Лисенко писав: «В загальному, моя школа має хороший 

попит в міській і позаміській, провінціальній та широкій публіці» [2, с. 413]. 

Наперекiр офiцiйним настановам царського уряду вiн усе робив для 

того, щоб збагнути iсторiю свого народу, красу й глибину його культурно-

мистецьких намагань [1, с. 5]. Формування художніх принципів композитора, 

їхня кристалізація проходили під впливом Т. Шевченка. Як великий поет 

очолив в українськiй лiтературi її демократичний напрям, так i Лисенко став 

на чолi найпрогресивнiших дiячiв української музики. Не дивно, що 

вивчення закономiрностей українського музичного фольклору, народнiсть у 

широкому розумiннi слова цiкавили Лисенка з перших крокiв його свiдомої 

дiяльностi [4, с. 8]. М. Лисенко почав захоплюватися народною музикою ще в 

дитячі роки. З плином часу, інтерес до народної творчості в композитора 

лише збільшувався. Під час навчання у гімназії та університеті Лисенко 

вивчає та записує фольклор. Він підходив до народних слів та мелодії з 

наукової точки зору, а також прагнув якомога точніше зафіксувати ладо-

інтонаційну будову, форму музики та метро-ритм. 

Фольклорні зразки він згрупував за жанрами й публікував окремими 

випусками. Вийшли у світ сім випусків, по 40 пісень у кожному, для голосу з 

супроводом фортепіано (1868, 1869, 1876, 1887, 1892, 1985, 1911), 

тринадцять хорових десятків (1886, 1887, 1889, 1891, 1892, 1897–1898 – два 

випуски, 1908 – два випуски, 1909 – два випуски, останній випуск залишився 

в рукописі). Крім того, було надруковано п’ять випусків обрядових пісень 

(два збірники «Веснянок», «Купальська справа», «Колядки та щедрівки», 

«Весілля», 1896–1903 pp., збірка танків і веснянок «Молодощі», 1876 р.) та 
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«Збірник народних українських пісень в хоровому розкладі, пристосованих 

для учнів молодшого і підстаршого середнього віку в школах народних», 

1908 р.). В цілому Лисенкові фольклорні збірники (всього понад 600 зразків) 

охоплюють майже всі пісенні жанри: обрядові, побутові, історичні та думи. 

Значне місце займають пісні з соціальною тематикою. 

Усі народні пісні Лисенко залишав недоторканими як щодо мелодій, 

так і щодо тексту. У фортепіанному супроводі до сольних зразків він прагне 

повніше висвітлити ладогармонічну природу, укладену в самій мелодії. У 

більш ранніх обробках (перший і другий випуски) помітне прагнення до 

концертності акомпанементу (досить великі фортепіанні вступи й коди). В 

піснях пізнішого часу супровід стає значно простішим, в ньому переважає 

мелодичне начало. Саме ця простота підкреслює виразовість народної 

мелодії. Знайомство з  фольклорними зразками різних жанрів і стилів 

дозволяє виявити характерні особливості  музики М. Лисенка. 

Важливого значення надавав композитор творам, написаним 

спеціально для дітей і розрахованим на дитяче виконання. Він був чутливим 

педагогом, глибоким знавцем дитячої психології. З великою любов’ю 

працював М. Лисенко над упорядкуванням збірки українських народних 

дитячих пісень та ігор під назвою «Молодощі». Добір пісень у ній, текстові 

пояснення автора свідчать про те, з якою увагою і відповідальністю 

поставився композитор до створення цієї збірки. Вона була видана у 1875 

році – в період, коли в країні почалася нова хвиля переслідувань національної 

культури українського народу.  

Також велике виховне значення має упорядкована М. В. Лисенком 

«Збірка народних пісень в хоровому розкладі, пристосованих для учнів 

молодшого й підстаршого віку у школах народних». Матеріал її підібраний з 

врахуванням певного віку дітей. Вміщені тут пісні, ігри й танці мають 

детальні пояснення автора. У передмові до збірки автор підкреслює велике 

значення народної пісні у вихованні дітей. Вводячи до збірки пісні 

різноманітного характеру (обрядові, побутові, рекрутські, чумацькі, історичні 



147 
 

та ін.), М. Лисенко прагнув через них ознайомити дітей з багатогранним 

життям народу.  

У 1990 році  у видавництві Музична Україна у Києві вийшла друком 

книга, яка містила дві збірки М. Лисенка – це «Молодощі: збірка танків та 

веснянок» та «Збірка народних пісень в хоровому розкладі…». Видання 

розраховане для керівників хорових та фольклорних колективів, а також 

широкого кола шанувальників народної творчості [3]. 

Народні мелодії були творчою лабораторією композитора, в якій 

викристалізувалися його мелодика, гармонія, фактура, остаточно 

формувалися музичні форми, композиційні та жанрові особливості його 

творів. У них бере свій початок українська класична музика. Вони становлять 

одну з найкращих сторінок духовної культури нашого народу. Тому для дітей 

та молоді мають велику виховну та естетичну цінність. 

Висновки. Отже, залучення учнів до скарбниць творів М. Лисенка 

допоможе підготувати не тільки естетично виховану особистість, але 

духовно збагаченого випускника сучасної школи. А виконання українських 

народних пісень в обробці М. Лисенка сприятиме духовному розвитку 

школярів, пізнанню світу, формуванню світогляду, вихованню моралі. 
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ВИКОРИСТАННЯ КОЛОМИЙОК У ФОРТЕПІАННОМУ ТВОРІ 

«ВІТРОГОНИ» ОСТАПА НИЖАНКІВСЬКОГО  

Музика західноукраїнських композиторів стала досить популярною в 

кінці 90-х років ХХ ст., коли дійсно прийшла епоха переоцінки цінностей й 

з’явились перші паростки національного відродження рідної культури. 

Автори цих рядків у співдружності з піаністом, випускником Львівської 

державної консерваторії імені Миколи Лисенка Олесем Корчинським 

активно розпочали концертну діяльність. 

