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УДК 75:655.523
Барановська О. В., студентка ІІІ курсу

Науковий керівник: Кліщ О. А., кандидат архітектури,  
старший викладач кафедри образотворчого і декоративноприкладного  

мистецтва та реставрації творів мистецтва 

АРТ-БУК ЯК НОВІТНЯ ТЕНДЕНЦІЯ  
В ХУДОЖНЬОМУ ІЛЮСТРУВАННІ

У статті досліджуються художні особливості арт-бука, окреслені 
сутнісні, ключові характеристики й функції арт-буків. Окрім цього, по-
яснюється необхідність даної видавничої продукції. 

Ключова слова: арт-бук, художня ілюстрація, художнє видання, 
книга художника.

Постановка проблеми. Тенденції у мистецькій галузі змінюються 
достатньо часто, не винятком є і ринок типографічних видань. Лише 
нещодавно його сколихнула поява на видавничому ринку електронних 
книг, як з’явився новий феномен – артбуки. Артбуки лише нещодавно 
набули публічного поширення, їх ознаки, прояви, форми й інші харак
теристики ще не всім відомі, тому дефіцит даної інформації гальмує їх 
поширення.

Мета. З’ясувати необхідність артбуку на видавничих просторах, оз
найомитись та охарактеризувати різновидність «книг художника».

Виклад основного матеріалу. Арт-бук – тип видань, у якому скон
денсовано авангардні, інноваційні, непересічні підходи автора й видав
ця щодо створення й організування книжкового контенту. У науковому 
дискурсі співіснують різноманітні поняття, якими позначають видан
ня з якісним поліграфічним втіленням, нестандартними візуальними й 
просторовими рішеннями: «арткнига», «книга художника», «авторська 
книга», «мистецька книга», «візуальна книга», що їм відповідають ін
шомовні «art book», «artist’s book» «livre d’artiste», «livre de peintre» [1].

Наразі арт-бук відокремився в царині мистецтва як окремий напря
мок. Цікаво що «книга художника» була створена в 70х роках ХХ ст. 
час розвитку припадає саме на завершення розвитку наборного тексту 
і початок комп’ютерної ери. На будьякому історичному етапі книга ві
дігравала значну роль у житті суспільства, тому автори, видавці, інші 
фахівці книготворення завжди намагалися вкласти в неї свою душу, до
лучитися до величного процесу її творення. Можливо, навіть давньо
руські літописи з оригінальними шрифтами, нанесеними органічними 
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фарбами, авторською оздобою, цікавим оформленням були праобразами 
сучасних артбуків.

Диверсифіковані видавництва лише в окремих випадках беруться за 
створення таких видань і лише за умови виправданості фінансового ри
зику. «Книги художника» не підлягають певним видавничим стандартам, 
вона креативна та з проявом професіоналізму та волі фантазії редактора 
та художника. Зміст артбуку цілком підпорядковується авторському за
думові й часто позбавлений комерційних амбіцій. Це мистецький жест, 
спосіб вираження думки та (чи) позиції автора щодо соціальних, куль
турних, політичних та інших проблем.

При цьому постає необхідність з’ясувати, чи дійсно артбук можна 
пов’язати із видавничою справою, адже деякі з них – відбірні твори 
мистецтва. Аналізуючи артбуки книговидавничого ринку і мистецького 
простору України, виокремимо такі їх групи [2]:

1. Артбук як твірінсталяція. Такі мистецькі книги неприйнятні для 
тиражування, оскільки їх можна виготовити лише один раз. Вони схожі 
радше на музейний чи виставковий експонат і для масової аудиторії не
доступні. Серед найцікавіших артбуків за принципом інсталяцій мож
на виокремити книгу Ірини Николин «Лісова пісня», 50кілограмовий 
артбук Романа Андрійовського «Страсті Христові», творіння Катерини 
Бруєвич «Медаль материнства». Такі книги епатують, захоплюють, од
нак вони настільки елітарні, що масовий споживач «доторкнутися» до 
них може лише на виставках і в музеях, адже вони ніколи не будуть до
ступними для багатьох.

2. Артбук як видавничий продукт. Вони призначені для подальшого 
відтворення, але в невеликих накладах. Такий різновид артбуків макси
мально наближений до «класичної» форми книги, проте, на відміну від 
звичайних книг, має «присмак» креативу, що виявляється в оригінально
му оформленні, чудернацькому наповненні, наявності додаткових еле
ментів, покликаних привернути до себе увагу.

3. Артбук як експеримент. У створенні такої книжки немає жодних 
стандартів, кліше, шаблонів. Автор сміливо може оперувати формою, 
епатувати текстом, не завжди зважаючи на його смисл, акцентуючи 
увагу на оформленні, ілюстраціях, матеріалах (глина, хліб, нитки, гіпс, 
метал). Можливість повторити експеримент, не втративши первинних 
ознак твору, дає підстави вважати подібні артбуки, як зазначає Ю. Полі
щук, «ескізами до великої роботи».
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Єдиної загальновизнаної класифікації артбуків немає. При цьому їх 
розрізнюють за певними критеріями [3]:

За авторством:
•	 одноосібно підготовлені;
•	 колективні.
За накладом:
•	 виготовлені в одному примірнику;
•	 тиражні.
За способом створення:
•	 рукотворні;
•	 створені за допомогою технологій;
•	 створені шляхом поєднання ручної роботи і технологій.
За концептуальним вирішенням:
•	 попап бук – книга із зображеннями, які при відкриванні стають 

об’ємними;
•	 скетчбук – книга для замальовок;
•	 скрапбук – книга, яку читач створює з вирізок;
•	 тревелбук – подорожня книга, яку читач може заповнювати са

мостійно, та ін.
Висновок. Загалом популярність артбуків є помітною тенденцією 

розвитку українського видавничого простору та мистецького середови
ща. Із винаходом електронних рідерів паперові книжки на певний час 
втратили свою популярність, проте артбук повертає увагу до них як 
творів мистецтва та культури.

Список використаних джерел
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УДК 37.015.31:7
Бойко Н. М., магістрантка I курсу

Науковий керівник: Бренюк А. Г., кандидат мистецтвознавства,  
старший викладач

ПОНЯТТЯ ТА СПЕЦИФІКА ДИТЯЧОЇ  
ХУДОЖНЬОЇ ТВОРЧОСТІ

У статті розглядаються поняття, специфіка і особливості дитя-
чої художньої творчості, формування здатності дітей до творчості в 
процесі ігрової діяльності у позакласній виховній роботі; визначаються 
рівні та етапи її розвитку, психологія дитячої творчості, передумови 
та показники художньої діяльності школярів.

Ключові слова: художня творчість, педагогіка, освіта, мистецтво.
Роз’яснення поняття творчості знаходимо ще у давньогрецького фі

лософа Платона (VVI ст. до н. е.). Він зазначав, що творче мистецтво 
є такою здатністю, яка виступає причиною того, чого раніше не було. 
Усе, що викликає перехід із небуття у буття, і є творчість. На його думку, 
створення будьяких творів мистецтва чи ремесла можна назвати твор
чістю, а всіх «створювачів» – їхніми «творцями» [3]. 

Творчість супроводжує нас усе життя: направляє та підносить, на
дихає та окриляє. Стимулювання формування творчих процесів тепер 
стало не лише пріоритетом саморозвитку кожного, а й справжнім на
прямком прогресу суспільства в цілому. Формування творчої особистос
ті – одне з важливих завдань педагогічної теорії та практики на сучас
ному етапі. Його вирішення повинно починатися з раннього дитинства. 
Найефективнішим засобом для цього є творча діяльність дітей шкільно
го віку [1, с. 3].

Дослідженням питання творчості дітей шкільного віку займалося і 
продовжує займатися багато вчених, педагогів, дослідників у галузі мис
тецької педагогіки. Зокрема специфіка дитячої творчості висвітлена в 
працях Л. Виготського, І. Білої, В. Маршицької, Г. Орлової та ін. 

Мета статті – дослідити специфіку дитячої творчості в контексті 
шкільної середньої освіти.

Творчість сприймається як синонім творчої діяльності, яка є індиві
дуальною траєкторією психологічного розвитку дитини. Властивими їй 
є такі невід’ємні якості, як переважання цікавості, бажання отримувати 
нові знання, вміння долати стереотипи. Творчість можна розглядати як 
основу для продуктивного розвитку дитини, як потенціал, що забезпе
чує її зростання, притаманне так чи інакше кожній дитині. А результа
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том є дитяча творчість, тобто рівень майстерності соціального досвіду, 
який характеризується самостійним вибором орієнтації своєї діяльності, 
вмінні виробляти новий продукт.

У творчій діяльності дитини слід виділити три основні етапи, кожен з 
яких вимагає конкретних специфічних методів і прийомів.

Перший етап – поява, розробка, обізнаність і дизайн плану. Тему май
бутнього образу може визначати сама дитина або вона може бути запро
понована вихователем. Чим молодша дитина, тим більш ситуативним і 
невгамовним є її план. Чим старші діти і чим багатший їхній досвід в 
образотворчому мистецтві, тим стійкішою стає ідея.

Другий етап – процес створення образів дітьми. Навіть, якщо тему 
називають репетитором, це не позбавляє дитину можливості створюва
ти, а лише допомагає спрямувати свою фантазію.

Третій етап – аналіз результатів. Він пов’язаний з двома попередні
ми, є їхнім логічним продовженням і завершенням. Огляд і аналіз робіт, 
створених дітьми, повинен проводитися з максимальною активністю. В 
кінці уроку всі роботи бажано виставляти на спеціальній підставці. Кож
на дитина може побачити роботу товаришів, зрозуміти різноманітність 
рішень, побачити свою роботу серед інших, порівняти її. Діти зможуть 
вибрати зображення, які їм найбільше подобаються, і виправдати свій 
вибір.

Творчу діяльність, творчий потенціал школярів можна проаналізува
ти за трьома групами показників:

•  Ставлення дітей до творчості: їхня пристрасть, вміння «вступи
ти» в уявні обставини, в умовних ситуаціях, щирість переживань.

•  Якість творчих дій: швидкість реакцій, кмітливість, поєднання 
звичних елементів в нові поєднання, оригінальність дій.

•  Якість продукції: підбір характерних особливостей, предметів, 
життєвих явищ, їх відображення у творчій діяльності.

Передумовою творчості, прояву творчих здатностей дітей є креатив
ність (Е. Торренс), потенційна здібність до різнобічного мислення, по
чуттів та дій.

Творчість дитини як її індивідуальної власності проявляється в умінні 
відмовлятися від стереотипних способів мислення в процесі виконання 
будьяких завдань: ігрових, побутових, освітніх, соціальноморальних і 
т.д. Відповідно, і дорослі, і діти говорять про основні ознаки творчості 
(Дж. Гілфорд, Е. Торренс), а саме:



11

• оригінальність – вміння вирішувати проблеми поновому, не
стандартно, що в ранньому шкільному віці проявляється в різних видах 
діяльності дітей і в їхніх іграх;

• семантична гнучкість – словесна гнучкість мислення проявля
ється у дітей як підвищена чутливість до мови, так як мова творчості – 
формування нових слів, рим або чого завгодно;

• образна адаптивна гнучкість як найпоширеніша форма творчос
ті в ранньому шкільному віці – здатність дитини розподіляти функції 
об’єкта таким чином, щоб побачити в ньому нові можливості. Дитяче 
мислення переважно образне, дитина чуттєво сприймає навколишній 
світ, часто густо перевтілює об’єкти в нові образи, помічає в об’єктах те, 
чого не бачать дорослі;

• спонтанна гнучкість – здатність знаходити різні ідеї в дещо об
меженій ситуації, можливість розподіляти функції об’єкта, пропонувати 
різні способи його використання [6].

Представлені ознаки творчості відображають її основні характери
стики: створення нового, оригінального продукту, нестандартного «ба
чення» у нових можливостях, а також перспективу вироблення необме
женої кількості ідей.

Для заохочення дітей до творчої діяльності варто використовувати 
різноманітні розвивальні завдання; правильно оцінювати досягнення 
дітей, не переривати творчий процес; утримуватися від негативних оці
нок, приймати твердження вихованців, не зловживаючи критичними за
уваженнями; створювати ситуації вільного спілкування, обміну думка
ми. Стійка позитивна атмосфера та емоційна привабливість занять спо
нукає дітей сміливо подавати власні ідеї, проявляти емоції, що сприяє 
формуванню творчості.

Важливими чинниками розвитку творчої особистості дитини шкіль
ного віку є: наявність сприятливого психологічного клімату в шкільному 
навчальному закладі та в родині (атмосфери визнання, поваги, свободи), 
необхідного обладнання і матеріалів для творчості, соціальноемоцій
них (відчуття захищеності, безпеки) і розвивальноінтелектуальних (за
вдань творчого характеру) компонентів [5].

Таким чином, творчий потенціал дитини, на думку дослідників, слід 
визначати, розкривати і розширювати в процесі спеціально організо
ваного навчання і виховання дитини, коли вона набуває і використовує 
власний досвід творчої роботи, бере участь в реальних творчих справах. 
Завдяки цьому дитина вчиться правильно орієнтуватися в навколишньо
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му середовищі, підвищує свої творчі здібності в різних видах діяльності 
(геймінгу, дизайні, візуальному, мовленні і т.д.). Тому вкрай важливо, 
щоб дорослі, які її виховують, розуміли суть психічного явища дитячої 
творчості і знали умови її розвитку.
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Актуальність. Подільська земля багата на талановитих людей. Одним 
із таких є художник та педагог – Володимир Павлович. На його полотнах 
оживають знайомі багатьом куточки не лише Поділля, а й всієї України. 
Він зумів показати істинну красу нашої Вітчизни: у його доробку вели
чезна кількість пейзажів та натюрмортів. Володимир Павлович зробив 
великий вклад у розвиток мистецтва ще й як педагог. Тому, однозначно, 
це людина, яку повинні знати і пам’ятати як теперішні, так і майбутні 
покоління.

Огляд літератури з теми. Життєвий та творчий шлях Володимира 
Павловича досліджували О. Будзей [1], Н. Урсу [3], П. Слободянюк [5].

Мета – охарактеризувати життєвий шлях Володимира Павловича, 
проаналізувати його творчий доробок.

Виклад основного матеріалу. Володимир Назарович Павлович наро
дився 9 березня 1947 р. в с. Сорокодуби Красилівського району Хмель
ницької області в родині звичайних селян – працівників колгоспу. Шкіль
ну освіту здобував в с. Індики (нинішнє Трудове Красилівського райо
ну), а згодом в с. Сорокодуби у 1953–1965 рр. Після школи вступив до 
професійного технічного училища у місті Рубіжне Луганської області, 
де здобув освіту електрика. Паралельно навчався заочно у Московсько
му народному університеті культури імені Надії Крупської на факуль
теті «Малюнок і живопис». У 1966 р. вступив на службу до Радянської 
армії, виконував обов’язки штабного писаря, кресляра та художника. 
У 1970–1974 рр. навчався в Одеському художньому училищі імені Ми
трофана Грекова, після якого отримав кваліфікацію художникапедагога 
[3, с. 166].

Володимир Павлович зробив значний вклад у розвиток мистецтва 
Хмельниччини саме як педагог. Організував художні школи в місті Не
тішин та Самчиках Старокостянтинівського району. У 1974–1990 рр. 
працював викладачем, а згодом і директором Старокостянтинівської 
художньої школи. У 1991 р. переїхав до Кам’янцяПодільського і став 
очільником міської художньої школи на найближчі 10 років. Пішовши з 
посади директора, викладав далі [2]. Виховав багато здібних дітей, які 
були учасниками всеукраїнського конкурсу «Нові імена», лауреатами 
премії імені Людмили Мазур, і зараз працюють на мистецькій ниві.

Творчий доробок Володимира Павловича великий, в основному – 
пейзажі та натюрморти, написані в техніці акварелі, олійного живопису, 
графіки. Особливо цінними є серія картин «Дворики Старого міста», які 
передають побут та життя кам’янчан, та цикл «Замки України», серед 
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яких можна побачити Острозький, Сутковецький, Хотинський, Лети
чівський замки та ін. Учасник міжнародних всеукраїнських, обласних 
місцевих виставок, серед яких: міжнародна виставка «Різдвяні свята» 
1996 р. в Кракові, виставка «Поділля живе джерело» 2001 р., всеукра
їнська виставка «Кам’янецькі мотиви» 2002 р., виставка художників 
«АРТпростір» 2012 р. тощо. Крім цього живописні роботи художника 
знаходяться в Канаді, Німеччині, Іспанії, Росії, США [4].

Переважна більшість полотен Павловича – це пейзажі, тобто різно
манітні фортеці, церкви, замки, дворики, вулиці. Манера написання кар
тин різноманітна, тяжіє до імпресіонізму. Як зазначають фахівці, пензлю 
художника притаманний густий мазок, корпусне письмо. Гармонія ко
льорів, тепла золотиста гамма тонів змушують шанувальників маляр
ства подовгу затримуватись біля полотен живописця [1, с. 8]. У доробку 
Павловича представлені як роботи, написані з натури, так і полотна, на
писані в майстерні, при чому композиційно продумані на основі аналізу 
історичних джерел. Обірвалося життя Володимира Павловича 21 травня 
2014 р.. Похований він у селі Сорокодуби поряд з могилою матері, як і 
заповідав.

Висновок. Отже, Володимир Павлович зробив великий внесок у мис
тецтво Хмельниччини як художник та педагог. Він створив чимало мис
тецьких творів, серед яких цикл картин «Замки України» та серія «Дво
рики Старого міста», різноманітні пейзажі, натюрморти. І цим самим 
залишив після себе вагому культурну спадщину та залучив до мистецтва 
багатьох талановитих дітей. 

Список використаних джерел
1. Будзей О. Його Кам’янець розійшовся по світу. Подолянин. 2007. 9 бе

резня. С. 8.
2. Володимир Назарович Павлович. Кам’янецьПодільська міська ди

тяча художня школа: вебсайт. URL: http://www.kpartschool.km.sch.
in.ua/informaciya_pro_zaklad/korifei/volodimir_pavlovich/ (дата звер
нення: 24.05.2020).

3. Володимир Назарович Павлович. Митці Кам’янцяПодільського / 
укл. Н. Урсу. Кам’янецьПодільський : ФОП Сисин Я.І., 2016. С. 39–41.

4. Павлович Володимир Назарович. Портал образотворчого мистецтва : 
вебсайт. URL: https://arts.in.ua/artists/Boloda/new/ (дата звернення: 
25.02.2021).

5. Слободянюк П. Я. Культура Хмельниччини. Хмельницький, 1995. 
С. 288. 



15
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Ключові слова: духовність, естетичні потреби, емоції.
Характерною рисою сучасної шкільної освіти є спрямованість її зміс

товноцільових аспектів у бік гуманізації, яка означає глибокі якісні пе
ретворення в стратегії і тактиці навчання з урахуванням, перш за все, 
особистісного чинника. Основна увага зосереджена на створенні спри
ятливої обстановки для кожної дитини, її вихованні як вільної, цілісної 
особистості, здатної до самостійного вибору цінностей, самовизначення 
в світі культури. В умовах, що склалися, актуальним стає формування 
у школяра естетичної культури, що забезпечує ціннісне відношення до 
навколишнього світу, емоційнообразне бачення реальності, розвиток 
здатності сприймати красу у всьому її різноманітті і створювати пре
красне в навколишній дійсності. Естетична культура сприяє формуван
ню соціальної позиції, заснованої на гуманістичних цінностях, гармо
нізує емоційнокомунікативну сферу учня, оптимізує його поведінку. 

Сформованість естетичної культури підсилює особистісне відношен
ня до вибору професії, приводить у відповідність суспільним ідеалам 
власні потреби, уявлення про цінності, активізує внутрішні ресурси, за
безпечуючи таким чином самореалізацію особи. Все це ставить перед 
вчителем школи важливе завдання естетичного виховання учня. Причо
му, в цьому процесі мають бути задіяні абсолютно всі предмети, адже 
кожна дисципліна має свої можливості щодо реалізації естетичного ви
ховання. Проте ряд предметів дає вчителеві досить широкі можливості 
щодо виховання естетичних сприйняттів та почуттів учнів, зокрема лі
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тература, музика, образотворче мистецтво, художня культура. Проблеми 
естетичного ставлення підростаючого покоління до дійсності, мисте
цтва, внутрішнього світу особистості розкрито Б. Астафьєвим, А. Баку
шинським, Д Кабалевським, Є. Коротєєвою, А. Малюковим, Н. Фомі
ною та іншими. 

Мета статті – визначення основних шляхів художньоестетичного ви
ховання підлітків. 

Дітям підліткового віку педагогічна та психологічна наукова дум
ка дає неоднозначну характеристику. З одного боку, для цього періоду 
характерні негативні прояви: дисгармонічність у перебудові організму, 
складність періоду статевого дозрівання, нестабільність, рухливість 
особистісного зростання, поява нових протестуючих форм поведінки 
стосовно дорослих тощо. Але з іншого боку, цей період характеризуєть
ся появою позитивних рис: більш різноманітними та змістовними ста
ють відносини з оточуючим світом, зростає самостійність, схильність 
до самоаналізу, самокритичність. Формується потреба в особистісному 
самовизначенні, що має важливе значення для переходу в юнацький вік. 
Означені вище відмінності підліткового віку вимагають від педагогів 
специфічних підходів до художньоестетичного виховання. Вони пов’я
зані, поперше, зі зростанням активності емоційної сфери на вищому 
рівні, на якому знаходяться моральні, художні, тобто духовні почуття 
людини. Подруге, саме на цьому етапі розвитку, завдяки появі само
свідомості, остаточно формується людська особистість, що додає ви
значену завершеність і стійкість її смакам. Потретє, загальний рівень 
розвитку свідомості та самосвідомості дозволяє естетичному ставленню 
до дійсності скластися в цілісну систему потреб, настанов, смаків, прин
ципів, що усвідомлюється краще, аніж у молодшому шкільному віці, і є 
основою суджень у дуже характерних для цього віку міркуваннях і су
перечках на естетичні теми. Для успішного формування естетичної сві
домості підлітка надзвичайно важливо мати на увазі, що вона входить в 
цей час у залежність від нового провідного виду діяльності – ціннісноо
рієнтаційної активності свідомості та може стимулювати поведінку в тій 
мірі, в якій його естетичні установки пов’язані з етичними, моральними 
інтересами. Особливо значущими стають можливості художньоесте
тичного виховання молодих людей, що вписується в нову структуру їх
ньої діяльності, інтересів, свідомості. У цьому віці інтерес до мистецтва 
в загальній системі інтересів школяра помітно спадає, оскільки в центрі 
уваги молодої людини виявляються проблеми практичного життя, фор
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мування системи цінностей, принципів поведінки; однак у цей же час 
мистецтво здобуває особливий вплив на душу молодої людини, оскіль
ки вона знаходить у художніх творах відповіді на хвилюючі її життєві 
питання, а саме мистецтво розширює доступну їй сферу спілкування і 
впливу на її духовні почуття, допомагає формувати моральну самосві
домість. Природно, що у зв’язку з цим відбувається закономірна пере
будова художніх інтересів молодих людей. Зокрема, особливий інтерес 
викликають твори, присвячені темі любові, взаємовідносинам між чоло
віком та жінкою, моральним проблемам. У цей період надзвичайно важ
ливими для естетичного виховання є, поперше, здатність викладачів 
так інтерпретувати твори мистецтва або так будувати заняття, щоб учні 
відчули прямий зв’язок із власними потаємними інтересами у представ
ників протилежної статі. І, подруге, необхідно обачливо підходити до 
вибору творів мистецтва, які повинні збагатити художній досвід дітей 
[3, с. 10]. 

Духовноморальне становлення дітей та молоді, підготовка їх до 
самостійного життя в умовах демократичного суспільства є важливою 
складовою розвитку української держави. Майбутнє нашої нації зале
жатиме від змісту цінностей, світоглядної орієнтації молодого поколін
ня, від того, якою мірою духовність стане основою його життя. Тому 
в умовах становлення молодої формації особливого значення набуває 
художньоестетичне виховання, у процесі якого формуються естетичні 
потреби й інтереси, виникають емоції, переживання, почуття та розви
вається естетичний смак 
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Музичний фольклор (унікальна, самобутня культура наших предків) 

усвідомлюється сучасним суспільством як значний фактор духовності 
наступних поколінь, залучення їх до життєвих національних витоків. 
Особливого значення народна пісня набуває на початковому етапі вихо
вання дитини, бо це найбільш доступний демократичний вид музичної 
діяльності, бо переважна більшість пісень має чітко виражене виховне 
спрямування. Яскрава образність музичної мови фольклорних наспівів, 
їх виконання, що охоплює елементи гри, танцю, декламації, барвисті ко
стюми доступні для розуміння й виконання дітьми різного віку. Так, ко
лискові пісні, поспівки, забавлянки, співомовки, ігрові пісні (наприклад, 
«А ми просо сіяли») пробуджують образну фантазію, готують дитину до 
життя. «Вимова звичних слів, але щоразу з певною інтонацією, з різни
ми музичними нюансами відкладає у свідомості дитини своєрідний оре
ол інтонацій, залишених від слів, і утворює «матерію» для формування 
в майбутньому емоційних програм» [1, с. 141].

Сьогодні фольклорні традиції дещо відійшли на другий план. Їх ви
тіснили нові свята, вірування, мультимедійні технології, телебачення. 
Відтак особливо гостро стоїть питання відродження традицій нашого 
народу. Традиція (від лат. traditio – передача, оповідання, переказ) – це 
те, що передається від покоління до покоління як загальноприйняте, за
гальнообов’язкове, перевірене минулим досвідом, визнане необхідним 
для забезпечення подальшого існування й розвитку індивіда, колективу, 
держави, суспільства [2, c. 45]. Мета традиції полягає у тому, щоб закрі
пити і відтворити в нових поколіннях усталені способи життєдіяльності, 
типи мислення і поведінки нашого народу. Форми реалізації традиції 
різноманітні, але основними з них є звичай, свято й обряд. Звичай – за
гальноприйнятий порядок, спосіб дій, загальноприйнята норма поведін
ки, те, що стало звичним, засвоєним, визнаним, що увійшло до вжитку 
народу [2, с. 46–47].
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Стає зрозуміло, що дотримання і шанування стародавніх традицій 
позитивно впливає на розвиток суспільства і, зокрема, людини. Адже 
колишні покоління намагалися передати у фольклорі любов до природи, 
рідного краю, повагу до батьків. В українському фольклорі завжди ви
світлювалось шанобливе ставлення до жінки (матері), позитивне став
лення до працьовитості, наполегливості. 

Попри всі перепони, в Україні існують люди, колективи, організації, 
які популяризують українську народну творчість, зокрема музичну. Од
ним із таких поширювачів стародавніх традицій у місті Кам’янціПо
дільському є театр української фольклорної пісні «Петридава». Театр 
«Петридава» був створений у вересні 2005 року за ініціативи першого 
керівника Лілії Михайлівни Райської. У 2008 році за високу майстер
ність і активну участь у заходах різного рівня театр пісні отримав по
чесне звання «народного аматорського». Метою театру є відродження 
обрядів і традицій Поділля, збереження місцевого пісенного колориту, 
представлення міста Кам’янецьПодільський на всеукраїнському та 
міжнародному рівнях. Жанрова тематика театру дуже різноманітна, але 
значну частину займають саме патріотичні пісні. У репертуарі також ці
лісні тематичні програми: театралізоване дійство «Подільське весілля», 
програма «Вшановуємо іменинника», програма «Козацькі залицяння», 
новорічноріздвяні віншування «Зимові візерунки», вокальнохореогра
фічні композиції «З подільських джерел», «Зеленеє жито», «Подільська 
жартівлива», «Зашумить Дніпро», «Ой диво, диво», «Пречистая Діва», 
створені спільно із народним ансамблем танцю «Кам’янчанка». А ще 
вокальний колектив співпрацює із ансамблем народної музики «Терен», 
який вніс свій цікавого колорит до творчості «Петридави». 

Окрема сторінка творчої діяльності театру української фольклорної 
пісні – запис та відродження місцевого фольклору. Восени 2011 року 
учасники театру, перебуваючи із концертами у селах Чемеровецького ра
йону, записали від мешканки села Ружа Лілії Войтової фольклорні пісні 
серед яких старовинна подільська пісня «Ой по той бік Дуная».

«Петридава» неодноразово брала участь у святкуванні Шевченків
ських днів, проводів зими «Подільські м’ясниці», у міжнародному фес
тивалі національних культур «Острів семи скарбів», фестивалі вуличної 
їжі «Проскурівські смаколики» популяризує українські народні тради
ції і поза межами України. Так, у 2015 році учасники колективу взяли 
участь у святкуванні Дня міста Укмерге (Литва), у 2016 – стали учас
никами міжнародного фольклорного фестивалю в м. Завєрчє (Польща), 
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навесні 2019 року на запрошення президента фольклорного ансамблю 
«Дукати» Бобо Вранеша театр пісні «Петридава» та ансамбль танцю 
«Кам’янчанка» стали учасниками ХVI Міжнародного фольклорного 
фестивалю «Фольклорні вечори на річці Західна Морава» в місті Ча
чак (Сербія), а восени 2019 року пісенний і танцювальний колективи із 
Кам’янцяПодільського виступили на міжнародному фестивалі «Kaleici 
Old Town Festival» у турецькому місті Анталія. 

Отже, відродження фольклору потрібне нам для подальшого існуван
ня, для виховання патріотичності, для того, щоб ми цінували нашу Бать
ківщину і пишалися нею, а відтак дуже важливо, щоб держава сприяла 
діяльності творчих колективів, організацій, ансамблів, які популяризу
ють українську народну творчість і вдихають у неї нове життя. 
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У статті робиться спроба систематизувати процес розвитку на-
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Музичність та співучість є одним з характерних рис українського на
роду. Музичні традиції на території України сягають прадавніх часів. 
Знайдені київськими археологами в околицях Чернігова музичні інстру
менти – тріскачки з бивнів мамонта датують віком 20 тис. років. До того 
ж періоду відносять флейти, знайдені на стоянці Молодове (Чернівецька 
обл.). На фресках Софії Київської (ХІ ст.) зображені музики, що грають 
на різних духових, ударних та струнних (подібних до арфи і лютні) ін
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струментах, а також скоморохи, що танцюють. Ці фрески свідчать про 
жанрове різноманіття музичної культури Русі. До ХІІІ століття відно
сяться літописні згадки про співців Бояна та Митусу. Загалом первіс
не музикування носило синкретичний характер – пісня, танець і поезія 
були злиті в нерозривній єдності і, найчастіше, супроводжувало обря
ди, церемонії, ритуали, трудовий процес тощо. В уяві людей музика і 
музичні інструменти відігравали важливу роль оберегів під час закли
нань і молитов магічноохоронного значення. В музиці люди вбачали 
захист від нечистої сили, поганого сну, від зурочення. Існували в лю
дей і спеціальні магічні награвання для забезпечення родючості ґрунту і 
плодовитості худоби. У первісній грі починають виділятися солісти, за
співувачі; розвиваючись, диференціюються елементи музично виразної 
мови. Речитація на одному тоні ще без чіткої розміреності інтервальних 
ходів (низхідний глісандуючий рух первісної мелодії низькими, часті
ше всього, сусідніми звуками) приводить до поступового розширення 
звукового діапазону: закріплюються кварта і квінта, як природні межі 
підвищення і зниження голосу, а тим самим як опорні для мелодії інтер
вали і їх заповнення проміжними (вузькими) ходами. Цей процес, що 
відбувався і найдавніші часи, і був тим джерелом, з якого виникла на
родна музична культура. Він поклав початок формулюванню музичних 
систем, які в дальших історичних умовах, унаслідок своєрідності, при
вели до виникнення національних прикмет музичної мови [1, с. 48–49]. 
У цей період зароджуються історичні думи та пісні, які в наступну епоху 
переростають в одне з найяскравіших явищ національної культури. Їхня 
ґенеза тісно пов’язана з давніми плачами й голосіннями, билинною епі
кою княжої доби, південнослов’янськими історичними піснями. Термін 
«дума» у науковий обіг вперше запровадив М. Максимович, маючи на 
увазі історичні свідчення сучасників – Станіслава Сарницького (1587), 
Адама Чагровського (кінець XVI ст.), Єроніма Морштина (1606) та ін.

Найдавнішою верствою цієї епіки є думи, тематика яких тісно пов’я
зана з татаротурецькими війнами: «Про азовських братів», «Про Ма
русю Богуславку», «Невольники на каторзі» («Невольницький плач»), 
«Про Івася Коновченка», «Про Самійла Кішку», «Про Олексія Попови
ча», «Про самарських братів» та ін. У невольничих плачах події розви
ваються в Трапезунді, Кафі, згадуються Царгород, земля Орабська, При
чорномор’я. У цих думах сформувалися основні силові ознаки жанру. 
Тут переважають образи страждання, страдницьких плачів і неймовірної 
туги за рідною землею. Особливо виразно це проявляється у експресив
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нодраматичній музичній мові, наповненій інтонаціями плачу, ридання, 
крізь які просочуються героїчні мотиви. 

Історичні пісні як окремий жанр формуються у XVI–XV ст., розви
нувши історичні тенденції давніх колядок, величальних пісень, балад 
та інших жанрів. Найдавніші верстви змальовують важкий період в іс
торії українського народу – спустошення і насильства. Пісні цього кола 
за тематикою й музичним стилем тісно пов’язані з думами – наприклад, 
пісня про Коваленка, у якій йдеться про напад татар на мирне населення. 
Стильова спорідненість з думами зумовлена спільним середовищем по
бутування (кобзарство). Особливо яскравою тут є тема козацтва та його 
героїчна боротьба за волю народу – наприклад, відома «Пісня про Бай
ду». Творилися історичні пісні в середовищі козаків. Їхня висока осві
ченість та грамотність зумовлювали постійний приплив зі сторони пи
семної літератури різноманітних тем, образів, формальностилістичних 
структур і засобів виразності. Паралельно засвоювався стиль світських і 
духовних пісень. Історичні пісні здебільшого побутували в чоловічому, 
козацькому середовищі й для них характерним був гуртовий багатоголо
сий спів. Саме в цьому жанрі народний багатоголосий спів досяг свого 
найвищого розвитку. Про практику народної пісні, що існувала в най
давніші часи на теренах України, можна судити зі старовинних обрядо
вих пісень. Багато з них є відбитком цільного світогляду часів первісної 
людини, що розкриває ставлення народу до природи та її явищ.

Самобутній національний стиль найбільш повно предтавлений піс
нями центрального Придніпров’я. Їм властиві мелодична орнаментика, 
вокалізація голосних, лади – еолійський, іонійський, дорійський (не
рідко хроматизований), міксолідійський. Зв’язки з білоруським і росій
ським фольклором особливо яскраво виявляються у фольклорі Полісся. 
У Прикарпатті й Карпатах розвинулися свої відмінні пісенні стилі. Їх 
визначають як гуцульський і лемківський діалекти. 

Гуцульський фольклор відрізняється архаїчними рисами в мелосі 
й виконавській манері (інтонування, наближене до натурального ладу, 
низхідні глісандо в закінченнях фраз, спів з вигуками, імпровізаційна 
мелізматика, силабічний речитатив), взаємодію вокального й інструмен
тального начал, зв’язками з молдавським і румунським фольклором. В 
ладовому відношенні гуцульському фольклору притаманний особли
вий – гуцульський лад, а також – еолійський, іонійський та дорійський. 
Для лемківського діалекту характерні зв’язки з польською, угорською, 
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словацькою пісенністю, що проявляються в гостро пульсуючому синко
пованому ритмі, переважанні мажору над мінором, пануванні силабіч
ного речитативу [2, с. 2].

За своїм значенням у житті народу, за тематикою, сюжетом і музич
ними властивостями українська народна пісня поділяється на безліч різ
номанітних жанрів, що об’єднуються певною системою ознак. У цьому 
розумінні найбільш типовими жанровими української пісні є:

– календарнообрядові – веснянки, щедрівки, гаївки, колядки, ку
пальські, обжинкові та інші.

– родиннообрядові та побутові – весільні, жартівливі, танцюваль
ні (в тому числі коломийки), частівки, колискові, поховальні (в тому чис
лі коломийки), частівки, колискові, поховальні, голосіння та інші.

– кріпацького побуту – чумацькі, наймитські, бурлацькі тощо; іс
торичні пісні і думи.

– солдатського побуту – рекрутські, солдатські, стрілецькі; лірич
ні пісні та балади.

Отже, упродовж свого історичного розвитку українська пісня праг
нула до виявлення найхарактерніших рис творчого життя народу, його 
художньої психології. Широкий і різнобарвний діапазон її мелодійності, 
ліричності, різноманітних зіставлень емоційних станів мелодій, нада
ють будові її цілого розповідного характеру, змістом якого є переживан
ня і конфлікти внутрішнього життя особистості.
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У статті розглядаються проблеми добору пісенного репертуару у 

роботі з дітьми молодшого шкільного віку на уроках музичного мисте-
цтва та в позаурочний час, вивчаються принципи, яких має дотриму-
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ватися педагог добираючи пісенний репертуар у ході музично-творчої 
роботи зі школярами.

Ключові слова: урок музичного мистецтва, учні молодших класів, пі-
сенний репертуар, розвиток співацького голосу. 

Одним із найважливіших засобів задоволення зростаючих вимог до 
музичного виховання дітей є інноваційна спрямованість діяльності педа
гога. Незадоволення реальною практикою проведення уроків музичного 
мистецтва спричинене в значній мірі саме інертністю і консерватизмом 
частини вчителів у ставленні до сучасних освітніх технологій. Продов
жуючи діяти за виробленими роками педагогічними схемами, вони ча
сто залишаються у рамках сформованих стереотипів педагогічного мис
лення. Але в умовах динамічних змін, які відбуваються у системі освіти, 
педагог байдужий до пізнання й використання у своїй діяльності нового, 
формуватиме подібні помилки й у своїх вихованців.