До репертуару включали шедеври світового мистецтва, зокрема, 

Концерт ре-мінор для фортепіано і камерного оркестру Й. Баха, Адажіо Ф.-

Е. Баха, Симфонічні етюди Р. Шумана, цикл «Інтермецо», «Andante 

cantabile», Концерт До-мажор для фортепіано і симфонічного оркестру 

Л. Бетговена, Концерт мі-мінор для фортепіано і симфонічного оркестру 

Ф. Шопена, Концерт Фа-мажор для фортепіано з симфонічним оркестром 

Дж. Гершвіна, Варіації на тему М. Паганіні В. Лютославського, джазові 

твори О. Пітерсона, авторські композиції тощо. Серед українських 

композиторів звучали Концерт Ре-мажор для чембало та камерного оркестру 

Д. Бортнянського, Концертний полонез № 2 Соль-мажор М. Лисенка, Соната 

сі-мінор Л. Ревуцького, українські думки, шумки, полонези, чабарашки 

М. Завадського, В. Присовського, В. Пащенка та ін. 
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Чи не вперше у 1987 році зазвучали з концертної естради у Дрогобичі 

твори Василя Барвінського («Шість мініатюр на українські народні теми», 

«Колядки і щедрівки», «Лемківська сюїта» тощо), а також композиції 

С. Людкевича, Д. Січинського, А. Рудницького, Я. Барнича, 

В. Безкоровайного, А. Кос-Анатольського, а також фортепіанні композиції 

Нестора та Остапа Нижанківських.  

У п’єсі «Вітрогони» поряд з наспівною, ліричною мелодією не 

вистачало гармонічного й тембрального багатства, фактурної 

різноманітності, тематичної експресивності. Так виникло бажання написати 

транскрипції для двох фортепіано деяких композицій, а саме «Чабарашки № 

25», «Концертної думки-шумки № 11» М. Завадського й знаменитих 

«Вітрогонів» О. Нижанківського. Ці п’єси увійшли у збірку, яка була 

рекомендована МОН України «Твори українських композиторів для двох 

фортепіано»[7]. 

Як правило, «Вітрогони» завжди виконувалися «на біс», що змусило 

нас записати цю оригінальну музику на аудіокасету (1989), а згодом й на 

компакт-диск (1991). Спілкуючись з дослідником творчості 

О. Нижанківського, Романом Сов’яком, ми неодноразово наголошували йому 

про ідею створення документального фільму про композитора. Це підтримав 

Всеукраїнських канал «Культура», де головним режисером був Богдан 

Гнатюк. 

Щодо концепції документальної стрічки про О. Нижанківського, то їх 

було декілька, але так сталося, що кожна з них призводила до того, що фільм 

мав розпочинатися з «Вітрогонів». На жаль, Роман Сов’як не дочекався до 

прем’єри фільму, оскільки у 2007 році він відійшов у засвіти, а 

документальна стрічка «Священник, молочар, музика» з величезним успіхом 

була продемонстрована на каналі «Культура» у 2008 році (45 хв.). Він став 

настільки популярним, що головний режисер Богдан Гнатюк у 2010 році 

створив новий фільм «Музична мозаїка Нижанківських» (15 хв.), де 

використав весь записаний раніше музичний матеріал, адже у 
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документальному фільмі «Священник, молочар, музика» були подані тільки 

фрагменти музичних творів Остапа Нижанківського, а також додав декілька 

вокальних творів Нестора Нижанківського. 

«Вітрогони» Остапа Нижанківського – фортепіанна сюїта, своєрідне 

попурі зі вступом чотирма коломийками і кодою. Вперше ця п'єса була 

надрукована у 1890 році як 16-й випуск «Бібліотеки музикальної». Дослідник 

і знавець творчості Остапа Нижанківського, професор Роман Сов'як 

справедливо зазначає, що «Вітрогони» автор назвав коломийками для 

фортепіано, хоча музично-інтонаційний матеріал цього твору виявляє сліди 

впливу різних жанрів музично-танцювального фольклору – коломийки, 

козачка, шумки, як і деяких лірико-побутових пісенних взірців» [6, 154]. Ця 

композиція вражає своєю компактністю, завершеністю й продуманою 

архітектонікою. 

У вступі (Introductio) закличні акорди з віртуозними низхідними 

пасажами чергуються з контрастними внутрішньо-схвильованими мотивами-

відповідями, які приводять до широкої наспівної мелодії. Цей епізод 

складний, передусім, з піаністичного огляду: на фоні плавного 

акомпанементу у лівій руці звучить тема у верхньому голосі акордових 

послідовностей (тут акцентуємо увагу на дотику (відчутті) четвертого і 

п'ятого пальців, які ведуть мелодичну лінію). 

Неапатажністю й показовою енергією пронизана Перша коломийка –

запальний дводольний танець з оригінальною мелодією заворожує своєю 

простотою і невимушеністю. Музична форма швидше тричастинна. Остап 

Нижанківський використовує як акордову фактуру, подвійні ноти, так і 

лістівські знамениті октави на martelato. Відзначимо запальний характер 

яскравий мелодизм цієї коломийки. 

Друга коломийка – це ладовий і образно-емоційний контраст – у 

тональності Соль-мажор звучить прозора й вишукана мелодія. Основна 

піаністична проблема полягає тут у проведенні строкатої й складної у 

ритмічному плані теми. Архітектоніка цієї коломийки – проста тричастинна 
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форма. Середина – контрастна (звучить драматичний мі-мінорний епізод), на 

основі акордових зіставлень у правій руці проводиться тема, підсилена 

октавами басу у нижньому регістрі. Отже, ця частина цілком контрастна до 

попередньої. 

Третій епізод – знову динамічний контраст: у мі-мінорі звучить 

вишукана, хоча й лірична мелодія, середня частина більше схвильована, адже 

змінюються характер, фактура й мелодичний малюнок. Музика цієї 

коломийки є, на наш погляд, лірико-драматичною кульмінацією всієї 

композиції. 

Доречно навести слова С. Кудринецького, що тут «виразно проступає 

нетипова для коломийки мазуркова тридольність, що за характером звучання 

є близька до «етнічних» Шопенівських мазурок. Лаконічна за обсягом, 

написана у формі двочастинного періоду, вона виконує роль своєрідного 

інтермецо у творі, підготовлюючи тим самим масштабну фінальну частину» 

[3]. 

Четверта коломийка за своїм характером прозора, світла, весела й 

невимушена з використанням мелізмів й тріольних послідовностей. Звучить 

у тональності Соль-мажор й відрізняється від інших коломийок блиском і 

простотою, за якими стоять технічні дуже складні піаністичні проблеми й 

проведення теми на staccato у швидкому темпі. Цей танцювальний вихор 

переходить у вже знайомий соль-мінор (епізод з першої коломийки без 

репризи). Дуже яскрава, бадьора й драматична музика логічно закінчується 

частиною, в якій О. Нижанківський застосовує акордову фактуру у правій 

руці, яку підтримують статичні октави лівої руки. Coda насичена 

драматизмом, завершеністю і є кульмінацією всього твору. Хоча музична 

побудова цього твору є складною, всі коломийки йдуть на одному диханні. 

Але це залежить передусім від виконавця,від його точного прочитання й 

інтерпретації композиторського задуму, чіткого і продуманого динамічного 

плану. 
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«Вітрогони» О. Нижанківського дістали позитивну оцінку 

основоположника української класичної музики М. Лисенка, який у листі від 

22 січня 1891 року до автора твору писав: «Велике-превелике Вам спасибі, 

щиро поважний мій Добродію, за Ваш гостинець (мова йде власне про цю 

п'єсу – Л.Ф., – Н.Ф.). Треба по щирості Вам сказати, що він мені найкраще 

вподобавсь, ніж усе, що я доси побірав з Галичини. Може це походить від 

того, що я вперше вбачаю щиро народний матеріал, в опрацюванні досить 

приязному і доброму поданий, а не забаги творчості на тлі німецьких 

штучних композицій, нічого, – рівно нічого з народністю і краєм не маючих... 

Якби в такім напрямі Ви і усі Ваші – різних професій патріоти – творили на 

підставі спочатку чисто народної музи, а далі, пройнявшись наскрізь 

народною мелодією і штучно творили, то б сього було досить. Це є підстава 

єдино непорушна, єдино правдива і оригінальна перед лицем цілого світа»[4, 

193]. Ця п'єса галицького мистця, побудована на контрастному зіставленні 

танцювального елементу з наспівними інтонаціями українського фольклору, 

стала одним з перших значних фортепіанних композицій західноукраїнських 

авторів. Звернувшись до творів Остапа Нижанківського, а також зробивши їх 

транскрипцію, ми мали на меті пропагувати у доступній формі 

фортепіанного викладу українську народну музичну творчість. Додамо, що 

до 75-річчя від дня народження Романа Сов’яка його молодші колеги з 

Дрогобицької організації НСКУ Олександра Німилович і Людомир 

Філоненко видали книжку «Роман Сов’як: митець і людина» (Дрогобич, 

Посвіт, 2014).  

Пошук призабутих творів вітчизняних композиторів триває. У відділі 

рукописів Львівської наукової бібліотеки ім. В. Стефаника НАН України, 

НБУ імені В. Вернадського, приватних архівах віднайдено вартісні п'єси 

заборонених донедавна композиторів В. Барвінського, М. Гайворонського, 

Б. Безкоровайного, Я. Барнича, Б. Кудрика, З. Лиська, А. Рудницького, 

Д. Січинського, які своєю творчістю зробили вагомий внесок до скарбниці 

українського фортепіанного репертуару. Сьогодні настали сприятливі умови 



153 
 

для їх ренесансу і популяризації, адже це добрий дидактичний матеріал у 

вихованні молоді, який необхідно якнайшвидше перевидавати і 

впроваджувати до навчально-виховного процесу музичних шкіл і вищих 

закладів освіти та мистецтва. 
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НАУКОВІ РОЗВІДКИ ПРО ГРИГОРІЯ СКОВОРОДУ ЯК 

МУЗИКАНТА, СПІВАКА І КОМПОЗИТОРА  

Успішне існування нації не можливе без вивчення, розуміння та аналізу 

свого історичного минулого, культурних надбань свого народу. Це 

постулати, які підтримувалися завжди і всіма прогресивними діячами науки, 

освіти, мистецтва, культури. Як приклад наведемо слова відомої української 

народознавці Галини Лозко: «Кожна духовна культура несе в собі естетичний 

і національний досвід, що накопичувався і викристалізовувався протягом 

багатьох тисячоліть і притаманний саме самобутності й неповторності його 

народу, а не нав’язаний поневолювачами чи запозичений у народів, що жили 

певний час поруч, мігрували, проходили через нашу прабатьківщину. 

Вивчаймо досвід і мудрість своїх предків, щоб не втратити самобутність, не 

розчинитися в круговерті часу, не згубити своє майбутнє» [2, 112].  

Образ людини з великим добром і приязню в серці, мислителя з 

мирним серцем і міцною душею залишається завжди непідвладним часу. 

Гадаємо, що кожне покоління черпатиме в його творчій спадщині невичерпні 

джерела мудрості, адже межі духовного вдосконалення людини ніколи не 

можуть бути окреслені та визначені. Саме розуміння вагомого вкладу цієї 

непересічної особистості в розвиток української культури та освіти, виховне 
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значення його творів, зокрема і музичних творів з проекцією на необхідність 

використання в сьогоденні і зумовлює дану наукову розвідку. 

3 грудня цього року було ознаменовано 298-ю річницею з дня 

народження славного сина української землі, якому ми завдячуємо своїми 

мудрими порадами в непросту добу розвитку нашої держави. Про життя та 

творчість українського генія написано вже чимало, цікавими є факти його 

загадковості, зокрема і те, що довший час було невідомою залишалась дата 

його народження. У ювілейне 200 річчя від дня його народження, практично 

100 років назад було віднайдено розповідь Г.Сковороди в листі до 

М.Ковалинського (від 22.11.1763р.) про святкування свого день народження. 