Негативна тенденція до трафаретності в підході до здійснення му
зичного виховання яскраво проявляється у використанні на уроці одних 
і тих самих творів упродовж багатьох років. Водночас, у положеннях 
програми з музичного мистецтва зазначено, що музичні твори, включені 
до неї, треба розглядати лише як приклади, що пояснюють тип, характер 
і міру складності музики. А знання і досвід учителя мають підказати 
йому, які твори він може включити до уроку замість указаних у про
грамі. Учитель, як зазначає Д. Кабалевський, «не повинен боятися змін: 
штамп у педагогіці поганий завжди, коли ж мова йде про мистецтво, він 
особливо поганий і навіть небезпечний» [2, с. 125].

Сьогодні складається парадоксальна ситуація: не зважаючи на про
грамні установки про творчий підхід до добору музичного матеріалу, 
вчителі продовжують вбачати у творах, запропонованих програмою, 
особливу винятковість. Поза їхньою увагою залишається, зокрема, 
пласт сучасної музики для дітей. А саме вона відображає активну ево
люцію виражальних засобів музичного мистецтва. На думку Е. Абдулі
на, «музичне сприймання школярів знаходиться на стадії формування, 
і їхня психіка гнучка й піддатлива для освоєння нового, до якого вони 
пристосовані самою природою. Тому важливо, щоб учитель відчував 
необхідність у безперервному крокуванні в ногу з часом» [1], навчаючи 
й виховуючи своїх учнів завжди сучасно. Тільки за цієї умови вчитель 
зберігає свою здатність професійно розбиратися не тільки в музиці вже 
знайомій, освоєній, але й у творчості сучасників.
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Структурним компонентом заняття музичного мистецтва є вокаль
нохорова робота. Музичне виховання школярів включає здійснення 
практичних занять із розвитку й розширення діапазону, сили звучання, 
покращення тембру, формування польотності звучання. Саме ці якості 
голосу найдоцільніше розвивати на початку уроку музичного мистецтва 
з допомогою вокалізації, головним чином у середньому регістрі – співа
ти вправи, пісні, стежачи за якістю звучання і неперевтомленістю шко
лярів. З метою збереження дитячого голосу і його розвитку вчителеві 
необхідно з великою відповідальністю ставитися до добору репертуару, 
не допускати форсування співу, особливо на крайніх нотах діапазону. 
Відповідно, твори за своїм діапазоном повинні відповідати теситурним 
можливостям і діапазону голосів молодших школярів. Увага вчителя має 
зосереджуватися на формуванні вмінь та навичок правильної артикуля
ції, дикції, розспівуванні голосних і чіткій вимові приголосних.

У репертуар учнів молодших класів доцільно включати українські 
народні пісні, а також і сучасні пісні, враховуючи вокальні можливості 
дітей. Пропонуємо можливий репертуар для роботи з дітьми на уроках 
музичного мистецтва та в позаурочний час : «Дощик накрапає» слова і 
музика А. Нюкало, «Україна ненька» слова і музика А. Нюкало, «Музика 
рідного краю» слова і музика М. Гев, «Ой тихо» слова і музика В. Ни
колишина, «Мамина любов» слова М. Флінти, музика О. Коляди, «Руде 
кошеня» слова С. Боднара, музика В. Николишина, «Що таке Батьків
щина» слова М. Флінти, музика В. Николишина, «Солов’їна» слова 
М. Флінти, музика Н. Николишина, «Саночкисанчата» слова І. Куль
ської, музика А. КосАнатольського, «Пісня Лисички» (з дитячої опери 
М. Лисенка «Козадереза»), «Пісня Кози» (з дитячої опери М. Лисенка 
«Козадереза»), «Пісня Вовчика» (з дитячої опери М. Лисенка «Козаде
реза»), «Калинова пісня» слова М. Сингаївського, музика В. Верменича. 

Отже, в умовах особистіснозорієнтованої парадигми освіти ос
новним системоутворюючим чинником музичнонавчального процесу 
є вчительтворець. Саме від нього залежить збагачення змісту освіти 
емоційним, особистіснозначущим матеріалом. Це актуалізує проблему 
формування готовності вчителя музичного мистецтва до творчої праці в 
аспекті добору музичного матеріалу до занять.
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Спів – це особливе мистецтво виконання музики. Він має декілька 
різновидів: народний, академічний або класичний та сучасний естрад
ний спів. Спів буває сольним, ансамблевим та хоровим. Хоровий спів – 
це виконання музичновокального твору, з супроводом або без нього, 
певним колективом співаків, голоси яких розділені на різні партії. Хо
ром керує диригент, він допомагає співакам підготувати твір до виконан
ня і займається розвитком голосів у хорі та налагодженням їх співзвуччя. 
Спів є важливим компонентом уроку музичного мистецтва у школі. Вже 
на початкових етапах занять дітей можна залучати до активного музику
вання в ході виконання пісень.

Щоб досягнути гарного звучання голосу необхідно перед співом 
добре підготувати голосові складки до роботи за допомогою розспіву
вання. Розспівування – це виконання вокальних вправ, призначених для 
розвитку усіх елементів вокальної техніки: кантилени, дикції, слуху, ді
апазону, дихання. Розспівування є як підготовкою голосу до тривалих 
голосових навантажень, так і тренуванням голосового апарату, форму
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ванням необхідних вокальнотехнічних навичок, відпрацюванням еле
ментів виконавської хорової техніки, налагодженням строю, роботою 
над чистотою інтонування. Під час проведення розспівування хору пе
дагог пропонує до виконання вокальнотехнічну вправу, демонструючи 
її власним голосом, та пояснює яким чином її виконувати правильно, 
описує як необхідно зробити співацький вдих, у якому положенні мають 
перебувати органи голосоутворення, наскільки широко має бути відкри
тим рот. Працюючи з хором на більш пізніх етапах занять вчитель може 
пропонувати двоголосі розспівки, які окрім формування навичок звуко
видобуваня та звуковедення сприятимуть відпрацюванню чистоти інто
нування під час виконання багатоголосих хорових творів. Для того щоб 
учнівський хор звучав злагоджено необхідно усім учасникам прищепити 
правильну техніку співу, навички ланцюгового дихання.

На уроках музичного мистецтва працюючи з дітьми молодшого 
шкільного віку, у яких тільки формується голос, вчитель повинен бути 
особливо обережним, аби не нашкодити голосовому апарату вихованців. 
Необхідно добирати розспівки відповідно віковим фізичним можливос
тям учня.

Проводячи розспівування, необхідно розпочинати роботу зі звуків, 
які звучать найбільш гарно, голос розкутий, учень не докладає надмір
них зусиль для їх видобування. На початкових етапах занять розспіву
вання проводиться на невеликому відрізку діапазону співацького голосу. 
Це дозволить сформувати та закріпити елементарні співацькі навички, 
які пізніше об’єднуватимуться у більш складні вокальні елементи.

Для дітей розспівки повинні бути не тільки розвиваючими та корис
ними, а й цікавими. Для того щоб дійсно зацікавити дітей та досягну
ти гарного результату найкраще підійде ігрова методика навчання ді
тей співу, яка допоможе їм з легкістю засвоїти потрібний матеріал. Як 
зазначає у своєму посібнику «Розвиток вокальнохорових здібностей» 
А. Капелюхівська: «Ігрова методика навчання є особливо цікавою, при
вабливою, дає дітям радість і емоційний підйом; інтерес і увага до співу 
у деяких дітей стають більш стійкими і головне – розучування пісні про
ходить легко і радісно» [2, с. 5].

Вправи, які можна використовувати для розспівування дітей: артику
ляційна гімнастика; ігри та вправи, що розвивають мовне і співацьке ди
хання; розвиваючі ігри з голосом; мовні зарядки; мовні ігри та вправи; 
ритмодекламація. Мета таких розспівок полягає у тому, щоб підготувати 
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голоси дітей до співу, розігріти м’язи, дихання, та загострити інтонацій
ний слух, щоб навчання було більш легким, привабливим та зрозумілим.

Отже, розспівування є невід’ємним елементом співацького розвитку 
учнів. Під час проведення розспівування відбувається виконання низки 
важливих завдань: підготовка та налаштування голосового апарату до 
співу, формування та закріплення комплексу вокальнотехнічних нави
чок, які складатимуть основу виконавської техніки учня, відпрацювання 
навичок ансамблевого співу, прищеплення любові до вокальнохорового 
мистецтва.
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Володимир (Карл Ріхард) Миколайович (Едвард Янович) Гагенмей
стер народився 12 червня 1887 р. в місті Виборг, у родині військового 
чиновника. Здобував освіту у Псковської гімназії, а далі перейшов до 
Сергієвського реального училища, яке закінчив 1904 р. Продовжив нав
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чання у Петербурзі в Художньопромисловому училищі барона Олек
сандра Штігліца. У 1913 р. закінчив відділ художньої кераміки й текс
тилю Центрального училища технічного рисування барона Штігліца, 
отримавши звання художника з ужиткового мистецтва з правом викла
дання. З червня 1914 р. Володимир Гагенмейстер – викладач ліплення, 
живопису, геометричного й проекційного креслення в Художньопро
мисловій школі Миколи ФандерФліта в Пскові [3].

Із 1 листопада 1916 по 1933 рр. розпочався кам’янецьподільський пе
ріод у житті Володимира Гагенмейстера. Це був час його творчого злету, 
наукового зростання й самореалізації. Перебуваючи на посаді завідува
ча Кам’янецьПодільської художньоремісничої навчальної майстерні, а 
згодом – художньопромислової профшколи, Володимир Миколайович 
занадто зацікавився народним мистецтвом Поділля і не виправдав «дові
ри» Міністерства торгівлі й промисловості. Чиновники, які призначили 
його очолювати українську художньопромислову профшколу, навряд 
чи сподівалися на те, що іноземець буде турбуватися про її розвиток. 

Володимир Гагенмейстер закохався у народне мистецтво Поділля. У 
прифронтовій зоні Першої світової війни він не лише зберіг ввірений 
йому навчальний заклад, але й зробив так, що стало можливим відкрит
тя нових, окрім існуючого гончарного, відділів: графічнолітографсько
го й ткацькокилимарського. За 6 років (19161922) вивчив українську 
мову й викладав світову історію мистецтва, композицію та графіку лише 
українською, і цього ж вимагав від інших викладачів профшколи.

Одночасно, з 1919 р., він викладав образотворче мистецтво в Кам’я
нецьПодільському державному університеті (ректор Іван Огієнко), а 
згодом – в Інституті народної освіти, при Кафедрі мистецтв факультету 
соціальних і гуманітарних наук. У складі Кам’янецьПодільського на
укового товариства при ВУАН, заснованого 1924 р., здійснював дослі
дження комплексної теми кафедри народного господарства і культури 
Поділля Інституту народної освіти [3].

Цікавим моментом діяльності школи є етнографічні експедиції, що 
вирушали на села для вивчення подільського гончарства, ткацтва, виши
вання, архітектури. Очолювали їх викладачі, або ж сам директор шко
ли [3]. Завдання екскурсій узгоджувалися із навчальним планом. Відві
дуючи той чи інший осередок народного мистецтва, учні знайомилися 
з умовами існування промислу, його виробничими процесами й тех
нологіями, відвідували житла народних майстрів, формували колекції 
гончарних виробів подільських форм, килимів, рушників, вишиванок і 
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витинанок, збирали знаряддя праці, змальовували місцеву орнаменти
ку, настінні розписи селянських хат, записували відомості про майстрів. 
Особливу увагу приділяли великим гончарним осередкам Поділля і з  
наукової точки зору вивчали їх упродовж декількох років. Зібрані етно
графічні матеріали опрацьовували, систематизували, аналізували й ви
користовували для організації більш наближеної до української народ
ної культури навчальновиховної роботи [1].

Володимир Гагенмейстер не лише популяризував українське народне 
мистецтво, але й звертався до органів влади різних рівнів із клопотан
ням про підтримку народних майстрів [3]. У такий спосіб було сформо
вано громадську думку про необхідність захисту гончарства Адамівки, а 
порушене клопотання про надання гончарям технічної допомоги сприя
ло тому, що гончарів, хоча й недовго, але підтримали.

Проте для чекістів такі мандри стали підставою для звинувачень у 
шпигунській діяльності і стали зручними для політичних звинувачень: 
«...Разъезжая по пограничной полосе, собирал данные о составе насе
ления, о политикоэкономическом состоянии и об отношении крестьян 
к Советской власти. Эта работа проводилась под видом различных экс
курсий и научных командировок по районам и селам» [4].

Саме у подвижницькій діяльності була головна з причин арешту Во
лодимира Гагенмейстера: «Проводилась националистическая пропаган
да, в частности, работая в художественной школе все внимание было 
направлено на популяризацию и издание материалов националистиче
ского характера. В работе КаменецПодольской художественной школы 
вместо практической помощи Советской власти больше всего уделялось 
внимания организации печатания портретов украинских писателей, со
биранию материалов народного искусства, а позже, вплоть до 1931 года, 
все внимание было направлено на популяризацию через издание мате
риалов по народному искусству националистического характера, т.е. 
без отражения в народном искусстве новых советских элементов и вы
полнение в предметах художественной промышленности – керамике и 
текстиле националистической декорации, которые, позже для пропаган
ды этого характера работ, демонстрировались на отчетных выставках». 
Його усунули з директорства, закрили школу, частину студентів переве
ли в Миргородський і Межигірський технікуми, викладачі роз’їхалися 
хтокуди, аби тільки подалі від Кам’янцяПодільського, де були ліквідо
вані всі навчальні заклади. 
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Зі слів доньки Володимира Миколайовича Ольги Ерн можна дізнати
ся, що: «звинувачували за чотирма статтями КК УРСР: 546, 547, 548, 
5411, кожна з них передбачала вищу міру покарання. Вже через багато 
років, коли знімали телефільм про тата, я змогла врешті ознайомитися з 
його справою. Насамперед йому інкримінували «активну участь разом 
з ПРИХОДЬКОМ в організації товариств «Просвіта» на Поділлі. Далі, 
«участь у контрреволюційній організації» та «участь в українській вій
ськовій організації (УВО)». І нарешті – «шпигунство на користь буржу
азної Польщі». З приводу останнього, йому, мабуть, згадали те, що він 
робив замальовки Подільських Товтр для ілюстрації книги Володимира 
ГЕРИНОВИЧА (ректора ІНО і татового приятеля) «Західні Товтри Поді
лля». А то ж було поблизу кордону, отже – «шпигунство» [4].

У майбутньому дочка зайнялася реабілітацією батька. 1970 р. Ольга 
Ерн звернулася до прокурора Київської області з проханням перегляну
ти справу батька. Розпочалося додаткове розслідування. Під час повтор
ного розслідування також було з’ясовано, що до розвідорганів Польщі 
Володимир Гагенмейстер не був причетний. 31 березня 1971 р. на за
сіданні Воєнного трибуналу Червонопрапорного Київського воєнного 
округу було прийнято ухвалу: «Постановление тройки при Киевском 
областном управлении НКВД УССР от 31 декабря 1937 г. в отношении 
Гагенмейстера Владимира Николаевича отменить, а дело о нем прекра
тить производством недоказанностью его участия в преступлении». Во
лодимира Гагенмейстера було реабілітовано посмертно [3].

Сьогодні у фойє корпусу №3 Кам’янецьПодільського національного 
університету імені Івана Огієнка відкрито меморіальну дошку Володи
миру Гагенмейстеру. Її автори – студенти заочного відділення спеціаль
ності «Педагогіка й методика середньої освіти. Образотворче мисте
цтво», керівник – викладач С.І. Кляпетура. Одна з вулиць Кам’янцяПо
дільського носить ім’я видатного митця, науковця, педагога подвижника 
гончарного шкільництва Володимира Миколайовича Гагенмейстера. 
Донька повернула добре ім’я батька, добилася його повної реабілітації.
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Стрімка еволюція акордеоннобаянного мистецтва, спричинена вра
жаючим розвитком конструкції інструмента, спонукала до суттєвих по
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зитивних змін у виконавській техніці, а також до переосмислення соці
альної значущості інструмента. 

У широкому комплексі засобів інтонаційного оновлення сучасної 
акордеоннобаянної музики помітно окреслені виражальні новації ін
струментальної мови, спричинені появою в 70–90х рр. XX ст. гото
вовиборних, багатотембрових баянів з удосконаленими темброколо
ритними, фактурними та динамічними можливостями. 

У наукових працях відомих мистецтвознавців – О. Баташева, М. Імха
ницького, Д. Коллієра, В. Конена, О. Медведєва, В. Оякяер, Ю. Панасьє, 
У. Сарджента, В. Фейєртага, значна увага фокусується на еволюції  
естрадноджазових стилів, фактурнотембральних змінах, інноваційних 
прийомах гри, особливостях репертуарного доробку тощо. 

Мета статті – висвітлення еволюційного процесу інноваційних змін 
інструментальної мови в сучасній естрадноджазовій акордеоннобаян
ній музиці в контексті історичного розвитку народноінструментального 
мистецтва України.

Сучасна естрадна музика для акордеона/баяна українських компози
торів В. Бібіка, А. Білошицького, В. Власова, В. Зубицького, В. Рунчака, 
Ю. Шамо вирізняється якісно новим підходом до виражальної специфі
ки баяна/акордеона. Акордеоннобаянні твори композиторів демонстру
ють плідну взаємодію інструментального оновлення мови і композитор
ської творчості. 

Серед інноваційних колоритних акордеоннобаянних виконавських 
прийомів виокремлюємо тремоло міхом, рикошет. Використання таких 
прийомів утворює характерне звукове забарвлення, що нагадує тремоло 
струнносмичкових інструментів.

Також яскравими колористичними фарбами вирізняється акордеон
нобаянне вібрато (динамічне, а не звуковисотне коливання звуку). Ви
користання прийому надає, як правило, напружене звучання. 

Новаторський характер інструментальної мови баяна/акордеона 
спостерігаємо у загостреному акцентному ритмізуванні. Такий при
йом яскраво простежується у творах токатномоторного жпнру – то
катах, скерцо, а також, у стрімких фіналах сонат, концертів, сюїт (То
ката з «Української сюїти» В. Рунчака, Скерцо з «Карпатської сюїти» 
В. Зубицького, фінальна «Саета» з «Іспанської сюїти» А. Білошицько
го), Соната Ю. Шамо [2]. Основним засобом акордеонно/баянного рит
мізування є різні шумові ефекти, удари по корпусу інструмента, по міху, 
по перемикачах регістрів, вигуки голосом тощо.
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Яскраві зразки неординарної звукової творчості спостерігаємо, зо
крема, в музиці В. Рунчака. Композитор прагне максимально задіяти 
нові звуковиражальні властивості баяна у втіленні властивих йому гост
ро експресивних образів. Надзвичайна колористичність оригінальної 
інструментальної мови композитора включає широку палітру засобів: 
ударнозвукову якість («Присвячення Ігорю Стравінському») та просто
ровоакустичний фон («Наслідування Д. Шостаковича», техніку вібру
вання та темброрегістрове варіювання («Бахіана») [3].

Розмаїття засобів міхового ритмізування в акордеоннобаянній му
зиці не обмежується зразками посиленої акцентуації до меж ударності. 
Генетична спорідненість так званого «пересмикування» (особливо роз
повсюдженого серед фольклорних музик) із баянним тремоло є очевид
ною. Їх генетичний зв’язок вбачається у творах з вираженими жанрови
ми, національнохарактерними ознаками (наприклад, твір «На ярмарку» 
В. Власова).