Звідси і дізнався світ про дату народження Григорія Савича. 

Відомо, що його особистості були притаманні глибокий розум, 

феноменальна пам’ять, винятковий слух і голос, композиторські та поетичні 

здібності. Усі ці якості шляхом подвижницької музично-просвітницької 

діяльності він далекоглядно впроваджував у життя народу України, 

переслідуючи мету виховання справжньої, істинної людини, що знайде своє 

покликання і щастя у спорідненій, сродній праці за природними здібностями 

й тим самим приноситиме користь суспільству. 

Вся життєва філософія Г.Сковороди, його спадщина складає собою 

мотив пробудження сердець, пошуку дороги до щастя шляхом 

самоусвідомлення та самовдосконалення, прагнення навернути свій народ до 

пізнання, до нових світоглядних засад. 

Педагогічна ніша мислителя очевидно була його покликанням. 

Головними особливостями світогляду педагога-демократа, які плідно 

відбилися на його багатогранній педагогічній діяльності, були: гуманізм, 

демократизм, народність та «сродність», природовідповідність і 

оптимістична віра в людину, що знайде своє покликання і щастя у праці за 

здібностями, сприяючи тим самим розвитку суспільства. 

 Життя та творчість, громадська та просвітницька діяльність 

Г.Сковороди висвітлюється в працях відомих вітчизняних педагогів, 
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істориків, філософів мистецтвознавців, зокрема в монографічних 

дослідженнях І.Драча, В.Зеньковського, С.Кримського, П.Попова та ін. 

Справжній геній українського народу висвітлюється в наукових розвідках та 

дослідженнях як багатогранна особистість, обдарована спрагою до мудрості, 

багатьма талантами, серед яких і музичні здібності. Його можна назвати 

Мойсеєм нашого народу, поруч із такими ж відомими особистостями як 

А.Шептицький, Т.Шевченко та ін. 

Відому першу працю «Житіє Григорія Сковороди» – справжнє джерело 

для вивчення, де висвітлюється розлогий життєвий шлях мудреця написав 

друг та учень Григорія Савича М. Ковалинський. Д.Багалій і В. Ерн 

доповнили життєпис біографічними відомостями, яких бракувало у 

М.Ковалинського. 

У 1922 році побачила світ праця «Грицько Сковорода – славний 

український мудрець (1722-1794)» відомого українського вченого, 

мовознавця, літературознавця Михайла Возняка. Також серед дослідників 

його поетичних творів, в яких кристалізується роль та багатство мови, зв'язок 

з народною творчістю – Л.Ушкалова, О.Мазуркевич, О.Костенко. 

Сковорода став невичерпним джерелом для творчості українських 

письменників всіх часів. Про нього писали і Т.Шевченко, і І.Франко, 

П.Тичина, М.Коцюбинський, М.Рильський. Зрештою можна сказати, що 

напевне немає такого українського письменника, який би в своїй творчості не 

звернувся до життєвої мудрості духовного батька. 

У дослідженні Леоніда Козубенка «Постать Григорія Сковороди в 

поезіях І.Драча, Б.Олійника та Л.Костенко» проаналізовано художньо-

тематичний погляд на постать Г.Сковороди як символу непобореного народу 

у творах поетів-шістдесятників. 

Образ Г.Сковороди в українській прозі (жанрово-стильові параметри 

інтерпретації) висвітлено в монографії Романа Ткаченка «Телеологія знання. 

Художньо-інтерпретаційні моделі в українській прозі ХІХ – початку ХХІ ст. 

про науку». 
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У 2017 році побачив світ бібліографічний покажчик (укладач 

А.Мартинюк) «Прийти у світ Людиною…», присвячений 295-річчю з дня 

народження Григорія Сковороди. У даному виданні репрезентована 

література про життя та діяльність філософа, мислителя, просвітителя, 

педагога. Покажчик складається з п’яти  розділів, які вміщають короткий 

життєву біографію та творчість, видання творів, афоризми Григорія Савича, 

його педагогічні і філософські погляди, мову його творів, вивчення його 

творчості в школі. 

А у 2019 році вийшов друком науково-допоміжний бібліографічний 

покажчик «Григорій Сковорода: філософія життя і творчості 

«українського Сократа», створений з нагоди 215 років заснування 

Харківського національного педагогічного університету імені Г.Сковороди з 

метою популяризації його спадщини. Зміст видання вміщує короткий огляд 

життя і творчості педагога, його твори, афоризми з творів, зв'язок 

Г.Сковороди із Слобожанщиною, місце його спадщини і в інтеркультурній 

комунікації, а також сучасний розвиток Сковородіани. 

Також постать педагога представлена і в образотворчому мистецтві 

відомими скульпторами та художниками, серед яких Ю.Павлович, 

С.Васильківський, В.Касіян, В.Зноба, І.Кавалерідзе, Т.Яблонська та ін.  

Про нерозривний зв’язок творчої спадщини Сковороди з музикою 

говорять дослідження Г.Верби «Григорій Сковорода і музика», О.Гужви 

«Музична спадщина Г.Сковороди», В.Доценка  «Сковорода і музика», 

А. Соколової «Музика в житті Г.Сковороди». 

Сковороду як прекрасного музиканта, співака і композитора означує в 

своїй праці «Григорій Сковорода і музика» М.Боровик, зазначаючи, що «з 

його іменем пов’язують певний етап становлення жанру української пісні – 

романсу. Його пісні – псальми увійшли до репертуару народних співців-

лірників і бандуристів, а деякі хорові твори духовного змісту були 

популярними на Україні і Росії» [6, 190]. 
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С.Бакай у своїх дослідженнях висвітлює погляди Г.Сковороди щодо 

впливу музичного мистецтва на духовний розвиток особистості, виділяє 

основні періоди формування музично-просвітницьких ідей мислителя, 

висвітлює основні думки про самовиховання, самоосвіту, самореалізацію  

особистості в його музично-педагогічній спадщині, видає у 2010 році збірник 

із музичними інсценівками за мотивами байок філософа «Мудра іграшка», 

публікує у 2008 році навчальний посібник «Взаємини вчителя й учня в 

музично-педагогічній спадщині Г. Сковороди». 

Методичний аспект Г.Сковороди як музиканта висвітлює в своїх 

дослідженнях О.Голикова. Цікавими та ґрунтовними є дослідження 

музикознавців щодо музичної та пісенної спадщини Г.Сковороди. Серед 

таких: М.Грицай, І.Іваньо «Григорій Сковорода і народна пісня», Т.Ткаченко 

«Використання надбань Г.С.Сковороди у вокально-педагогічній підготовці 

української молоді» та ін. Ці питання також досліджуються у працях 

О.Шреєр-Ткаченко «Українська пісня-романс в її джерелах і розвитку 17-18 

ст.» та  «Г.Сковорода – музикант». Остання – це книга з короткою 

бібліографією, численними фотодокументами, нотами, що висвічує місце 

Сковороди у розвитку української світської художньої пісні ІІ пол. XVIII ст. 

Музично-просвітницькі аспекти діяльності мистця досліджує Л. 

Горенко-Баранівська: «Лірика громадянська, філософська, лірика краси й 

гармонії природи, скорботна лірика – так розширилося коло образів 

сковородинської лірики, яке й зумовило шляхи подальшого розвитку 

української пісні-романсу в кінці XVIII - на початку XIX ст.». 

Музичну термінологію у філософських творах мислителя досліджує 

О.Кузнецова. У 2017 та 2019 роках відповідно побачили світ два навчально-

методичні посібники О.Кузнецової для студентів педагогічних вузів 

«Сучасна музика на твори Г.Сковороди» . 

Цікавим аспектом вивчення творів Григорія Сковороди є дослідження 

його пісень, які використовувалися народними співцями. Багата, 

неоднозначна та неординарна постать мислителя давала підстави для 
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побутування та наслідування не тільки пісень, але й оповідань, легенд, 

переказів, які окреслювали його постать. Як приклад тут можна навести 

дослідження О.Сироїд «Пісні Григорія Сковороди в усній традиції». 

Значною  увагою користуються дослідження педагогічної спадщини 

Г.Сковороди – серед яких і захищені дисертації з даної тематики, 

опубліковані посібники, книги, статті. Серед таких досліджень - праці 

Г.Гребенної, дослідження С.Бережної, А.Боярської-Хоменко, О.Тулякова.  

Зокрема, Г.Гребенна аналізує погляди педагога на освіту та виховання, 

на такі цінності як гуманізм, патріотизм, демократизм, основу людського 

щастя. Виокремлюється ключова роль вчителя у розвитку молодого 

покоління, його естетичного виховання, морального виховання.  

Опрацювання античних методів виховання, такі як сократівський 

діалог, калокагатія, антична драматургія, психагогія, їх спорідненість з 

сковородинівськими педагогічними ідеями висвітлюється в дослідженнях 

О.Тулякова. Окремо заслуговує на увагу висвітлення елінно-

сковородинівської системи освіти. 

Багато про Г.Сковороду та його педагогічні погляди писали Софія 

Русова, Ф.Сватикова, К.Бендрикова, Ф.Науменко, Є.Приступа, Л.Рибалко, 

Н.Сінопальнікова, Ю.Соловйова, М.Стельмахович, І.Стогній, І Терещенко. 

Кожен з цих авторів відзначає неоцінений вклад гуманістичної творчості 

світоча української духовної історії, Педагога з великої літери, творча 

спадщина якого є міцним плодючим грунтом для розвитку української 

культури, освіти, науки. Його думки про самопізнання та покликання людини 

є чітким орієнтиром нашого суспільства. 

У ХІХ-ХХ столітті праць про Г.Сковороду стає все більше та більше, 

але щоразу кожен, хто звертається до життя та творчості цієї легендарної 

постаті знаходить для себе щось цінне, пізнає щось вічне, отримує безцінне.  

Багато досліджень акцентують увагу на зв’язку педагогічних повчань 

мислителя з національним вектором виховання, значення національних 
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традицій та звичаїв, опору у педагогічній діяльності на багатий національний 

фольклор. Це, зокрема, праці Л.Попової, О.Матковської, І.Стогнія та ін. 

Багатими на дослідження українського генія є і зарубіжна наукова 

думка. В Європейських країнах, в США також відоме ім’я нашого світоча. 

Цікаво, що ще у 1928 році була захищена дисертація  «Григорій Сковорода 

(1722-1794). Український філософ XVIIIст. і його духовно-культурне 

оточення» д-ра Домета Олянчина.  

У 1990 році на американському континенті вийшли друком його байки 

та афоризми, публікується біографія Г.Сковороди, аналізується його 

творчість. 

Не дивлячись на те, що дослідники налічують більше 5 тисяч праць про 

життя та творчість цієї багатогранної, непересічної, неординарної постаті, 

подальше вивчення цього феномену української історії та культури є 

очевидним, адже ми і зараз, майже після трьох сотень років після його життя 

відчуваємо його «невловимість». Дивно, не маючи жодної своєї надрукованої 

праці за життя, мати таке широке поширення своїх творів серед народу, не 

шукаючи слухачів – мати  таку широку аудиторію. 

Отже, як видно з проаналізованих джерел, зацікавлення до постаті 

видатного українського генія не тільки не вщухає, а щоразу продовжує 

зростати та відбиватися різноманітними гранями.  
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ОСОБЛИВОСТІ ДИСТАНЦІЙНОГО ПРОВЕДЕННЯ 

ПРАКТИЧНОГО ЗАНЯТТЯ З ДИСЦИПЛІНИ «ОСНОВНИЙ 

МУЗИЧНИЙ ІНСТРУМЕНТ (СКРИПКА)» ТА ПІДГОТОВКИ 

ФОРТЕПІАННОГО СУПРОВОДУ ДЛЯ ВДОСКОНАЛЕННЯ 

ВИКОНАННЯ ПРОГРАМНИХ ТВОРІВ 

 

До недавнього часу вважалося,що навчати та навчатися музиці можна 

тільки очному,тобто реальному режимі проведення практичного заняття. 