Становлення баянноакордеонного мистецтва та вдосконалення його 
виконавськотехнічних засобів інструментальної виразності за досить 
короткий проміжок часу є своєрідним феноменом. Особливо це має про
яв у період 80х рр. ХХ – початку ХХІ ст. Зазначений період є етапом 
формування інноваційної виконавської техніки, яка апробована репер
туаром нової музики для баяна з «модернінтонуванням», що ґрунтуєть
ся на використанні нових виконавських прийомів гри: «вібрато», «тре
моло» («стереотремоло», «реверстремоло»), «рикошет», «пульсація», 
«стереопульсація», «кластери», «нетемпероване гліссандо», «роздвоєн
ня унісону», «ефекти перкусії», «гра повітрям», «гра тембрами», «ефек
ти мікродинаміки» [1]. 

Багатогранна інноваційність у потрактуванні звукових можливостей 
баяна/акордеона на зразках специфічних колористичних, ритмічних, 
фактурних прийомів, безумовно, є основою появи нових інтонацій
нозмістовних ознак акордеоннобаянного звучання. Такий підхід спря
мований на інтенсивні пошуки нового інструментального стилю, який 
би найбільше віддзеркалював звукову природу акордеона та баяна. 

Сучасний етап акордеоннобаянного виконавства можна охаракте
ризувати як перехід до глибшого усвідомлення індивідуальної непов
торності його звуковисотної специфіки. Природність переходу до нової 
інструментальнохудожньої системи криється у плідній взаємодії тради
ційного та новаторського, здатного відкрити несподіване, оригінальне 
сполучення вже відомого з новітніми художньомистецькими ідеями. У 
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цьому випадку оновлення, спричинене новим змістом та образами су
часної музики, вимагає нової семантики акордеоннобаянного інстру
менталізму. 

Отже, зразки вдалого сполучення традиційності і нової звуковира
жальності демонструються у кращих творах українських композиторів 
А. Білошицького, В. Власова, В. Зубицького, Я. Олексіва, В. Рунчака, де 
фольклорні зразки представлені, як інновації музичної мови в інстру
ментальному стилі. Це передусім новаторські композиції українських 
композиторів, творчість яких залишила вагомий слід в українському 
акордеоннобаянному мистецтві.
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Важливе місце в естетичному вихованні молодших школярів займає 
хоровий спів – найбільш доступний вид дитячої музичної творчості. По
шук шляхів естетичного виховання сучасних школярів засобами дитячої 
вокальнохорової музики було і залишається важливою проблемою су
часної музичної педагогіки, проте впродовж останніх років у закладах 
загальної середньої освіти простежується негативна тенденція: змен
шилась частка хорового співу на уроках музичного мистецтва, не по
пуляризується колективна співацька творчість серед школярів, лише в 
поодиноких школах функціонують дитячі шкільні хори.

Проблема естетичного виховання дітей молодшого шкільного віку 
засобами вокальнохорового навчання знайшла своє відображення в ро
ботах І. Гадалової, Л. Жарової, Л. Масол, М. Михайлової, Н. Орлової, 
Е. Печерської, О. Раввінова, О. Ростовського, Л. Хлєбнікової та інших. 
Різноманітні питання виховної, творчої й організаційної роботи у ди
тячих хорах розглядались у роботах відомих педагогівхомейстерів – 
Л. Абелян, Л. Жарової, Г. Струве, А. Пономарьової, В. Соколова, В. Са
фонової, Т. Овчиннікової та інших. У наукових та методичних працях 
Ю. Алієва, О. Апраксіної, А. Менабені, Н. Добровольської, В. Попова 
та інших висвітлюються зміст і особливості вокальнохорової роботи з 
молодшими школярами. Ними були розроблені численні практичні ре
комендації щодо здійснення цього процесу в різних умовах функціону
вання системи освіти.

Метою статті є дослідження процесу естетичного виховання молод
ших школярів засобами вокальнохорового навчання в умовах роботи 
шкільного хору. 

Хоровий спів є одним із видів діяльності, в процесі якого розвива
ються вокальні дані молодших школярів, творча активність, мислення, 
уява, пам’ять, формується здатність сприймати, інтерпретувати, ство
рювати мистецькі твори, виховуються такі важливі людські якості як 
патріотизм, колективізм, що вкрай необхідно для відродження духовно
го потенціалу України. Існує багато форм прилучення дітей до занять 
хоровим співом, але найперше це уроки музичного мистецтва в школі, 
на яких діти знайомляться з основами хорового співу, з різноманітни
ми жанрами хорової музики та хоровою літературою. Найпоширенішою 
формою музичновиховної роботи з дітьми молодшого шкільного віку є 
участь хоровому колективі. 

Робота з хором молодших школярів має свою специфіку, головним 
принципом якої є враховування вікових можливості і інтересів дітей, а 
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від учителядиригента необхідна велика емоційна віддача і знання пси
хологічних і фізичних особливостей дітей. Вчителю музичного мисте
цтва далеко не просто підібрати форму спілкування з дітьми, завдяки 
якій ефективно будуть вирішуватися вокальнохорові завдання та врахо
вуватимуться інтереси дітей.

Музичні враження дітей молодшого шкільного віку відрізняються 
різним рівнем включення у музичну діяльність. Але майже всі діти лю
блять наспівувати пісні, які вони співали у дитячих садках, у сім’ї, слу
хали у засобах масової інформації та соціальних мережах. Переважно це 
твори життєрадісні, бадьорі, з яскравими музичнопоетичними образа
ми. Музичні інтереси дітей молодшого шкільного віку часто є насліду
ванням дорослих, але вони змінюються так же швидко як і виникають. 
У дітей молодшого шкільного віку вже достатньо розвинута мова, з’я
вилася здібність активного мислення, вони вже можуть вільно вислов
лювати свої судження за змістом музичних пісень, самостійно визначати 
характер музики, а також вони достатньо самостійні та ініціативні під 
час навчання, в них швидко формується музичне сприймання, завдяки 
цьому вони можуть самостійно орієнтуватися в різноманітті накопиче
них музичних вражень.

Вокальнохорова робота з дітьми вимагає індивідуальних форм ви
ховної роботи, адже будьякий вплив на дитину переломлюється через 
її індивідуальні особливості. Передусім важливо встановити довірливі, 
доброзичливі стосунки між педагогами і вихованцями [3, с. 43–47].

Методика індивідуального виховного впливу залежить від індиві
дуальних особливостей учнів, психологічних станів, темпераменту. В 
кожному конкретному випадку слід створити педагогічну ситуацію, що 
сприяла б формуванню позитивних якостей чи усуненню негативних. 
Ефективність вокальнохорової роботи визначається за умови гармоній
ного розвитку всіх музичних здібностей дітей, систематичного і послі
довного розвитку музичної грамотності, розвитку творчої активності 
школярів, використання різнохарактерного репертуару з яскравими му
зичними образами [5, с. 27–28].

Вибираючи твори для розучування, керівник хору передусім повинен 
був думати про його художні цінності. У кожному творі закладений свій 
драматургічний сенс, що вимагає високої виконавської майстерності. 
Особливе значення в репертуарі дитячих хорів займав народний пісен
ний репертуар з його неповторною образною стихією. Народній мелодії 
властива значна емоційна стриманість як в передачі радісних почуттів, 
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так і в вираженні сумних, скорботних настроїв. Образи творів народ
нопоетичного жанру несуть уявлення дітей в загадковий світ казки, де 
вони виявляються у владі чарівних музичних тем. Через засоби поетич
ної алегорії, спостерігаючи за життям і звичками персонажів, діти пізна
ють природу, людське життя [4]. 

Великого значення у розвитку співочого голосу відіграє відібра
ний для роботи репертуар, який має відповідати віковим особливос
тям співочого голосу учнів, рівню їх загального та музичного розвитку. 
Особ ливе значення у розвитку вокальних навичок має народна, класич
на і сучасна пісня. Скарбниця народної пісні сприяє розвитку у дітей 
уміння переживати, стежити за розвитком музичних образів, помічати 
щось нове, оцінювати красу мелодії, розвиває слухові і вокальні дані. 
Творами композиторівкласиків можна забезпечити основу навчального 
репертуару хору, а пісні сучасних композиторів допоможуть підсилити 
у дітей інтерес до хорового мистецтва цікавими ритмами та сучасною 
гармонією. 

Отже, підсумовуючи усе вище сказане, можна зробити висновок, що 
хоровою діяльністю у сучасній українській школі мають бути охоп лені 
всі діти молодшого шкільного віку як однією з найважливіших складо
вих їх естетичного виховання, а це перед сучасними вчителями музич
ного мистецтва ставить важливе завдання – зберегти кращі вітчизняні 
традиції шкільного хорового виконавства та збагатити ними музич
ноестетичне виховання школярів.
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The article reveals the process of musical and aesthetic education of pri-
mary school children by means of choral singing, which is the most acces-
sible and popular type of musical creativity in general secondary education.
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У статті розглядається питання становлення та розвитку дитя-

чого хорового співу у закладах загальної середньої освіти України у пе-
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Одним із найдавніших джерел української хорової культури є обря

дова пісенна культура починаючи з дохристиянської цивілізації на те
ренах України. Пройшовши різні історичні етапи нищення, руйнації, 
трансформації, нівеляції, українська пісенна традиція донесла донині 
первинну свідомість та історичну пам’ять народу. Зв’язок із цією коре
невою основою культури ніколи не переривався. Однак у різні історичні 
періоди цей процес мав свої яскраві спалахи й поступові спади, що не 
могло не вплинути на розвиток хорового мистецтва в цілому. 

Проблема полягає в тому, що в умовах численних соціокультурних 
змін, довготривалої відсутності власної державності, іноземного тиску 
на культуру етнічних територій України, національного гніту, русифіка
ції та культурної асиміляції українців, втратилася вагома частина усього 
культурного надбання українського народу і хорової спадщини зокрема. 
Відродження народнопісенних традицій нашого народу дає змогу з од
ного боку ідентифікувати українське хорове мистецтво, з іншого – фор
мує надзвичайно багате підґрунтя розвитку саме українського дитячого 
хорового співу. Цій проблемі присвятили свої дослідження О. БенчШо
кало, С. Горбенко, М. Гордiйчук, I. Гулеско, В. Доронюк, Т. Смирнова, 
Л. Хлебникова та інші. 

Мета нашого дослідження – висвітлити основні історичні моменти 
становлення хорового співу у школі. 

У музичній культурі України хорове мистецтво було і є улюбленою 
сферою творчого спілкуванням композиторів, виконавських колекти
вів, слухачів та шанувальників. Хор займає вагоме місце у шкільному 
середовищі як найбільш масова популярна форма музичної творчості. 
У XX ст. розвиток шкільної хорової культури досяг нового рівня. Най
кращі композитори, майстри хорового жанру творили для школярів, ке
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рували хоровими колективами та вели велику просвітницьку роботу і 
залишили майбутнім поколінням значну спадщину.

Джерелом такого бурхливого піднесення стала українська народна 
пісня. Записами пісень з уст народу займалися письменники і компози
тори, фольклористи і співаки, вчителі і артисти. Серед них: М. Березов
ський, Д. Бортнянський, Б. Грінченко, П. Грабовський, М. Грушевський, 
Л. Ревуцький, М. Драгоманов, Г. КвіткаОснов’яненко, Ф. Коллеса, 
О. Кошиць, Б. Лепкий, М. Леонтович, М. Лисенко, І. НечуйЛевицький, 
І. Огієнко, І. Франко та багато інших [1, с. 13]. Народна пісня створила 
основу для композиторської творчості. Саме вона стала вихователем і 
вчителем найменших наших громадян – дітей.

Основоположник української класичної музики М. Лисенко приділяв 
велику увагу розвитку дитячого та юнацького співу. Він пише і видає 
два збірники – «Молодощі» та «Збірки народних пісень в хоровому роз
кладі, пристосованих для учнів молодших й підстаршого віку у школах 
народних». М. Лисенко ввів до цих збірок не лише нотні записи з тек
стом, але подав зразки і танцювальної музики для дітей різної вікової 
категорії, а також подав роз’яснення до різноманітних весняних ігор. 
Фольклорні записи було покладено в основу написання дитячих опер 
«КозаДереза», «Пан Коцький», «Зима і Весна». Також клопітку робо
ту М. Лисенка продовжив ряд композиторів, фольклористів, учителів 
і громадських діячів. Вони приділили багато уваги до створення хоро
вих нотних збірок для дітей та юнацтва. Одночасно з М. Лисенком на 
Буковині С. Воробкевич опубліковує три частини «Співаника для шкіл 
народних». К. Стеценко випускає «Шкільний співаник», Ф. Колесса пу
блікує «Співаник для школярів» у Західній Україні, Я. Степовий видає 
«Проліски» для дітей, М. Вериківський – «Дитячі пісні», В. Ступниць
кий – «Слобожанські народні пісні для школи». Народні пісні в обробці 
для шкільних хорів видає М. Леонтович. Л. Ревуцький створює збірник 
для дітей «Сонечко». Великий внесок у розвиток хорової справи вне
сли композитори В. Верховинець, В. Барвінський, Є. Козак, А. КосАна
тольський, Б. Фільц, Л. Дичко, М. Скорик, Є. Станкевич, Г. Гаврилець, 
В. Степурко та багато інших.

Дитячий хоровий спів, який найбільше розвивався у загальноосвітніх 
школах, явно недооцінювався, а процес навчання співу і музики у шко
лах довгий час не зазнавав змін. Уже після Другої світової війни було 
введено в школах навчальну дисципліну «Співи», яка з часом трансфор
мувалася у «Музику і співи». В останні десятиліття XX століття пере
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йменовано у дисципліну «Музика» і на початку XXI століття у дисцип
ліну «Музичне мистецтво». Одночасно кожен клас музична педагогіка 
рекомендувала розглядати в якості хорового колективу, хоча комплек
тування класу і хору школярами носить зовсім інші принципові відмін
ності. Хоровий спів перенесено в позаурочний час і він існує в якості 
гурткової самодіяльності. Тільки в останні десятиліття минулого століт
тя музична педагогіка почала розробляти принципи нового погляду на 
хорове мистецтво. Хорознавство в системі шкільної освіти розглядалося 
до цього часу через призму роботи з професійними, дорослими хорами 
та лише нещодавно почало розглядатися як окремий специфічний вид 
вокальнохорової діяльності. У процесі роботи з шкільними хоровими 
колективами за методикою притаманній професійній хоровій діяльно
сті ігноруються педагогічні принципи спілкування, учіння і співацького 
розвитку школярів різних вікових категорій. На даний час ця проблема 
не розв’язана повною мірою та потребує інтеграції сучасних методик 
роботи зі шкільним хором у систему закладів загальної освіти.

Іншим важливим питанням стало наукове напрацювання у галузі 
шкільного хорознавства. Завдяки науковим працям А. Лащенка, О. Єго
рова, П. Чеснокова, К. Пігрова, Г. Дмитревського, Г. Стулової, О. Равві
нова, О. Коломоєць та ін. хорознавча наука отримала теоретичну ос
нову для розвитку шкільного хорознавства [1, с. 14–15]. А. Лащенко 
відзначив: «Сьогодні хорознавство визначилось у спрямуванні хорової 
культури, розпочинає засновувати соціологію функціонування хорового 
мистецтва та визначає новий підхід до дитячого співочохорового вико
навства» [2, с. 15].

Для відродження та подальшого розвитку шкільного хорового мис
тецтва в Україні створюються Центри естетичного виховання дітей. 
Вони спрямовують творчу діяльність школярів та проводять дитячі хо
рові асамблеї, які надали потужний поштовх до активної концертної ді
яльності та примножили кількість хорів загалом. Серед таких колективів: 
хоровий колектив «Едельвейс» (керівник З. Жовчак); капела хлопчиків 
при Київській академії мистецтв (керівник А. Зайцева); хоровий ансамбль 
«Писанка» (керівник О. Вовк); зразковий аматорський хор «Мрія» (керів
ник М. Петрусенко); шкільний хор с. Печеніжин Коломийського району 
ІваноФранківської області (керівник В. Кенюк); дитячий хор «Зоринка» 
(керівник І. Доскач), «Щедрик» (керівник І. Сабліна), «Дударик» (керів
ник М. Кацал), «Ластівка» (керівник О. Урсатій), «Шкільний корабель» 
(керівник Г. Войцехівська), «Журавлик» (керівник І. Нетеча), «Дзвіно
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чок» (керівник Р. Толмачов), «Любава» (керівник Л. Мартинюк) та ба
гато інших. Такі колективи стали еталоном дитячого хорового співу та 
високим показником розвитку дитячого хорового виконавства в Україні. 

Отже, як показав ретроспективний аналіз історії шкільного хорового 
співу, запорукою успіху у відродженні шкільного хорового виконавства 
завжди було грамотне професійне керівництво, а це ставить перед закла
дами вищої освіти важливе завдання – підготувати майбутнього вчителя 
музичного мистецтва до роботи зі шкільними хоровими колективами.

Список використаних джерел
1. Доронюк В.Д. Шкільне хорознавство. ІваноФранківськ, 2008. 336 с.
2. Лащенко А.П. Хоровая культура: аспекты изучения и развития. Київ : 

Музична Україна, 1989. 192 с.
3. Раввінов О.Г. Методика хорового співу в школі. Київ : Музична Укра

їна, 1971. 124 с.
4. Смирнова Т.А. Хорознавство: навч. посібник. Харків : ХДПУ, 2000. 

180 с.
The article considers the formation and development of children’s choral 

singing in general secondary education institutions of Ukraine in the period 
of XX–XXI centuries. And the main problems of the revival of school choral 
performance.

Key words: choral singing, children’s choir, school choir.

УДК 37.01:785.161 
Золотоцька Х. Я., студентка І курсу

Науковий керівник: Карташова Ж. Ю., кандидат педагогічних наук, доцент
ТВОРЧА ВЗАЄМОДІЯ ВИКЛАДАЧА ТА УЧНІВ У 

ПРОЦЕСІ АНСАМБЛЕВОГО МУЗИКУВАННЯ
У статті розглядається педагогічна взаємодія викладача (керівни-
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Колективна музична творчість, будучи складним психологопедаго
гічний процесом інтерпретації музичних творів, в якому тісно взаємо
діють художні завдання і проблеми суто виконавського характеру, є, пе
редусім, процесом прилучення особистості до системи міжособистісних 
взаємин в колективі, що, в свою чергу, є дуже важливим для особистіс
ного зростання. 
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Ще В. Сухомлинський, погляди якого і сьогодні є не менш актуальни
ми, значну увагу приділяв питанню ролі і значення колективу у навчаль
новиховному процесі. Колективізм, вважав він, є не тільки результатом 
виховання, а й процесом, комплексом засобів, які формують свідомість, 
погляди, переконання, вчинки людини [3]. Ансамблевий колектив спри
яє вихованню засобами мистецтва самих же учасників, формуванню їх 
естетичних смаків, розкриває можливості для творчої самореалізації. 
Участь в колективі збагачує саму емоційну природу сприймання музи
ки. Механізм впливу колективу на особистість це – складна система вза
ємодії особистості з ним. Процеси гармонійного і всебічного розвитку 
особистості не відбуваються автоматично, для цього важливо створити 
належні умови. Необхідною передумовою успішної ансамблевої діяль
ності є, з одного боку, нахил до спільної діяльності, внутрішня готов
ність до ефективної взаємодії всіх партнерів задля досягнення загальної 
мети, а з іншого – здатність до емоційного сприйняття музичного твору 
як значущої художньої цінності та до інтелектуального осягнення всіх 
сполучень ансамблевої партитури. 