Однак,з розвитком сучасних інформаційних та навчальних технологій,це 

твердження постає не таким однозначним. В умовах дистанційного навчання 

викладачі та студенти мають можливість використання різних комп’ютерних 

платформ. 

За допомогою Інтернету, грамотно підібраного технічного обладнання і 

спеціально створеної методики викладача, можна навчати предмету 

дистанційно, і навчати досить успішно. Безумовно,таке навчання вимагає 

наявності у викладача відповідних навичок і кваліфікації для викладання 

онлайн. Варто зауважити,що дистанційне навчанняпотребує значних 

матеріальних витрат на відповідну техніку. Необхідно мати для 

використання специфічну дистанційну платформу,яка б дозволяла не тільки 

бачити «картинку» викладач-студент але й максимально точно передавати 

музичнийзвук без затримок і звукових перешкод. Існуючі платформи 

налаштовують звук на дикторську мову. Як виявилося,це не відповідає 
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потребам проведення музичного заняття. Крім того,необхідні якісна веб-

камера,професійні мікрофони, потужний комп’ютер,швидкісний Інтернет. 

Чим якісніше обладнання,тим легше,безпечніше,ефективніше відбувається 

процес навчання. Це повинно бути зрозумілим всім учасникам навчального 

процесу. 

Ситуація у світі, і у нашій країні зокрема,  внесла свої корективи в наше 

звичне життя. Ця ситуація захопила нас зненацька. Ми були вимушені під час 

навчального семестру опановувати нові методики та способи і засоби 

проведення занять. Враховуючи наявність обмеженого технологічного 

обладнання у викладачів та студентів,ми змогли використовувати більш 

плідно програму комп´ютерного зв’язку Skype. Ми намагалися скористатися 

можливостями інших платформ,які надає Університет. В силу специфічних 

особливостей роботи цих систем, з’ясувалося,що вони не розраховані для 

музичних дисциплін. Зокрема,платформа Zoom не дозволяє вести вільний 

діалог,забирає час на включення та вимкнення мікрофону,не надає 

можливості корегувати гру безпосередньо під час виконання твору. В будь 

який платформі виникають проблеми швидкості і якості інтернет-зв’язку.  

Слід відзначити специфіку всіх платформ дистанційного зв’язку:вони 

налаштовані на вирівнювання гучність звуку. Тобто при грі в динамічному 

відтінку piano(тихо) звучить mezzo-forte (помірно голосно). З початком 

роботи в дистанційному навчанні це викликало багато зауважень в бік 

студента. Викладач наполегливо вимагає ніжного і проникливого звучання на 

piano,просить грати полегшеним натиском смичка на струну,повернути смик 

і «нарешті грати одним волоском». Студент з подивом запевняє,що робить 

все,що вимагає викладач. Але результатом не задоволені обидва. Але 

проблема з´ясувалася в неочікуваний спосіб. Професіоналізм 

концертмейстерапроявився у тому, що почала надсилати музичний 

акомпанемент в записі. 

Наступний аспект щодо проблеми дистанційного викладання,це 

необхідність візуального контролю за постановочним оформленням рук 
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скрипаля, що напряму залежить від технічних можливостей комп´ютерного 

забезпечення студента. З’ясувалося, що не у всіх є в наявності стаціонарні 

комп’ютери чи ноутбуки. Дехто користується тільки смартфоном,що не 

дозволяє можливості сприйняти належним чином ілюстрування викладачем 

методів та способів подолання технічних труднощів твору у всіх деталях.  

Варто зауважити, що є багато нарікань щодо якості інтернет-звязку. 

Більшість студентів нашого класу мешкають в селах та районних містах  

України, де якість Інтернетує незадовільною.  

Отже, було б невірно і несправедливо говорити тільки про негативну 

сторону подібних занять. Необхідно відмітити, що робота в онлайн режимі 

спонукає студента до більш сконцентрованого сприйняття зауважень 

викладача,ефективно та точно виправляти недоліки виконання саме під час 

уроку. Перед іспитами і заліками робилися записи програм. Ця сторона 

роботи допомогла студентам більш критично оцінювати власне виконання. 

Записи виконуваних творів виявляли недоліки, як лакмусовий папір. Це 

змушувало студентів вдосконалювати власне виконання. Бралися до уваги не 

тільки якісне виконання, але й постава,зовнішній вигляд і,навіть,антураж 

приміщення для запису. Таким чином, робота в онлайн режимі є незвичною і 

нелегкою для всіх учасників навчального процесу. Вона вимагає значних 

емоційних та інтелектуальних зусиль від викладачів та студентів, пошуку 

нових платформ, які б забезпечували особливості проведення музичних 

занять. 
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Штурмак-Яремишин Іванна, 

магістр мистецтв, асистент, викладач 

кафедри музичного мистецтва 

факультету культури і мистецтв 

Львівського національного 

університету ім. І.  Франка 

 

ЗНАЧЕННЯ СЛОВА ПІД ЧАС ВИКОНАННЯ 

ВОКАЛЬНОГО ТВОРУ 

Іноді відвідуючи концерти вокальної музики, хочеш насолодитися 

мелодикою, зрозуміти зміст почутого та водночас відчуваєш 

дискомфорт…Чується тільки політ голосу, постановка вокалу, робота 

дихання, а слова, начебто «ковтаються». Для мене як для викладача вокалу, 

чітка робота артикуляційного апарату досить важлива. Саме про це йтиме 

мова у даній статті. 

У сфері вокального виконавства слово і бездоганна дикція мають 

особливе значення. Гарна дикція є ознакою високої співочої культури. Від 

того, як донесено до слухача слово, багато в чому залежить виразність співу,  

його художні вартості.  Тому у вокальних методиках  особливої актуальності 

набувають питання,  пов’язані з розвитком дикції. 

На уроках вокалу, перед студентом постає ряд  конкретних вокально-

технічних завдань, тому слово у вокальній музиці чомусь відходить на задній 

план. 