Сучасні науковці (О. Ільченко, Я. Сверлюк, Р. Ковальський та інші), 
досліджуючи професійну діяльність керівників інструментальних ко
лективів, розглядають її як сукупність організаційних, навчальновихов
них та художньотворчих компонентів процесу навчання, зауважуючи 
при цьому, що маючи певну специфіку, усі вони перебувають у тісному 
взаємозв’язку і на практиці реалізуються одночасно.

Діяльність керівника колективу вимагає певної системи його взаємо
дії з членами колективу, певної системи взаємозв’язків і взаємовідносин, 
яка регулює функціональну діяльність кожного члена колективу, так зва
ну «музичну взаємодію». За її допомогою здійснюється музичнопсихо
логічний вплив педагогакерівника на кожного виконавця. Вона є голов
ним чинником пізнавальної діяльності учнів, досягнення виконавського 
ансамблю та художності ансамблевого звучання. 

Важливим чинником генезису музичної взаємодії, на думку В. Федо
ришина, є досягнення єдиного розуміння виконавцями стилю письма, 
художнього задуму композитора, ідейнохудожнього змісту твору, особ
ливостей його формоутворення, а також попереднє узгодження штри
хів, темпів, ритму, динаміки, супутніх нюансів, особливостей побудови 
фраз, речень, кульмінацій тощо [2, с. 13]. В учасників колективу форму
ється єдине розуміння змісту музичного твору, виконавських завдань, 
спільна естетична оцінка твору, майже ідентичне емоційне ставлення до 
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виконуваної музики. Таким чином, «музична взаємодія» націлена на уз
годження як технології виконавства, так і почуттів та емоцій. У цьому 
процесі обов’язковим є наявність в учнів (учасників ансамблю) необ
хідних для спільної діяльності якостей: готовності до спільної творчої 
роботи, емоційної стабільності, адекватної самооцінки. Не менш значу
щими є і авторитет керівника творчого колективу та задоволеність парт
нерів по спілкуванню взаємними стосунками [3, с. 47].

Однак механізми взаємодії в колективі не є спонтанним, їх виховує 
і визначає викладачкерівник: систему колективної взаємозалежності, 
стратегію виконавської діяльності, що спонукають до становлення ко
лективної самосвідомості, коли формується індивідуальна відповідаль
ність не лише перед керівником, а й перед партнерами творчого спілку
вання. Значною мірою він залежить від правильно поставленого завдан
ня та способів його виконання. 

Поряд з традиційними методами осягнення твору як художнього 
об’єкта перед педагогомкерівником постає завдання художньотворчо
го розвитку учнів та формування їх виконавської майстерності. У про
цесі роботи з формування виконавської майстерності учнів в умовах 
інструментального колективу особливо значущим, на нашу думку, ви
ступає особистістновиконавський аспект, котрий відіграє велику роль у 
формуванні індивідуального стилю учня та сприяє реалізації його вну
трішнього потенціалу. Весь цей процес являє собою певну логічно орга
нізовану систему художньопізнавальної діяльності [2. с. 48].

Успішному розвитку і функціонуванні учнівського інструменталь
ного колективу сприяє встановлення доброзичливих стосунків між ке
рівником і учасниками, інтенсивного міжособистісного спілкування в 
колективі. Це досягається тільки у разі рівноправного спілкування, за 
умови активної участі всіх його учасників в цьому процесі. 

У зв’язку з цим, значущості набуває проблема формування стилю 
педагогічної взаємодії оскільки вона відкриває перспективи більш ре
зультативного спілкування педагога та учнів у процесі ансамблевого му
зикування. Індивідуальний стиль викладача є однією з важливих катего
рій його професійнопедагогічної діяльності та системою її конкретних 
проявів, що постійно змінюються [1, с. 43].

У якості основних засобів педагогічної взаємодії виступають:
– засоби мовного спілкування (залежно від стилю: офіційний, 

байдужий, доброзичливий);



45

– форма спілкування (вимога, прохання, порада);
– прийоми заохочення чи покарання, встановлення певної дистан

ції з колективом.
Один із найбільш поширених методів психологічного впливу, буду

ється на «переконуючому навіюванні». Його основа – спілкування та 
взаємодія партнерів. Хоча подібне «м’яке керівництво» й передбачає 
певну творчу ініціативу з боку учасників колективу, постійна тактовна 
наполегливість керівника у реалізації своїх художніх цілей зовсім не ви
ключає при необхідності застосування більш активних форм психоло
гічного тиску на колектив [4, с. 12]. 

Слід зазначити, що ансамблевий колектив може порізному реагува
ти на спонукальні імпульси керівника: сприяти реалізації його творчої 
лінії, займати нейтральну, інертну позицію або навіть чинити явний чи 
прихований опір його намаганням. В усіх цих проявах основними ва
желями є лідери колективу. Роль лідерів, як формальних, так і не фор
мальних, у створенні психологічного клімату в колективі, у формуванні 
суспільної думки й оцінок своїх керівників, а також в організації та ха
рактері спільних дій колективу величезна. Від них значною мірою зале
жить творчий відгук музикантів у процесі репетиційної роботи [4, с. 11]. 

Отже, процес педагогічної взаємодії вимагає використання таких за
собів, котрі б надавали повної творчої свободи виконавцям у пошуку 
ясного художнього образу, чіткої звукової уяви. У процесі ансамблево
го музикування важливо тримати у полі зору кінцеву мету виконавства: 
справити сильне та плідне враження на слухачів засобами вольового 
впливу і яскравого, глибокого, відповідного до змісту почуття. Тому ха
рактер творчої взаємодії керівника інструментального колективу з учас
никами зумовлений умінням знайти у їхньому виконанні найсильніші 
й найцінніші сторони, при цьому розвиваючи їхній творчий потенціал, 
формуючи ціннісне ставлення його учасників до навколишнього світу, 
що позначається і на їхньому житті і діяльності, на стосунках, на розу
мінні смислу буття та життєвої мети, і в решті облагороджується емо
ційночуттєва сфера.
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СОЦІАЛЬНО-ПЕДАГОГІЧНА ЗНАЧУЩІСТЬ 
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НАЦІОНАЛЬНОЇ СВІДОМОСТІ ШКОЛЯРІВ
У статті розглядаються календарно-обрядові свята та їхня соці-

ально-педагогічна значущість по формуванню національної свідомості 
школярів.
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Значне місце у жанровому розмаїтті народнопісенної музичної твор
чості українців посідає обрядовий фольклор – один з найдавніших видів 
народної поетичної творчості, який виник і розвивався в тісному зв’язку 
з виробничою діяльністю людського суспільства. Обрядовий фольклор 
поділяють на певні художньопоетичні цикли за порами року.

О. Воропай, Г. Довженок, А. Іваницький, М. Костомаров у своїх до
слідженнях розглядають багатожанровість української народної музич
ної творчості, зокрема обрядового фольклору.

Мета статті – розкрити соціальнопедагогічну значущість обрядового 
фольклору по формуванню національної свідомості школярів.

До обрядових пісень зимового календаря належать колядки і ще
дрівки, новорічні посівальні пісні, в яких висловлювалися побажання 
гарного врожаю, добробуту, щастя і здоров’я. До обрядових пісень вес
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няного циклу належать веснянки та гаївки. Пісні, присвячені зустрічі 
весни, є сюжетними і багатими на художні образи. Значна частина цих 
образів генетично пов’язана із стародавніми уявленнями людей про бо
ротьбу двох протилежних сил при змінах холодного і теплого періодів 
року. Веснянки – це здебільшого хорові пісні, які виконували разом із 
танцем, і вони мали первісне призначення прикликати весну. М. Косто
маров, визначаючи ідейний зміст українських весняних пісень, відмі
чав, що це «юність, переважно в житті жінки, зображена в послідовному 
розвиткові почуттів і поривів у зв’язку або, краще сказати, в аналогії з 
розвитком життєвої сили навколишньої природи. Саме тому деякі піс
ні співаються раніше від інших, ніби узгоджуючись із стадом природи. 
Тут ви знайдете: безтурботну веселість тих років, коли дівчина перестає 
бути дитиною, таємну потребу кохання, соромливе освідчення власному 
серцю, перше побачення, дорікання, ніжність, жарти, сльози, надії, по
боювання – всю історію молодості в світі сільському, тихому» [4, с. 118]. 
Веснянки, як і інші жанри календарнообрядової поезії, – неоціненний 
скарб нашої національної культури, живе джерело української народної 
пісенності, що зачаровує нас своєю немеркнучою поетичною красою. 
Ось чому їх потрібно включати до навчального процесу загальноосвіт
ніх шкіл, щоб формувати у вихованців інтерес до музичної народної 
творчості, зокрема до обрядового фольклору. 

Пісні, що входять до літньоосіннього циклу, пов’язані з польовими 
роботами – жнивами. До них належать такі пісні: купальські, петрівча
ні, жниварські, обжинкові та толочанські, весільні. Цінність їх полягає 
в тому, що вони допомагають пізнати історію розвитку народу, історію 
його культури – як матеріальної, так і духовної. 

Календарнообрядові свята є невід’ємною частиною соціальної і ду
ховної життєдіяльності нашого суспільства, виступають як важливий 
чинник національнокультурної та активнотворчої патріотичної діяль
ності учнівської молоді. Їх соціальнопедагогічна значущість у тому, що 
участь у них сприяє формуванню національної свідомості школярів.

Важливим є спільне відпрацювання організаційнозмістового аспек
ту, посилення емоційного впливу на учнів. Сутність такої методики і 
полягає в тому, що істина міцно засвоюється тоді, коли вона пережита, 
а не просто подана як готовий матеріал. У цьому зв’язку зростає роль 
організації активнотворчої діяльності учнів як соціальнопедагогічного 
методу їхньої народознавчої роботи, особливістю якого є усвідомлення 
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кожним того чи іншого свята народного календаря, вироблення особис
тісного ставлення до нього.

Учителі вирішують проблему активізації всіх учасників свята шля
хом організації дитячого дійства, де роль кожного виступає ефективним 
стимулом до творчості, ініціативи, самостійності. У центрі уваги – за
лучення школярів до пошуководослідницької роботи, яка посилює 
мотивацію пізнавальної діяльності народознавчого характеру, почуття 
обов’язку, відповідальності та усвідомлення творчого саморозвитку.

Така діяльність учнів організовується і проводиться на добровільних 
засадах. Залежно від інтересів, нахилів і здібностей вони самостійно, за 
допомогою дорослих вільно обирають дорученнязавдання і виконують 
його творчо, без примусу. Ефективним є те, що свято готується дітьми 
різного віку. В такій діяльності складаються взаємовідносини, які спри
яють формуванню в учнів позитивного ставлення один до одного, на
буттю соціального досвіду, засвоєнню духовного життя свого народу. 
Запорукою успіху в діяльності школярів є їхня самостійність. Надаючи 
їм допомогу, педагог особливу увагу звертає на духовний пошук кож
ного, вчить спостерігати, записувати спогади, працювати з архівними 
матеріалами, інформаційнодовідниковою літературою, музейними екс
понатами. 

Проведення календарнообрядового свята потребує продуктивної 
підготовки. В цей період відбувається колективний пошук засвоєння 
соціального досвіду народу. Педагог коригує процес підготовки свята, 
пропонує різні варіанти його проведення, надає допомогу в підбиранні 
необхідної літератури, вирішенні питань матеріального забезпечення та 
стежить, щоб матеріал, який буде використаний, мав необхідну пізна
вальну і розвивальну цінність для кожного школяра.

Календарнообрядові свята проводяться згідно з планомсценарієм, 
не відхиляючись від нього. Кожен учень бере посильну участь у святі. 
Під час свята організовується така педагогічна взаємодія, коли кожен 
його учасник створює і підтримує атмосферу радісної творчості. Надаю
чи допомогу учням, учителі своєчасно коригують їхні дії, підтримують 
необхідну динаміку проведення свята.

Після проведеного свята учасникам пропонується проаналізувати 
свою роботу. Кожен висловлює свою думку і судження, вносить пропо
зиції щодо вдосконалення пропозиції підготовки і проведення календар
нообрядових свят. Під час колективного аналізу визначаються напрям
ки майбутньої пошуководослідницької, краєзнавчої роботи учнів.
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Узагальнюючи матеріали такого аналізу, педагоги надають допомогу 
школярам у плануванні, розробці сценаріїв та безпосередньо стимулю
ють творчу діяльність учнів.

Педагогічні колективи шкіл України нагромадили певний досвід під
готовки і проведення календарнообрядових свят, який потребує аналізу 
й узагальнення. Всі вони мають не лише просвітницький, а й навчаль
нопізнавальний, емоційний, культурний, організаційнопедагогічний 
характер.

Отже, відроджуючи такі свята, школярі відчувають гордість та при
належність до свого народу, в них виховується почуття любові до рідної 
землі, роду, України.
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Актуальність дослідження. Мистецькі скульптурні об’єкти, такі як 
пам’ятні знаки, монументальні ансамблі, паркові скульптури, що вста
новлюють у громадських ландшафтних локаціях (парках, скверах, са
дах) є одним із способів зробити змістовним цей простір та реалізувати 
концептуальну ідею, а також покращити зовнішній вигляд зеленої зони, 
надати їй певної атмосфери, стилю.

Мета статті проаналізувати історію створення та концепцію худож
нього образу пам’ятного знаку В. Свідзінському створеного В. Лашком 
та Б. Негодою.

Пам’ятний знак – архітектурноскульптурний твір малої форми у 
вигляді стели, обеліску, колони, пам’ятного каменю, монументальноде
коративної або паркової скульптури, що встановлюються на території 
міста, з метою вшанування визначних подій в історії міста та пам’яті 
діячів місцевого, всеукраїнського та світового значення. Пам’ятний знак 
має давню історію і стійку традицію в мистецтві Західної Європи, зокре
ма в Україні, як найбільш поширений різновид пластики садовопарко
вої зони. Він несе особливу декоративну функцію, маючи свій меморі
альний, ідеологічний та навчальний характер. Найпопулярнішим мате
ріалом для створення цих композицій є натуральний камінь звичайного 
природнього кольору (граніт, мармур, піщаник, кварц) [1].

Знаковою подією для міста Кам’янцяПодільського стало відкрит
тя та освячення пам’ятного знаку В. Свідзінському у сквері головного 
корпусу Кам’янецьПодільського державного університету у жовтні 
2006 р. під час всеукраїнської науковотеоретичної конференції «Твор
чість В. Свідзінського: доба і контекст», приуроченої до 65річчя з дня 
трагічної загибелі поета. Відкривали пам’ятний знак викладі та гості 
університету – О. Кеба, М. Сулима, Е. Соловей [3, с. 92]. Зусиллями ос
танньої поет повернувся не лише до канону національної літератури, а й 
до Кам’янцяПодільського [4, с. 3].

В. Свідзінський з моменту відкриття Кам’янецьПодільського укра
їнського університету був вільним слухачем історикофілологічного 
факультету на якому провчився 5 семестрів. Паралельно він працював 
архіваріусом, а з листопада 1921 р. став завідувачем архівів, зосередже
них в університеті. З 1922 р. В. Свідзінський – аспірант кафедри на
родного господарства та культури Поділля, тісно співпрацював з таки
ми визначними науковцями й культурними діячами як Ю. Сіцінський, 
М. ДрайХмара, П. Клименко, В. Гаґенмейстер. На кам’янецький період 
припадає становлення В. Свідзінського як поета. Саме тут була написа
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на більшість поезій, які ввійшли в його першу збірку під назвою «Лірич
ні поезії» (видана в Кам’янці 1922 р. у філії Держвидаву) [5].

Напередодні конференції представники філологічного факультету 
університету – М Васьків та О. Рарицьким з метою вшанування спадщи
ни поета, запропонували В. Лашку та Б. Негоді створити меморіальний 
знак В. Свідзінському [4]. Майстри у творчому тандемі вже виготовляли 
для міста численні рельєфні та монументальні скульптурні композиції: 
пам’ятник ученому історику Ю. Сіцінському (1994), «Пам’ятник зруй
нованому храму української душі» (пам’ятник воїнамінтернаціоналіс
там) (1999), меморіальна дошка М. Леонтовичу (2002), меморіальна до
шка Г. Тонкачеєву (2004) та ін. Упродовж 2003–2009 рр., митці, будучи 
викладачами кафедри образотворчого і декоративноприкладного мис
тецтва та реставрації творів мистецтва Кам’янецьПодільського націо
нального університету імені Івана Огієнка, розробили для навчального 
закладу чотири пам’ятні знаки, що стали окрасою фасаду та скверу го
ловного корпусу університету [6, с. 26–27].

Проаналізувавши життєвий і творчий шлях поета, В. Лашко та Б. Не
года втілили в рельєфі ліричний і одночасно трагічний образ В. Свід
зінського. Вони зобразили його молодим чоловіком у вишитій сорочці, 
в руках якого гілка яблуні з плодами, що символізує творчу спадщину 
поета. За основну композиції майстрами було взято архівну світлину пе
ріоду життя та діяльності поета в місті Кам’янціПодільському. Для ви
готовлення пам’ятного знаку скульптори обрали два шматки червоного 
«рваного» граніту ромбовидної форми з особливою фактурою. Колір та 
форма каменю нагадували язики полум’я, що асоціювало трагічну до
лею поета. Майстри посилили сприйняття динамічності композиції під
різавши більш товсту частину каменю, що дозволило гармонійно вписа
ти її в навколишнє середовище та сприяло круговому огляду пам’ятного 
знаку відвідувачами скверу [2].

Отже, у мистецькому тандемі Б. Негода та В. Лашко зафіксували у 
камені постать видатного представника Кам’янецьПодільського наці
онального університету імені Івана Огієнка – В. Свідзінського. Дана 
скульптурна композиція не лише стала частиною історикокультурної 
спадщини міста, а й увіковічнила ім’я поета.
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Метою даної статті є висвітлення передумов становлення українсько
го авангардного мистецтва і зображення народних мотивів у творчості 
вітчизняних художників.

Авангардне мистецтво в Україні формувалося в процесі синтезу єв
ропейського модернізму з традиціями народного мистецтва. За 20 років 
існування українського авангарду сформувалися течії кубофутуризму, 
конструктивізму, панфутуризму, спектралізму. Виникли перші україн
ські художні заклади в Києві, Одесі, Харкові. Отже, отримавши доволі 
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розгалужену структуру, новаторський стиль набув справді державного 
значення. 

Авангардизм (франц. avantgardisme) – узагальнювальний термін для 
характеристики новаторських напрямків європейського мистецтва, які 
ґрунтуються на інноваційній філософськоестетичній і політичній плат
формі [1].

Виникнення авангардизму на арені світового мистецтва було спри
чинено низкою історикополітичних, філософських і соціокультурних 
причин: революцією 1917 року і Першою світовою війною, в підґрунті 
яких лежала ідея докорінної перебудови світу, кардинальними змінами 
в науці, техніці та побуті, філософопсихологічними аспектами теорії 
авангарду А. Шопенгауера, Ф. Ніцше, А. Бергсона, К. Маркса, З..Фрей
да, К. Г. Юнга, які суттєво змінили погляд на природу, сутність і призна
чення людини, а також роль та функції мистецтва в суспільстві. Ці теорії 
парадоксально сполучалися в маніфестах авангардистів. 

Утвердившись у першій третині ХХ ст., авангард у широкому розу
мінні став формою протесту проти традиційного мистецтва, що розви
валося з доби Відродження і до кінця XIX ст., домінуючими засадами 
якого було наслідування природи, відображення дійсності та більш
менш виражена моральна ідея. Авангардистам характерні прагнення 
докорінного оновлення мистецької практики, пошук нових засобів ви
явлення форми та змісту творів, переоцінка духовних цінностей і нове 
сприйняття світу [2].

Поняття «український авангард» увів паризький мистецтвозна
вець А..Наков, висловлюючись з приводу виставки українських митців 
«Tatlin’s dream» («Мрія Татліна»; Лондон, 1973). Паростки авангардиз
му з’являються на межі ХІХХХ ст. у новаторських пошуках М. Врубеля 
і пізніх картинах М. Ге, в яких є виразні риси експресіонізму. 

Становлення українського авангардизму як самостійного явища по
значене тісною співпрацею українських та російських художників із 
митцямимодерністами країн Заходу (зокрема праця за кордоном О. Ар
хипенка, Д. Бурлюка, О. Екстер), засвоєнням принципів постімпресіо
нізму і «сецесії», французького фовізму, кубізму, німецькоросійського 
експресіонізму та італійського футуризму [3].

Український образотворчий авангард був, безперечно, важливою 
ланкою в процесі з’єднання української та європейської культур, але тим 
цінніше й вище його значення, що він не загубив національних первин і 
родових прикмет. За ним стояв життєвий настрій народного мистецтва, 
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невигадлива іронія людської витівки, філософське переосмислення дав
ньоукраїнської ікони [4].

Яскравим прикладом кардинальної модифікації живописного мисте
цтва була Школа Михайла Бойчука, створена 1917 року самовідданою 
багаторічною працею українського малярамонументаліста. Особливіс
тю даної школи було те, що митець практично впроваджував у життя 
концепцію української школи фрескового живопису і розвивав ідею сво
єрідності українського мистецтва. У школі монументального живопису 
Михайла Бойчука багато уваги приділялося вихованню відчуття мону
ментального як особливості світогляду, тому вона не мала аналогів ні в 
Україні, ані за її межами.

Орієнтація на візантійські художні принципи, фрески італійського 
Проторенесансу, національний образотворчий фольклор, їх відбір і син
тез, стали основою неповторного стилю Михайла Бойчука. Однак, бой
чукізм, як напрям розвитку українського мистецтва, протистояв сталін
ській концепції «соціалістичної культури», через що школа українських 
монументалістів була знищена тоталітарною системою [4].

Із народних кіл на широку мистецьку арену гордо постав незрівнян
ний футуризм Давида Бурлюка з його сміливими колоритними компози
ціями сповненими тужливих патріотичних почуттів. Живописні полотна 
художника уособлюють свого роду бунт, експресію і абсолютну абстра
гованість від загальноприйнятих канонів. Жага до неповторного само
вираження Давида Бурлюка стала натхненням для багатьох мистецьких 
поколінь, на своєму прикладі продемонструвавши непохитну вірність 
власному стилю і безмежну любов до батьківщини; творча й організатор
ська діяльність митця дала Україні великий потенціал для подальшого 
розвитку і популяризації авангардного мистецтва на теренах Європи [1].

Мистецтво авангардизму в повній своїй красі і величі проявило себе 
в найбільш натхненних куточках України, зокрема на Поділлі. Творчість 
Олександра Грена (1898–1983 рр.), українського художника із росій
ським корінням, який проживав і творив у Кам’янціПодільському, стала 
перлиною в скарбниці народного мистецтва. Твори митця містять у собі 
величезний багаж етнографічних, історичних і культурних знань у по
єднанні з витонченим колоритом. Полотна художника вражають свіжі
стю ідей, неповторною автентичністю і невимовною любов’ю до націо
нальних традицій; вміло поєднуючи всі ці риси, автор попускає їх через 
призму авангардизму, що в результаті робить його творчість посправж
ньому самобутньою. 
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Отже, авангардизм є важливою і невід’ємною складовою української 
культури. Даний напрям став своєрідним поштовхом до радикальних 
змін у народному мистецтві, дозволивши переосмислити митцям своє 
бачення світу, відкривши нові обрії художньої свідомості та розкривши 
широкий спектр ідей щодо новаторського самовираження людини. 

Зображення народних мотивів у творах українських авангардистів 
символізувало плекання митцями українських традицій, їхню шану та 
повагу до них, і таким чином українська еліта підносила на новий рівень 
культуру і мистецтво своєї батьківщини.
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ХАРАКТЕРИСТИКА МЕТОДИК НАВЧАННЯ 

АКАДЕМІЧНОГО СПІВУ
У статті дається характеристика методик навчання академічного 

співу, які широко застосовуються у Європейських навчальних закладах 
та викликають надмірну цікавість вітчизняних викладачів вокалу. Роз-
глянута специфіка вокальної техніки та її різновиди.
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Академічний спів – основа розвитку інших стильових манер, тому 
вивчення його особливостей завжди актуальне. Науковці Р. Юссон та 
Л. Дмітрієв вивчали акустикофізіологічний аспект питань, їх аналіз та 
систематизацію розрізнених даних з історії вокальнопедагогічної прак
тики, що позитивно позначалося на методиці навчання академічного 
вокалу. Дослідження Д. Огороднова торкалися, переважно, виховання 
музичновокальних здібностей у дітей; його ідеї мали продовження у на
уковій роботі іншого провідного педагогавокаліста С. Романова. Також 
згадаємо фізіологічні дослідження В. Ємельянова, який створив свою 
вокальну систему на основі фонопедичного методу розвитку голосу. 

Якісні та актуальні для сучасної практики музичного виконавства 
методичні рекомендації належать композитору, співаку та педагогу во
калу М. Глінці (1804–1857). Він, зокрема, рекомендував своєму учневі 
О. Петрову тренувати голос, розспівуючи звук «а» так, яким він є в іта
лійській мові. Маестро не забував про фонетичні та музичноінтонаці
йні особливості російської мови, знаючи, що при повнозвучній вимові 
голосний звук «а» (а разом з ним також інші голосні) отримає необхідну 
для правильного художнього співу високу вокальну позицію. При цьому 
голос набуває вокальної активності, звук опирається на дихання співака. 
Також методика М. Глінки наголошує на тренуванні чіткості дикції [2].

Методика існувала завжди у вигляді напрацювань окремих вокаліс
тівпрактиків. Проблема передавання знання та опанування вміннями 
полягала у тому, що учень торкався методичного аспекту навчання вока
лу лише у взаємодії з учителеммайстром. Самі ж майстри майже викла
дали свої знання у формі теоретичних праць. Очільник певної вокальної 
школи не прагнув розголошувати секрети співу. 

Тому у реконструкції процесу становлення методики навчання акаде
мічному вокалу все ще залишається досить багато «білих плям». Окрім 
цього, сучасна соціокультурна ситуація сприяє применшенню значу
щості класичної манери вокального виконавства, а тому реанімування 
цінності академічного вокалу завжди на часі.

Розглянемо термінологію методичних особливостей академічного 
вокалу. За словником С. Ожегова, сутність, сенс поняття «методика» 
розкривається таким чином: «Методика – 1. Наука про методи викладан
ня. 2. Сукупність методів навчання чомунебудь, практичне виконання 
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чогось... » [4]. Відтак, можемо розуміти методику певного навчального 
предмета як окрему дидактику, теорію навчання у рамках відповідної 
дисципліни. На основі вивчення різних форм взаємодії викладання і нав
чання у процесі опанування конкретним предметом, методика розробляє 
й пропонує викладачеві певні системи навчальних впливів. Ці системи 
втілюються у змісті освіти, реалізуються в методах, засобах, а також у 
різних організаційних формах навчання. Історично склалося так, що в 
основному педагоги вокалісти були практиками, і мало хто з них опису
вав свою методику викладання на сторінках теоретичних праць.

Вокал уявляється деяким інструментом, захованим усередині само
го співака, тому навчитися співу – означає відкрити в собі цей інстру
мент. Окрім того, поширеним є твердження, що «голос або є, або його 
немає», тобто не можна набути «голосу», його можна лише розвинути. 
Відтак, це робить академічний вокал справою майже елітарною, а нав
чання класичній манері виконавства нібито монополізується закритими 
школами. Техніці, методиці, поясненню, як саме треба викладати спів, 
уваги приділяється дуже мало. Займаючись цією проблемою, вивчаючи 
й аналізуючи літературу, можна виділити декілька яскравих маестро – 
співаків і педагогів вокалу, які зуміли реформувати класичну (базову) 
вокальнометодичну думку.

Перш за все, згадаємо композиторареформатора та вокаліста 
Дж. Кач чіні (1551–1618), котрий уперше запропонував новий стиль у 
музиці – монодію з гармонійним супроводом (гомофонія). Через так зва
ну «флорентійську реформу» співак був виключений зі складу інстру
ментального ансамблю, після чого став самостійним солістом. У період 
«Флорентійської камерати» виникають нові жанри опери, ораторії, а та
кож кантати. Вокальна реформа Жильбера-Луї Дюпре (1806–1896) і його 
прихильників Е. Тамберліка, Дж. Маріо ді Кандіа, Фр. Таманьо тощо 
була заснована на домінуванні грудних звуків при співі тенорами верх
ніх нот. За допомогою такого методичного підходу діапазон голосового 
апарату співака був значно розширений, підвищилася потужність голо
су, чого вже тоді вимагав новосформований жанр опери. Цей принцип 
застосовується й у сучасній вокальній педагогіці.

Майстри з роду Гарсіа створили власний метод навчання вокальному 
мистецтву (мається на увазі – власну вокальну школу). Серед характер
них рис їхньої методики можна згадати такі: висока результативність і 
швидкість навчання, якість поставлених на її основі класичних голосів. 
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Ці надбання дозволили школі Гарсіа зайняти гідне місце у світовій во
кальної практиці.

Соціокультурна ситуація сьогодення стимулює нас звертатися до пи
тання про те, чи є академічний вокал актуальним сьогодні. Адже на пер
ший план за популярністю та попитом виходить естрада. У сучасному 
суспільстві існують негативні фактори, що відсувають на другорядний 
план цінність класичної вокальної спадщини. Кінець XX ст. і перше де
сятиліття XXI ст. призвели до бурхливого розвитку різноманітних поп 
та реалітішоу, які часто зловживають посиленою увагою до неякісного 
естрадного співу.

Нині розроблено кілька принципово різних методик тренування го
лосу [3]. Багато з цих напрацювань майже ідентичні та містять лише 
трохи змінений набір вокальних вправ, послідовностей їх застосування, 
додаткових коментарів і пояснень. Тому є сенс говорити виключно про 
ті методики, що принципово відрізняються одна від одної. У рамках да
ного дослідження нас цікавить перша за важливістю методика – акаде
мічна, спрямована на виховання класичного голосу bel canto, яка розви
валася століттями. До того ж більшість викладачів музичних училищ та 
коледжів не дивлячись на популярність естрадної манери виконавства, 
працюють в академічній манері [1].

Раніше майстри вокальних шкіл неохоче викладали свої напрацюван
ня у теоретичній, письмовій формі, не бажаючи ділитися секретами май
стерності. Це призвело до того, що вокал, а особливо академічний спів, 
почали сприймати як деяку малозрозумілу, елітарну справу. Навчання 
академічному вокалу займало, за загальним переконанням, усе життя. 
Нині надбання великих маестро доповнюються сучасними методиками. 
Цей процес підкріплюється серйозною теоретичною та вокальномето
дичною базою. Але все ж залишається необхідність досліджувати спад
щину тих майстрів, які були, перш за все практиками, а не теоретиками 
вокалу. 

Отже, розглядаючи різні методики вокального мистецтва стає зрозу
мілим, що результат здобувається через ознайомлення і вивчення про
відного західного методичного досвіду. Академічний спів – основа роз
витку інших стильових манер, тому вивчення його особливостей завжди 
актуальне. Тому, вважаємо необхідним продовжувати дослідження спе
цифіки академічного вокалу як явища, методичних особливостей викла
дання класичного вокалу, що дозволить відрізняти нестійкі, неефективні 
методики від дійсно професійних програм.
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The article describes the methods of teaching academic singing, which are 

widely used in European schools and are of excessive interest to domestic vocal 
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ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ НАВИЧОК СПІВУ  

БЕЗ СУПРОВОДУ У МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ
У статті розкриваються методичні особливості роботи з молод-

шими школярами у процесі навчання співу a capella. 
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Постановка проблеми. В історії мистецтва значна кількість мистецтво

знавців досліджували особливості співу без супроводу, адже це один із 
головних засобів розвитку і виховання вокального слуху і голосу, тому 
що змушує почути найменші відтінки виконання, що актуально для су
часності.

Метою статті є спроба розкрити особливості співу та методичні засо
би навчання співу a capella (без супроводу). 

Виклад основного матеріалу. А capella (з італійської – як у каплиці) 
музика групи або сольний виступ без інструментального супроводу, або 
твір, призначений для виконання таким чином. Спів a capella спочат
ку використовувалася в релігійній музиці, особливо церковній музиці, 
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а також анашидах та земіротах. Григоріанський спів – приклад співу a 
capella, як і більшість світської вокальної музики епохи Відродження. 
Мадригал, аж до його розвитку в ранньому бароко в інструменталь
носупроводжуваній формі, також, зазвичай, у вигляді акапельного ви
конання. Від доби середньовіччя до сьогодення спів a cappella – найпо
тужніший жанр хорової музики. У мистецтві України підвалини співу a 
cappella закладені, з одного боку, в народному гуртовому співі, з іншо
го – у християнській культовій музиці від часу прийняття християнства 
в Україні. Відтоді впродовж багатьох століть зі співом a cappella були 
пов’язані найвищі здобутки української національної професійної музи
ки: творчість М. Дилецького, С. Пекалицького, хори братськи шкіл, коле
гіумів та монастирів; становлення і розквіт жанру хорового концерту як 
найпитомішого втілення засад українського бароко в музиці (XVII ст.), 
творчість М. Березовського, Д. Бортнянського, А. Веделя, хор Київської 
академії, Придворна капела К. Розумовського у Глухові, маєткові крі
пацькі хорові капели, Придворна співацька капела у СанктПетербурзі, 
майже повністю сформована з українців. Упродовж 19 ст. хоровий спів 
a cappella стає вагомою складовою культури в українському національ
ному відродженні; поряд із традиційним церковним співом у цей час 
починається піднесення світського українського хорового мистецтва. 

У XIX ст. оновлений інтерес до поліфонії Відродження, поєднаний 
з незнанням того факту, що вокальні партії часто подвоюються інстру
менталістами, призвели до того, що цей термін означав вокальну музи
ку без супроводу. Цей термін також використовується, хоча й так часто, 
як синонім слова alla breve. Яскравим прикладом формування навички 
співу а капела можуть бути опрацювання українських народних пісень 
вітчизняних композиторів М. Леонтовича, С. Орфеєва, Л. Ревуцького, 
К. Стеценка.

М. Леотович писав: «Спів без супроводу сприяє розвитку гармоніч
ного й мелодичного слуху. Це відбувається завдяки інтонуванню інтер
валів у гармонічному й мелодичному видах» [3, с. 35]. Зосередженість на 
особливостях побудови різних видів інтервалів виховує в учнів відпові
дальність за точність інтонування, а також колективну відповідальність 
за гармонічний і мелодичний ансамбль у партії та в усьому колективі.

Увага виконавця, яка не відволікається супроводом інструменту, пов
ністю зосереджується на власних відчуттях: слухових, м’язових, резо
наторних та інших, над чим і працює вчитель з учнями підчас навчання 
співу без інструментального супроводу. Така концентрація уваги поси
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лює сприймання цих відчуттів у процесі співацького голосоутворен
ня, активізує пам’ять, тобто допомагає вихованцям краще та швидше 
запам’ятати потрібне звучання, так і всі відчуття, що з ним пов’язані. 
Це стимулює розвиток вокального слуху, налагоджує чітку координацію 
між слухом і голосовим апаратом, формує та вдосконалює вокальні на
вички. 

Вважається, що одним з найбільш доступним і поширеним методом 
співу без супроводу є вивчення народних пісень. «Народна пісня – най
більш зручний для цього художній матеріал. Виконувати такі пісні слід 
у зручній тональності, щоб теситура пісні була наближена до примар
ної зони звучання співацького голосу» [1, с. 49]. Навчаючи дітей співу 
a capella, учителіметодисти, звертають увагу на такі важливі аспекти:

• використовувати пісні прості, повторювані, які легко співають
ся (використання збірок пісень з методичними вказівками, відеодемон
страції та презентації шкільних пісень);

• розпочинати перш за все з концепцій вимови, дикції, ритму та 
руху мелодії, перш ніж виконувати пісню (у процесі її вивчення слідку
вати та виправляти будьякі проблеми, перш ніж рухатись далі, тобто до 
розкриття художнього образу);

• вивчати мелодію пісні у повільному темпі (одночасно спів пісні 
зі співом по фразах, за допомогою особистого показу чи демонстрації 
інших виконавців);

• виконувати пісню усім класом спочатку повільно, з поступово 
прискоруючи темп, щоб засвоїти та закріпити здобуту навичку;

• вивчену пісню a capella співати у визначеному темпі (використа
ти запис виконання, для корегування виконавських нюансів);

• упродовж заняття зберігати позитивну атмосферу (підтримувати 
всю діяльність учнів у веселій, грайливій та захоплюючій атмосфері);

• використовувати метод повторення дитячих пісень, співанок, 
ігор (повторення репертуару використовується для посилення вивчення 
та його запам’ятовування);

• заохочувати учнів проявляти творчість до кожного із видів діяль
ності (дитячі пісні, а також народні пісні, як правило, легко адаптувати 
на основі українських мелодій, наприклад «Подолянка», «ДівчинаВес
на» та ін.). Вони прості, повторювані і часто містять лише кілька слів, 
які потрібно переписати або змінити, щоб діти могли створювати нові 
дії, тексти пісень і навіть вірші. 
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Висновки. Отже, важливі особливості навчання молодших школярів 
співу a capella визначаються можливостями шліфувати в учнів виконав
ські навички, формувати необхідні знання та співацькі вміння (досяг
нення чистоти інтонування, формування навичок звуковедення, розви
ток гнучкості й рухливості голосів учнів, виховання навичок кантилен
ного співу); розкрити творчий потенціал школярів. Завдяки навчання 
правильному співу, в учнів виховується вокальний смак, слух, шанобли
ве ставлення до українського пісенного мистецтва.
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Постановка проблеми. Художнє ткацтво – одне з найдревніших видів 
ремесел, яким займалися люди із давніх часів. Ткацтво як ремесло сягає 
своїм корінням у глибоку давнину. Вузликові, стрижені вовняні килими 
були знайдені в розкопках Пазирикського кургану, що в Гірському Алтаї. 
Вироби датуються V ст. до н.е. і належать до скіфської культури. Вже 
тоді це були складні орнаментальноанімалістичні композиції бордюр
ного типу з використанням зображень вершників. Нині ткацтво – склад
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ний художньотехнологічний процес, що має арсенал власних методів та 
прийомів формотворення, де у кожному окремому випадку може ефек
тивно формуватися той чи інший художній образ [1].