Виникають проблеми: вимови тексту, поєднання певних букв між 

собою, складів, тощо. Нам, педагогам, дуже важливо на початкових заняттях 

допомогти студентові зрозуміти, що слово завжди було першим, оскільки 

музичний твір композитори творили на підґрунті поезії, а не навпаки. 

Дикція, орфоепія – не може бути окремо від вокальних проблем. 

Наприклад, навчаючись правильному голосоведенні, неможна обійтися без 

чіткості вимови голосних та приголосних звуків, інакше на верхніх нотах 

чутиметься тільки робота голосових зв'язок, а не всього голосового апарату. 
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Мій викладач по вокалу, народний артист України, професор 

В. Ігнатенко, під час занять неодноразово повторював мені: «Перш ніж 

навчитися співати, навчися правильно і виразно говорити». Згодом, мій 

наставник – заслужений артист України, доцент В.Дудар повторював: 

«Слухач повинен чути про що ти співаєш, інакше ти не зможеш полонити 

його серце». 

При співі апарат співака вирішує одночаснодві задачі: з одного боку, 

він працює, як мовний апарат, забезпечуючинеобхідну фонетичну ясність 

звуків мови, а з іншого боку – як музичний інструмент. В одночасному 

виконанні цих двох задач – гарної співочої кантилени і відмінної дикції – 

полягає один із найпотаємніших секретів вокальної майстерності. 

Результат хорошого виконання вокального твору залежить від 

активної роботи артикуляційного апарату, в основу якого входять такі 

голосоутворюючі органи: губи, язик, м’яке піднебіння, щелепа та гортань з 

голосовими складками. 

Однією з основних причин поганої дикції під час співу є млявість 

артикуляції (малорухомі губи, язик, нижня щелепа, недостатньо відкритий 

рот). Голосні та приголосні таким чином не мають необхідної ясності та 

чіткості, звук стає одноманітним з невиразним характером. Важливо, щоб 

перебільшена дикція не стала недоліком, оскільки вона може позбавити голос 

необхідної вокальності. Тоді створюється відчуття, що на сцені не співак, а 

декламатор тексту пісні.  

Слід запам’ятати, що при співі голосні звуки більш протягуються, а 

приголосні вимовляються більш коротко, швидше. Існують певні правила 

створення звука. Наприклад, при вимові голосної «а», нижню щелепу 

потрібно опустити, а рот відкрити якнайсильніше; на «о» рот повинен мати 

форму овалу; на «у» – губи витягуються; на «е» – вокалісти дуже часто 

допускають помилку, піднімаючи верхню губу, цього робити не бажано, 

оскільки інтонація звучання може втратитися. 
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Не можна залишити осторонь вимову приголосних. В залежності від 

характеру пісні, їх вимова може бути тверда або м’яка. Деякі приголосні 

(наприклад «р»), потрібно виконувати з відчуттям подвоєння «рр…», деякі 

промовляти швидко «с», «ш», особливо якщо вони стоять наприкінці слова. 

Часто учні погано відкривають рот при співі, нижня щелепа тоді 

малорухома, виникає напруження у м’язах, у результаті чого звук стає 

горловий.  Якщо нижня щелепа затиснена вокальна дикція не буде хорошою, 

оскільки ротова порожнина замала для формування вокальних голосних. 

Якщо дикція перебільшена, вона може вибити виконавця з ритмічного 

малюнку мелодії. Щоб цього не сталося, слід  вимовляти слова легко, без 

навантаження та в той же час чітко.  

Не менш важливо виробити вміння правильності утворення слів. Вони 

повинні знаходитися «спереду», тобто в буквальному значенні на губах, 

зубах, на кінчику язика. Артикуляція рота повинна бути вільною. Адже, 

завдяки чіткості дикції, можна зробити акцент на потрібні слова у творі. 

Варто врахувати, що якщо вести мелодію до основного слова в музичній 

фразі, покращується використання дихання. 

Для того, щоб покращити свою дикцію, слід використовувати  

спеціальні вправи.Важливо зазначити, що для кожного ці вправи можуть 

індивідуальні. Які саме вправи підходять учневі повинен вияснити викладач. 

Викладачу потрібно стисло ознайомлювати студентів із 

закономірностями мови під час співу, дикції, основами вокальної орфоепії 

української, італійської чи інших мов; навчити правильно та усвідомлено 

використовувати ці знання на практиці.Як відомо, спів мовою оригіналу 

дозволяє найповніше розкрити «живе звучання музики», яке значною мірою 

зумовлюється своєрідністю звучання мовою авторів. Вокальний твір, 

написаний у  фонетичній системі конкретної мови, природньо відображає 

характер та стиль нації. 
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Робота над музичною орфоепією включає в себе знання з основних 

термінів  музики: ритм, метр, тривалість звуку, його динаміка, регістр. В 

свою чергу міміка може сприяти зміні тембрового забарвлення. 

Проблема мовлення у співі, як бачимо, є досить важливою 

педагогічною проблемою й одним з основних завдань фахової підготовки 

справжнього виконавця вокальних творів. 

Отже, виконавська майстерність та професіоналізм артиста-вокаліста 

тісно пов’язані із мовленням. Співацьке мовлення має ряд своїх 

відмінностей, які відрізняють його від звичайного побутового мовлення. Слід 

запам’ятати, справжній співак, це не той хто показує одну сторону своїх 

професійних навиків, а той, котрий поєднує усі закономірності які включає у 

себе вокальна педагогіка. 

 

Юрас Тетяна, 

викладач вищої категорії, старший 

викладач Новояворівської дитячої 

школи мистецтв 

 

ХУДОЖНЬО-ЕСТЕТИЧНЕ ВИХОВАННЯ УЧНІВ ЗАСОБАМИ 

НАРОДНИХ ПІСЕНЬ ПІД ЧАС НАВЧАННЯ ГРИ НА БАНДУРІ 

Основою, на якій здійснюється естетичне виховання є певний рівень 

художньо-естетичної культури особистості, її здатності до естетичного 

освоєння дійсності. Цей рівень виявляється як у розвитку всіх компонентів 

естетичної свідомості (почуттів, поглядів, переживань, оцінок, смаків, потреб 

та ідеалів), так і в розвитку умінь і навичок активної перетворюючої 

діяльності у мистецтві, праці, побуті людських взаєминах.  