Аналіз останніх досліджень. Аналізуючи наукові праці у галузі ху
дожнього ткацтва, за визначенням провідних українських учених Я. За
паска, Р. ЗахарчукЧугая, М. Станкевича виділяємо головне, що тка
цтво – це сукупність виробничих процесів виготовлення тканини на 
ткацькому верстаті шляхом переплетення взаємно перпендикулярних 
текстильних ниток [1; 2; 3].

Мета. Проаналізувати технологічні чинники прийомів нетрадицій
ного художнього ткацтва із використанням альтернативних матеріалів в 
сучасному декоративноприкдадному мистецтві. 

Виклад основного матеріалу. Для сучасного художнього ткацтва, зо
крема гобелена – характерною є узагальненість форми малюнка, пло
щинне трактування поверхні; приділяють увагу питанням синтезу гобе
лена з предметнопросторовим середовищем інтер’єрів. У технічному 
виконанні гобелена, разом із ширшим використанням різноманітних за
собів народного ткацтва, застосовують вільнішу систему переплетень, 
долучають також ажур, аплікацію та колаж. Традиційні текстильні ма
теріали доповнилися новими – штучними й синтетичними; у структуру 
тканини додали металеві нитки, шнури та інші матеріали [1].

У зв’язку з розвитком інформаційних технологій, інноваційних буді
вельних можливостей, небачених раніше архітектурних концепцій, го
белен значно віддалився від своїх давніх прообразів. Ще одним відгалу
женням мистецького дерева стало поняття дизайну. Гобеленове ткацтво 
і текстиль взагалі отримали «нове дихання», саме до текстильного ди
зайну слід віднести класифікацію гобелена на сучасному етапі. Дизайн 
поєднує в собі естетичне начало та функції, технології та ідеї, інновацій
ні матеріали стали новим джерелом натхнення для дизайнерів сучасно
го текстилю. Цей вид творчої діяльності спрямований на встановлення 
зв’язків між різними проявами двох категорій буття – духовних та мате
ріальних [1].

Гобелен змінив форму, він «відірвався від стіни» – поряд з плоским 
гобеленом, можна побачити експерименти з різними фактурними об’є
мами, текстильним рельєфом форми із складним силуетом. Застосову
ються технологічні ефекти: об’ємнопросторові, скульптурні. Такі гобе
лени можна розглядати з різних сторін. З’явився гобеленінсталяція – у 
нього можна «увійти», «злитись» із середовищем самого гобелена. У 
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ручне ткацтво органічно «вплелися» нові матеріали, такі як: скло, метал, 
дерево, рослинні волокна, кераміка, солома та ін. [1].

До прикладу сучасного пластичного аналізу, можна навести експе
риментальні процеси формотворення у авторській творчій композиції – 
серії робіт «Воїни світла, воїни добра» (Мотрій Д., 2018), виконуючи 
портрети захисників України у традиційних техніках ткацтва, проте із 
використанням нетрадиційних технічних прийомів та нетипових (аль
тернативних матеріалів – мідний дріт). Варто зазначити, що технологіч
нотехнічною особливістю в цьому випадку є використання нетипового 
для ткання матеріалу – металевого дроту різних товщин, кольорових 
та тональних співвідношень. Зазначений твір є символом увіковічення 
незламності, стійкості, внутрішньої краси, сили та волі справжніх па
тріотів, що стали на захист суверенності кордонів українських земель. 
Портрети виконано на підрамниках, що слугують водночас елементами 
композиції, які мають різну, ламану форму з гострими кутами. Загальну 
композицію змонтовано на металевому каркасі, що має вигляд каноніч
ного хреста. У роботі поєднані техніки гладкого та ворсового ткання із 
використанням виносних елементів поза формат основної композицій
ної схеми, ускладнюючи роботу «рубаною щетиною та плутаним вор
сом», де «стрижені» дротяні елементи сформувалися загалом у потрібну 
«зачіску» [4].

Втілення творчого задуму, як і будь якого іншого, не може обійтись 
без ескізних пошуків, головної ідеї розкриття художнього образу ме
тодом експериментального формотворення технології ткацтва із вико
ристанням мідного дроту як основного матеріалу композиції, на якому 
глядач зосереджує увагу. На етапі ескізного проєктування важливо ви
важено продумати технологічну карту виготовлення творчої композиції, 
враховуючи всі аспекти технологічнотехнічних процесів. А саме:

– виготовлення каркасу композиції за ескізом згідно технології;
– набивання цвяхів на раму;
– підготовка основи для ткання;
– виконання технічного рисунка для ткання (картон, ескіз компо

зиції в натуральну величину);
– виконання підткання;
– підбір і підготовка матеріалів – мідного дроту для основного 

ткання;
– виконання процесу роботи в матеріалі;
– виготовлення «човничка»;
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– виконання першого ряду ткання;
– виконання наступних рядів ткання;
– опрацювання деталей та загальний формотворчий аналіз компо

зиції;
– монтування й опоряджувальні роботи композиції.
Висновки. Отже, проаналізувавши основні технологічні та технічні 

чинники прийомів художнього ткацтва із використанням альтернативних 
матеріалів на власному творчому експерименті, можемо стверджувати, 
що креативне використання художньотехнологічних засобів та їх раціо
нальне впровадження у процес формотворення сучасних нетрадиційних 
технологій ткацтва із використанням нетипових матеріалів (зокрема 
мідного дроту), формує оригінальну мову розкриття художнього образу 
та ідеї твору, а також якісну основу для ефективного поступу сучасного 
українського декоративноприкладного мистецтва та дизайну загалом.
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На сучасному етапі розбудови національної системи шкільної осві
ти значна увага приділяється питанням естетичного виховання дітей. У 
цьому контексті суттєвого значення набувають проблеми становлення 
гармонійної і цілісної особистості, якій притаманні високі духовні цін
ності та естетичні ідеали.

Оскільки проблема естетичного виховання особистості є однією з 
найважливіших проблем, що стоять перед сучасною школою, вона до
сить широко відображена в працях видатних вітчизняних і закордонних 
педагогів: Д. Лихачова, Б. Неменського, В. Сухомлинського, В. Шацької, 
Л. Масол та ін.

Так, наприклад, у наукових роботах відомого фахівця з естетичного 
виховання В.М. Шацької знаходимо таке визначення: «...педагогіка ви
значає естетичне виховання, як виховання здатності цілеспрямовано 
сприймати, відчувати і правильно розуміти й оцінювати красу в навко
лишній дійсності – природі, в суспільному житті, праці, в явищах мис
тецтва» [3, с. 130].

Варто зазначити, що надзвичайно важко формувати естетичні ідеали 
або художній смак тоді, коли людина вже є сформованою особистістю, 
яка вже склалася. Натомість, естетичний розвиток особистості доціль
но розпочинати ще з раннього дитинства. З цього приводу академік 
Б. Т. Лихачов стверджує: «Період дошкільного та молодшого шкільно
го дитинства є чи не найбільш вирішальним з точки зору естетичного 
виховання та формування моральноестетичного ставлення до життя» 
[1, с. 178–179]. Автор підкреслює, що саме в цьому віці здійснюється 
найбільш інтенсивне формування естетичного ставлення маленької ди
тини до оточуючої дійсності, до світу, які поступово перетворюються в 
сталі властивості дорослої особистості.
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Провідну роль у естетичному вихованні молодших школярів відіграє 
казка. Саме казка є сформованим віками інструментом передачі юному 
поколінню життєвого досвіду пращурів, вона близька віковим інтере
сам і прагненням дитини, оскільки занурює у захоплюючий для неї світ 
фантазії і вигадки. Водночас, казка здатна формувати високі моральні 
чесноти, вчить дитину жити за законами справедливості і добра. Велика 
роль дитячої казки і у розвитку емоційної чутливості дитини, у розвит
ку її потягу до прекрасного, у вихованні естетичного смаку, формуванні 
ідеалів прекрасного і витонченого.

Казка для дитини – це не просто фантазія, це особлива реальність, 
реальність світу почуттів. В. Сухомлинський стверджував, що саме зав
дяки казці дитина пізнає світ не тільки розумом, а й серцем. І не тільки 
пізнає, а й відгукується на події та явища оточуючого світу, висловлює 
своє відношення до добра і зла, прекрасного та потворного. Казка – жи
вотворне джерело дитячого мислення, благородних почуттів і прагнень. 
У душі дитини під впливом казкових образів зароджуються естетичні, 
моральні й інтелектуальні почуття [2, с. 180]. 

У музичній казці естетиковиховний потенціал посилюється завдяки 
використанню ресурсів музичного мистецтва, які також удосконалюють 
естетичну сферу дитини, збагачують її новими відчуттями, які несе му
зика, збуджують і активізують емоційну сферу, розвивають творче мис
лення, формують інтерес до мистецької діяльності, до естетичного са
морозвитку і самоудосконалення у сфері прекрасного.

Вагомий внесок у вирішення проблеми естетичного виховання дітей 
засобами народної казки здійснили класики української музики. Так, ві
домий композитор М.В. Лисенко написав дитячі опери «Зима і весна», 
«КозаДереза», «Пан Коцький», в основу лібрето яких покладено сюже
ти народних казок. Слід зазначити, що режисером – постановником цих 
опер була відома українська поетеса Леся Українка. На казкову тематику 
написані також такі популярні серед школярів дитячі опери К.Стеценка, 
як «Івасик Телесик», «Лисичка, Котик і Півник». 

Втілював у звуках казкові образи й відомий український композитор 
К. Г. Стеценко (дитячі опери («ІвасикТелесик», «Лисичка, Котик і Пів
ник»). Багато написано на казкову тематику й фортепіанної літератури 
для дітей: М. Тиц «Народна казка», М. Любарський «Розповідь дідуся», 
Ж. Колодуб «Снігова королева».

Сучасні композитори також провадять у своїй творчості казкову лі
нію: дитяча опера сучасного українського композитора А. Мігай «Семе
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ро козенят», опера композитора Є. Заставного на лібрето Василя Сагай
дака «Святий Миколай у Львові» та інші.

Доцільно зазначити, що в основі будьякого різновиду казок, музич
них казок зокрема, є надзвичайно привабливий для дітей світ фантазії, 
який у чудесний спосіб тісно переплітається із реальністю. Щоб зро
зуміти казку, потрібно вміти фантазувати, уявляти. В свою чергу, щоб 
зрозуміти музику, також необхідними є фантазія і уява. Таким чином, 
в певній мірі казка і музика мають точки дотику в їх сприйнятті. Тому 
казка може допомогти навчити дітей сприймати музику.

Музичні казки також сприяють розвитку художнього смаку, співаць
ких, музичноакторських навичок, викликають радісні емоції, насолоду 
від мистецтва, задоволення від перебування у творчому колективі одно
думців тощо. Вміння сприйняти та зрозуміти мистецький твір, яким, є 
музична казка, передбачає також оцінку його художньої якості, засобів 
виразності, якими користувався автор для створення художніх образів.

Прищеплення дітям навичок естетичних суджень та оцінок може 
здійснюватися різноманітними шляхами: у процесі бесід про певну му
зичну казку, під час її розбору та наступного сценічного виконання.

Загалом, дитяча музична казка є ключем, який допомагає відчини
ти дітям двері у чарівний світ образів і звуків. Це передусім творчість, 
імпровізація, що вимагають від молодших школярів уяви, фантазії, на
полегливості, а від вчителів – вигадки і винахідливості у процесі віднай
дення шляхів до сердець маленьких слухачів. Відповідно, музичну каз
ку можна вважати дієвим і ефективним засобом естетичного виховання 
молодших школярів, який доцільно широко використовувати на уроках 
мистецтва, музичного мистецтва у початковій школі.
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The article is devoted to the possibilities of using a musical fairy tale in the 
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Деревина з давніх часів була улюбленим і цінним матеріалом. Вона 
міцна й пружна, має невелику питому вагу. Барвники, оліфа й лаки на
дійно захищають дерев’яні вироби від води і водночас посилюють де
коративне звучання текстури. Глибоке розуміння й знання властивостей 
деревини та інших матеріалів в усі часи залишалися незмінною основою 
народного мистецтва.

XVIII – першої половини XIX ст. на Україні тривав процес розкладу 
феодальнокріпосницької системи, розвивалися капіталістичні відноси
ни. Водночас зміцнювалася структура міських ремісничих корпорацій, 
однак вже наприкінці XIX ст. цеховий устрій був повністю скасований. 
Сільське деревообробництво перестало бути виробництвом для забез
печення феодального господарства і почало набувати форм товарного 
виробництва. Так, під впливом ринку міські бондарі, столярі, різьбярі 
поступово об’єднувалися із сільськими майстрами, утворюючи осеред
ки народних художніх промислів. Виникали школи, народжувалися нові 
напрями творчості, формувалися і зміцнювалися традиції [1].

Провідними регіонами художніх деревообробних промислів у XIX ст. 
Були Подніпров’я, Полісся, Поділля, Карпати. У багатьох місцевостях 
оздоблювали профілюванням та пласким різьбленням дерев’яні деталі 
архітектури, виготовляли транспортні засоби та знаряддя праці, прикра
шені різьбленням, випалюванням, рідше розписом, масово виготовляли 
на ярмарки предмети хатнього вжитку, зокрема начиння. В архітектур
номеблевому виробництві різьбленням прикрашають балкисволоки, 
стовпці, столи, лави, скрині у Західних областях України, а також вибій
чані дошки прикрашали рослинним орнаментом.

На Поділлі оздоблення народної архітектури пов’язане з особливим 
типом ґанку, поширеним у середині XIX ст. Він мав невеликий фронтон 
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з відповідно профільованих дощок, двосхилий дашок, який спирався на 
профільовані стовпи, зв’язані невисокою огорожею з прорізним наскрізь 
геометричним орнаментом.

Вишуканою формою і багатим різьбленням вирізнялися серед інших 
сани, виготовлені у м. Літин та с. Поташня на Поділлі у другій половині 
XIX ст. [2].

Найбільшим центром у Подільській губернії художнього деревооб
робництва був Кам’янецьПодільський. Тут працювали столярний, різь
бярський, токарний цехи. Виготовляли іконостаси, культові та побутові 
предмети: ложки, сільнички, товкачі, веретена, куделі, виточені на то
карному верстаті з декоративними потовщеннями та випаленими смуж
ками. Ці зразки місцевого виробництва, передані у вересні 1862 р. По
дільською палатою державного майна музею Російського географічного 
товариства, зберігаються сьогодні у Державному музеї антропології та 
етнографії АН Росії.

У 1905 р. художник В. К. Розвадовський заснував у Кам’янціПоділь
ському художньопромислову школу з інтернатом для сільських дітей. 
Незабаром був відкритий окремий відділ художньої обробки дерева, орі
єнтований на досвід прикарпатських шкіл (Коломиї, Станіслава). В ньо
му навчали різьбленню та інкрустації. На західному Поділлі працював 
геніальний руський різьбяр (так високо оцінила львівська газета «Діло» 
1882 р. майстра ручних хрестів, прізвище невідоме, із с. Золотий Потік). 
Його твори, майже ювелірної тонкості різьблення, зберігаються у музе
ях Львова та ІваноФранківська.

У с. Трибухівці (тепер с. Дружба Бучацького району) наприкінці 
XIX – у першій третині XX ст. різьбяр Танасій Падлевський виготовляв 
іконостаси, а також письмове приладдя, ножі для паперу та інші побу
тові предмети.

Відомий майстер дерев’яної скульптури малих форм і меморіальної 
пластики з каменю Василь Бідула (18681925) з с. Лапшин Бережансько
го району досконало володів пласким різьбленням, про це свідчать деко
ровані цією технікою скрині, рамки для образів тощо.

У с. Товстому 1882 р. була організована Крайова навчальна майстер
ня колісництва, а 1892 р. її перенесено до Гримайлова. У 1900 р. шість 
майстрів і 20 учнів виготовляли тут різні транспортні засоби: фаетони, 
вози, сани, прикрашені профілюванням, накладними декоративними 
елементами з дерева і металу, рідше – різьбленням та випалюванням.
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На багатьох полотняних мануфактурах різьбярі працювали над виго
товленням вибивних дощок. Неабиякою майстерністю славилися різь
бярі Немирівської мануфактури на Поділлі (XVIII ст.), вибивні дошки 
яких, як і тканини, знаходили збут по всій Україні.

В архітектурномеблевому виробництві різьбленням прикрашають 
балкисволоки, стовпці, столи, лави, скрині у Західних областях Укра
їни, а також вибійчані дошки прикрашали рослинним орнаментом [3].

У XVIII–XIX ст. різьблення в Україні досягло найвищого рівня. Різь
бленням оздоблювали деталі будівель. В інтер’єрі житла різьбленням 
прикрашали віконниці, одвірки, полички, мисники. Особливу увагу 
різьбярі приділяли сволоку, який займав більше місця в інтер’єрі. Часто 
його оздоблювали плосковиїмчастим різьбленням з мотивами розеток, 
кіл, смужок, ламаних ліній, бокові частини іноді профілювали крученим 
орнаментом. Традиція оздоблення сволоків існує в народному будів
ництві досі.

Майстри щедро оздоблювали різьбленням предмети побутового і 
господарського призначення. Скрині, столи, ліжка, миски, тарілки при
крашались орнаментальним різьбленням.

Майстрирізьбярі оздоблювали різьбленням дерев’яні цвинтарні та 
придорожні хрести, що споруджувалися на роздоріжжях, перехрестях 
шляхів, коло церков і криниць.

До наших часів збереглися унікальні зразки різьблених виробів – чу
мацьких маж, саней, різного хатнього начиння, предметів домашнього 
вжитку.

Підводячи підсумки, слід відзначити, що у статті висвітлено історію 
поліхромного різьблення на теренах України, обширність матеріалу да
ної теми не може бути розкрита повністю в рамках даного формату.
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Кам’янецьПодільський державний історичний музейзаповідник 
посідає важливе місце серед музейних закладів України, адже будучи 
заснованим М. Яворовським та Ю. Сіцінським у 1890 р. спочатку як 
єпархіальне фондосховище, він є одним з найстаріших в державі та най
більшим у Хмельницькій області [2]. Загалом у заповіднику налічується 
понад сім тисяч експонатів, серед яких шістсот – це твори станкового 
живопису, велика кількість яких була створена в період ХІХ–XX ст., 
коли відбувається значний розквіт українського мистецтва. Особли
ву цікавість являють собою портрети священнослужителів, датованих 
XVIII–XIX ст. Однак попри значне поширення даного жанру в живописі 
на сьогодні відомо лише невелика кількість праць, в яких згадуються 
портрети священників. Здебільшого автори подають інформацію загаль
ну, яка мало дає уявлення про колекції картин окремих регіонів, тому 
мета статті – дослідити специфіку та особливості парадного портрета 
церковних служителів у фондах Кам’янецьПодільського державного іс
торичного музеюзаповідника. Дослідження здійснюється на прикладі 
портрета Папи Римського Лева ХІІІ.