Формування в учнів певної системи художніх уявлень, поглядів, які 

зможуть допомогти їм виробити в собі дійові критерії естетичних цінностей, 

готовність та уміння вносити елементи прекрасного у своє життя, 

починається із сприймання оточуючого. 
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Завданням естетичного виховання є не тільки розширення художнього 

сприймання, списку прочитаних книг, почутих музичних творів, а й 

організація людських почуттів, духовного росту особистості, регуляція і 

корекція поведінки. 

Естетичне виховання проникає в усі сфери дитячого життя, воно 

забезпечується всіма ланками виховання і використовує багатство і 

різноманітність його засобів. 

У процесі виховання повинні приймати участь три найважливіші 

інституції – сім’я, церква і держава, яка використовує для цього інституцію 

школи. Необхідно пам’ятати, що у процесі виховання першість мають 

батьки, тому що, як говорить Сімейний кодекс України, «батьки мають 

переважне право перед іншими на особисте виховання дітей» [4, 43]. Однак 

для того, щоб художньо-естетичне виховання було ефективним, необхідним є 

діалог між цими трьома інституціями. 

У Державній національній програмі «Освіта» зазначено, що навчально-

виховний процес повинен забезпечити єдність, наступність і спадкоємність 

поколінь, а це означає, що він повинен здійснюватися у невіддільності освіти 

від «національного фунту, її органічному поєднанні з національною історією 

і народними традиціями» [1, 9]. 

Народна пісня завжди була важливою частиною українського 

музичного мистецтва, адже в художніх образах народної пісні відбиваються 

всі важливі події, інтереси людини. В народній пісні простежується щира 

любов до рідної землі, слава минулих подвигів українського народу та високе 

почуття материнської любові. Саме з пісень ми можемо дізнатись про 

український побут, риси характеру, відтінки усіх переживань та почуттів. Пісні 

трудові та календарно-обрядові, лірико-етичні, історичні, сатиричні, обрядово-

побутові, кобзарські думи малюють різноманітні емоційні стани.  

Пісня завжди відбиває потаємні думки та сподівання українського 

народу, заповітні бажання вільного життя. В рекрутських піснях, наповнених 

глибоким сумом, народ оплакував тяжку долю селян, навіки відірваних від 
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своєї сім’ї. Історичні пісні свідчать про глибокий інтерес народу до свого 

минулого. Самовіддано служили народу кобзарі, адже пісні суворої величі 

піднімали, закликали народ до боротьби. 

Український народ не пам’ятає початку своїм казкам і пісням. Народна 

пісня дуже просто, але більш безпосередньо і вірніше відображає народне 

життя, індивідуальний, сімейний і колективний побут краще, ніж усяка 

писана література, поетична чи прозова. 

На думку В.Сухомлинського, «…народні пісні, які в сукупності своїй 

окреслюють феномен української нації, промовляючи до прийдешніх 

поколінь, покликані виплекати в їх душах національну свідомість і гордість за 

свій народ, його історію і культуру» [3, 11].  

Народна пісня складає основу репертуару бандуриста. Сучасна 

побутова пісенна культура характеризується певним оновленням та 

трансформацією, в результаті яких народна пісня отримує нове бачення, 

набуває нового осучасненого змісту. З’являється  багато варіантів обробки 

народної пісні. За допомогою транспозиції, гармонізації, що є 

найпростішими варіантами обробки народної пісні, змінюється автентичний 

музичний матеріал. Дещо складнішими є аранжування і транскрипція. 

 В процесі  навчання учнів гри на бандурі індивідуальний педагогічний 

підхід викладача оснований на різноманітності вимог до змісту, засобів, 

методів та форм навчання.  

Предметом особливої уваги педагога повинна бути робота над 

розвитком виконавської технік, виразністю виконання, розвитком слухового 

контролю, якістю та різнобарвністю звучання, ритмом і динамікою. Все це 

повинно послідовно проводитись протягом усіх років навчання. Основні 

завдання бандуриста-педагога, як і педагога будь-якої спеціальності – 

навчити дітей відчувати, слухати музику, пробудити любов до неї, викликати 

емоційний відгук на музичні образи.  
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Навчання на основі народної пісні формує вміння підбирати на слух, 

імпровізувати, а також прищеплює дітям любов до всього рідного, близького, 

національного, патріотичного, збагачує духовну культуру учнів. 

Л.Дуда зазначає: «Творчість для бандури в сучасних умовах повинна 

бути якісною і конкурентоспроможною з-поміж широкого загалу інших, не 

менш вартісних. Важливо представляти бандуру як інструмент, що несе 

духовну цінність українського народу та фольклорні зразки, що є ознакою 

української ментальності й національності. Музична обробка фольклору 

виступає дієвим засобом у формуванні репертуару бандуристів (від минулого 

до сучасноcті). Народні пісні – це відібрані часом і людьми кращі зразки, і в 

поєднанні з бандурним тембром їх смислове навантаження тільки 

підсилюється. Крім того, фольклорні твори несуть в собі історичну цінність, 

опис життя й звичаїв попередніх поколінь. Практичне виконання доводить, 

що в обробці мимоволі фіксується зміст, який несе в собі фольклорний 

зразок. А музична обробка фольклору виступає і містком з минулого до 

сучасності, і засобом збереження й продовження традицій фольклору та 

бандурного мистецтва» [2, 46].  

Отже, народна пісні зі всіма своїми трансформаційними 

характеристиками є вагомим виховним потенціалом в цілому та у навчанні 

гри на бандурі зокрема. Пісенне мистецтво як перлина української народної 

творчості сприяє розвитку в дітей творчого мислення, мобілізації внутрішніх 

сил, духовної активності, здібностей до самоосвіти та самовдосконалення. 

Воно також несе в собі елементи виховання, формує здатність сприймати 

прекрасне і творити його. 
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