Варто зазначити, що дослідженням портретного жанру XIX ст. за
ймалися чимало українських мистецтвознавців, зпосеред яких варто 
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виділити таких як В. Афанасьєва, В. Рубан, Г. Бєлікова, Ю. Беличко та 
ін. [3, с. 6]. Портретний жанр цікавив багатьох дослідників та мисте
цтвознавців, адже він поособливому відображає історичні та культур
ні процеси суспільства. Важливим об’єктом для вивчення портрета є 
Кам’янеччина, адже тут здавна активно поширювалась поліконфесій
ність. Загалом у фондах Кам’янецьПодільського державного історич
ного музеюзаповідника переважають зображення священнослужителів 
католицьких та православних церков, виконаних у техніці олійного жи
вопису.

У фондах музею наявні як поодинокі портрети, так і своєрідні ко
лекції зображень єпископів, архієпископів та ін. церковних служителів, 
які складаються з двох, трьох і більше картин. Портрет Папи Лева ХІІІ, 
датований 1899 р. (ім’я автора невідоме), належить до колекції парадних 
портретів римських пап. 

Насамперед слід зазначити, що за життя Лев XIII був досить ша
нований католиками в Україні та мав велику прихильність до Україн
ської грекокатолицької церкви. У східних церквах Лев поособливому 
звертав увагу на різноманітність релігійних обрядів, які, на його думку, 
виступали важливим чинником єднання Вселенської церкви. Україн
ський історик Андрій Михалейко зазначив: «Своє бачення східнохри
стиянської традиції папа Лев ХІІІ виклав в документі «Гідність Східних 
церков» [4]. Окрім того, аби підтримати представників церков східного 
обряду, Лев ХІІІ створював у Римі спеціальні семінарії та колегії для 
українців. 

Визначною особливістю портрета Лева ХІІІ є також дата створення 
роботи – 1899 рік. Саме цей рік ознаменований обранням Андрея Шеп
тицького на посаду єпископа Станіславського (згодом – архієпископа 
Львівського та єпископа Кам’янецьПодільського) [5]. Тож цілком ймо
вірно, що парадний портрет виконаний саме з нагоди цієї важливої події 
в історії Української грекокатолицької церкви. На цю думку наштовху
ють наступні ознаки, які виявляють у стилістичному аналізі твору.

Так, у даному виді дослідження слід звернути увагу на одяг служите
ля. На перший погляд, Папа зодягнений у звичайне папське вбрання, яке 
носили поза літургією − білу сутану, червону накидку з відлогою, цебто 
моццетою, оперезаною червоним муаровим поясом − столою. Саме вона 
і являє собою цікаву особливість, на яку слід звернути увагу, адже зазви
чай католицькі служителі носять столи, на кінцях яких вишиті хрести. 
У пап столи набагато більше декоруються. Але окрім підтвердження ви
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сокого церковного статусу, щедро декорована стола в даному випадку 
вказує на те, що відбувається якась важлива подія, адже столи одягались 
лише на церемонії та офіційні прийоми. 

Як у кожному релігійному зображенні, яке несе в собі певний зміст, 
на парадному портреті Папи ХІІІ наявні характерні символи, зокрема 
символи християнства. На столі папи за допомогою вишивки зображено 
традиційні знаки католицької церкви – перехрещені ключі та трьох’ярус
на корона – тіара. Ключі уособлюють духовну владу звільняти та зв’я
зувати, про що говориться в Євангелії від Матвія: «І ключі тобі дам від 
Царства Небесного, і що на землі ти зв’яжеш, те зв’язане буде на небі, а 
що на землі ти розв’яжеш, те розв’язане буде на небі!» [1, с. 910]. Тіара ж 
у певні часи історії мала різне значення: у XIV ст. символізувала трирів
неву владу папи на землі: духовну, тимчасову в Римі та верховенство над 
усіма християнськими правителями. У середні віки вона означала владу 
над землею, небом та підземним світом, а також над трьома частинами 
Землі – Азією, Африкою та Європою.

На голові Папи – традиційний головний убір дзукетто, який з латин
ської означає «лише Богу». На правій руці у Папи Римського «рибаць
кий перстень», який є символом того, що Лев ХІІІ – наслідник апостола 
Петра, який, як відомо, був рибалкою. Золота прикраса, яка є обов’яз
ковим елементом образу Папи, ілюструє момент закидання риболовної 
сітки апостолом. 

У лівій руці священнослужителя, ймовірно, знаходиться книга Свя
того Письма. Найсуперечливіше значення має зображення правої руки 
Лева ХІІІ. З одного боку, будучи складеною у формі троєперстя, вона 
символізує знак благословення та триєдність Бога, проте вказівний, се
редній та великий пальці не торкаються один одного, що говорить про 
інше значення, цебто привітальний жест. Таким чином, беручи до уваги 
знак руки та наявність щедро гаптованої столи, цілком можна стверджу
вати, що Лев ХІІІ зображений у момент важливого офіційного прийому.

Заключним моментом є колірна гама, яка представлена у теплих від
тінках, домінуючими кольорами яких є білий − символ основних свят 
(Різдва, Пасхи і т.д.) та червоний (символ крові Христа і Святого Духа).

Отже, на прикладі парадного портрету Папи Лева ХІІІ можна ствер
джувати, що портрет священнослужителя – це не лише фіксація зов
нішності певної високопоставленої релігійної особи, а й своєрідний до
кумент, який містить важливі дані історичних процесів, подій, а також 
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символи релігійного змісту, кожен з яких має певне сакральне значення, 
що допомагає визначити сенс зображуваного та краще заглибитись у до
слідження твору музейної колекції. 
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дитячим захопленням. В Україні жанр коміксів тільки починає розвива
тися. При цьому в світі графічні романи – це величезна індустрія. 

Мета. Багато людей в Україні вважають, що комікси розраховані на 
дітей молодшого шкільного віку. Головним завданням буде те, щоб пока
зати, що графічні романи розповідають історії з проблемами в реально
му житті та нічим не уступають серйозним книжковим романам. 

Виклад основного матеріалу. Є багато українських авторів, які тво
рять абсолютно різні комікси і так можна розвивати свою школу. Фран
цузи, італійці шукали своє, у них навіть комікси мають свою назву. 
Бельгія має власну школу. Це напрямок у якому можна реалізуватись і 
українським авторам. Завдяки цьому, Україна стає більш наближеною до 
актуальних світових трендів. 

Комікс – це мистецтво, особливою популярністю користується у 
Європі та Америці. В Україні це доволі молодий жанр, який з’явився 
у 1990х роках у той момент, коли індустрія коміксів в інших країнах 
набирала обертів ще у 30ті роки. Комікс як жанр у США з’явився на
прикінці XIX століття [1]. Його популярність була пов’язана з широким 
розповсюдженням письменності, і тим, що газети, в яких друкувалися 
найперші комікси, були ледь не єдиним засобом інформації. 

Найяскравішою подією в історії американського коміксу була поява у 
червні 1938 року Супермена – героя з іншої планети, що здійснює подви
ги заради землян. Саме у 30ті роки минулого століття і почався Золо
тий вік коміксів. Супермен спровокував появу цілої низки суперге роїв. 
У травні 1939 року в Detective Comics на боротьбу проти зла виступив 
Бетмен. Саме в цей час починаються «супергонки» у коміксах. Однак 
стати гідним супротивником DC вдалося лише одному гіганту – Marvel 
Comics. Сьогодні Marvel і DC – найбільші компанії з випуску коміксів і 
їхня боротьба за увагу читачів продовжується. За даними американсько
го видання «Statista», що проводить статистичні аналізи, близько 41% 
усіх жителів Сполучених Штатів хоча б раз у житті читали комікси. Ок
рім того 2% з них читають мальовані історії щодня, а це щонайменше 
6,5 мільйонів людей [1].

З поширенням американської культури у світі поширювались і ко
мікси. Деякі країн створили свій особливий, ні на що не схожий стиль. 
Зокрема, неймовірною популярністю у всьому світі користується манга, 
яка стала аналогом американських коміків у Японії.

Насамперед графічний роман направлений на підліткову аудиторію, 
хоча дорослі люди також великі прихильники коміксів. У Франції та 
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Бельгії комікс – серйозний жанр. У будьякому книжковому магазині 
величезні стелажі коміксів. Дорослій інтелігентній людині зовсім не со
ромно читати bande dessinée або мангу, тому що вони дійсно розумні й 
цікаві [2]. 

Нажаль, в Україні комікс не користується такою популярністю, а ви
давництва, які цим займаються мають невеликий прибуток з такої про
дукції, тим паче без державної фінансової підтримки. Проте й на наших 
теренах є видавництва, які створюють комікси з хорошими історіями. 
Наприклад «The WIll Production» випустили чудову серію коміксів 
«Воля: The Will» ставши найвідомішим українським коміксомбестсе
лером, який розповідає про альтернативної історії. Події переносять 
нас у далекі 19171920ті роки, у розпал боротьби за правду і волю, де 
лунають постріли та наступають вороги. Саме тут читач може зустріти 
гетьмана Павла Скоропадського, «батька» Нестора Махна, першого пре
зидента Михайла Грушевського. 

Це приклад того, що комікси, це чудовий варіант для розвитку ху
дожньої культури в сучасній Україні, завдяки якій читач може занури
тись у прекрасні історії багатьох персонажів, будь вони історичними чи 
вигаданими. Графічні романи можуть перенести читача у власний світ, 
показати низку прекрасних історій, як драматичних, так і веселих. Ще 
одним прикладом є Олександр Корешков, випустивши шикарний комікс 
«Серед овець», який став одним з кращих коміксів в Україні, захоплива 
історія, та роздуми над запитанням «Що таке страх бути людиною?».

Київський фестиваль коміксів. Звертають на себе увагу й численні 
лекторіїфестивалі, літературні та графічні майстеркласи («Комікс: лек
ції про читання» (Київ, 2017), відеолекції та відеоблоги. Активізувалися 
спроби виходу на міжнародний ринок коміксів, де, наприклад, європей
ський читач уже давно знайомий з перекладами вітчизняних графічних 
романів «Даогопак», «Максим Оса». У 2017 р. вперше художник й ілю
стратор Андрій Данкович презентував три українських комікси (власний 
«Саркофаг», «Даогопак» М. Прасолова, О. Чебикіна і О. Колова, «Серед 
овець» О. Корешкова) на найвідомішому і наймасовішому фестивалі 
ComicCon International (СанДієго, Каліфорнія, США) [3]. 

У 2017 році значний попит серед українців був на військові комік
си та трагічні події останніх років. Зокрема у Києві презентували не
ординарний комікс про оборону Донецького аеропорту та його захис
ників – кіборгів. Того ж року світ побачив комікс «Охоронці країни», 
який присвячений звільненню Криму. Комікс – це не просто набір взає
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мопов’язаних зображень, що розповідають якусь історію [3]. Це насам
перед специфічна форма світогляду, спосіб мислення і ставлення до 
навколишнього світу. Він, як і будьякий інший вид мистецтва, здатний 
передавати актуальні риси соціальної дійсності, стверджують працівни
ки індустрії коміксів. 

Висновки. Формування масової аудиторії як стрижневого фактору 
становлення комікскультури в Україні ускладнена відсутністю укоріне
ної традиції читання коміксів, несформованістю ринку української гра
фічної прози, фінансовими складнощами у просуванні цікавих і само
бутніх проектів. Разом з тим сучасний український комікс, реалізований 
на різних медійних платформах, стрімко виходить за межі вузького кола 
поціновувачів та колекціонерів.
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АКТУАЛЬНІСТЬ ВИВЧЕННЯ ПЛАСТИЧНОЇ АНАТОМІЇ  

ЗА МЕТОДОМ СКУЛЬПТОРА ГУДОНА
У статті розглядається значення пластичної анатомії для акаде-

мічного рисунка, її виникнення та розвиток, починаючи з найдавніших 
часів і до наших днів, місце та роль у навчальному процесі студентів. У 
сучасному процесі модернізації освіти, пов’язаного з переходом на ба-
гаторівневу систему навчання, вищу освіту, яка переживає складний 
період, обумовлений значним скороченням аудиторних годин на фахові 
дисципліни, а також обмеженням термінів навчання бакалаврів до чо-
тирьох років. У цих умовах стає очевидною першочергова проблема до-
слідження інтеграції спеціальних художніх дисциплін – малюнка, скуль-
птури і пластичної анатомії, що ефективно формують професійні ком-
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петенції студентів, що стимулюють формування високих естетичних 
потреб, творчих здібностей учнів з одного боку і протиріччя з іншого, 
пов’язане з відсутністю науково-обґрунтованих способів впровадження 
інтеграції малюнка, скульптури і пластичної анатомії в процес худож-
ньо-педагогічної освіти.

Ключові слова: мистецтво, рисунок, пластична анатомія, натура, 
Гудон.

Постановка проблеми. Про визначальну роль рисунка як основи всіх 
видів образотворчого мистецтва сказано чимало багатьма видатними ху
дожниками. Геній епохи Відродження Мікеланджело вважав, що рису
нок містить в собі все, що потрібно художникові для успішної творчої 
роботи, є вищою точкою і живопису, і скульптури, й архітектури, джере
лом і коренем будьякої науки [1]. 

Мета статті – розкрити роль анатомічної моделі Ж.А. Гудона «екор
ше» у підготовці майбутніх художників.

Виклад основного матеріалу. Вивчаючи пластичну анатомію, сту
денти виконують анатомічні етюди. Для цього практично завжди ви
користовується знаменита анатомічна модель Ж.А. Гудона «екорше», 
яка представляє собою людину з оголеними м’язами, зліпки та копії якої 
знайшли широке застосування в художніх школах Європи та Америки 
упродовж двох останніх століть. Анатомічна фігура Гудона настільки 
добре відома в різних країнах під її французькою назвою «екорше», що 
виявилося розумно продовжувати ним користуватися. Таким чином, 
виявляється, що Гудон не ставив перед собою самоціль створення ана
томічної моделі, його «екорше» є етапом виконання скульптурної ком
позиції «Іоанна Хрестителя », поглибленої натурної студії. при цьому 
варто відзначити, що «екорше», створений на основі тривалого вивчен
ня буквально кожного м’язу з анатомічних трупів, у той же час має уза
гальнену, характерну ідеалізовану форму. Саме це робить його таким 
затребуваним в процесі навчання на художньографічних факультетах. 
«Варто зазначити співзвуччя одного з висновків Лембрука про роль 
пластичного узагальнення натури: «Скульптура є сутність речі, сутність 
природи, сутність вічно людського» [2].

Заняття скульптурою, головним пріоритетом якої є зображення люди
ни, повинні бути нерозривно пов’язано з вивченням пластичної анатомії. 
У процесі детального вивчення анатомічного пристрою тіла не обійтися 
без запам’ятовування величезної кількості назв кісток і м’язів, для цього 
необхідно їх групувати, протиставляти одні групи м’язів іншим, запам’я
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товувати їх об’ємність і просторове розташування. При цьому виконан
ня анатомічних етюдів у скульптурному обсязі дозволяють побачити в 
анатомії цілісність, лаконічність, необхідні майбутньому художнику. Без 
вивчення скульптури і пластичної анатомії немислима професійна підго
товка художника декоративноприкладного мистецтва і художникади
зайнера, і цей незаперечний факт повинен враховуватися при створенні 
сучасного освітнього простору вищої художньопедагогічної школи. 

Творчість передбачає зображення людини в русі, що, на відміну від 
статичної гіпсової моделі, обумовлює зміну положення кісток та фор
ми м’язів і для того, щоб правильно, а іноді з наближеною виразністю 
зобразити це, необхідне не поверхове знайомство, а глибоке вивчення 
пластичної анатомії. Анатомічний аналіз дає можливість подолати по
верхове копіювання моделі та перейти до поглибленої роботи над рисун
ком, побачити внутрішню структуру моделі. Проте, анатомію не варто 
підносити до статусу основної, адже тоді рисунок буде ніби ілюстрацією 
для анатомічного атласу, а це вже буде відхід від натури, замість глибо
кого її відображення. Вивчення анатомії допомагає побачити у процесі 
академічного рисунка реальні пластичні форми, виділити основні маси 
та їхню ритміку при здійсненні постаттю того чи іншого руху. 

Опанувати пізнання органічної структури, вільно, але обґрунтова
но спрощуючи або узагальнюючи другорядні моменти, рішуче й точно 
виділяючи актуальні механізми й форми, встановлюючи їхню ритмічну 
закономірність, їхні взаємозв’язки і відповідність – це те, до чого повин
на підготувати «образотворча грамотність». Лише художник, що володіє 
необхідними знаннями й майстерністю, може сміливо трансформувати 
форму для створення художнього образу, де виразність є важливішою, 
ніж точне відображення реальності [3]. На лекціях педагог розповідає 
й демонструє розташування м’язів, їхні різновиди, місця прикріплення, 
функції та видозміни залежно від руху. Паралельно відбувається малю
вання гіпсових знімків екорше торсів, верхніх і нижніх кінцівок, кистей 
рук, стоп і всієї постаті, як у спокійному стані, так і в напруженому. 

Також проводяться контрольні завдання – рисунок навчального ма
теріалу з пам’яті. Останніми роками саме цим контрольним завданням 
приділяється більше уваги й часу. Це корисне нововведення має велике 
значення, бо змушує студента побачити в живій натурі скелет і м’язи, що 
іноді буває досить важко, оскільки студент абстрактно може знати ске
лет і м’язи, а точно ідентифікувати це в живій моделі може не кожен, – 
в цьому й полягає суть вивчення пластичної анатомії. Важливим є ма



81

лювання начерків, рисунків постаті з натури в русі. Досвід показує, що 
митець, який багато практикується в рисункові людської постаті, краще 
розуміє і засвоює пластичну анатомію.

Як вже було сказано вище, пластична анатомія – складова частина 
академічного рисунка, який, у свою чергу, необхідний всім художникам, 
незалежно від спеціалізації – і живописцю, і графікові, і скульпторові, й 
реставраторові, й сценографу.

Висновки. Насамкінець, необхідно сказати, що пластична анатомія – 
це наука не тільки складна, а й надзвичайно цікава, і вимагає працелюб
ства та уважного ставлення до себе. Адже всі відомі майстри, котрі за
лишили після себе твори, пов’язані із зображенням оголеного людського 
тіла, не тільки не цурались вивчення пластичної анатомії, а й заповідали 
це нащадкам. Тому вважаємо за необхідне ще раз наголосити, що плас
тична анатомія як складова академічного рисунка – це те, без чого не 
обійтись і нинішнім, і прийдешнім студентам, які прагнуть навчитися 
малювати. 
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The article considers the importance of plastic anatomy for academic 

drawing, its origin and development, from ancient times to the present day, 
the place and role in the educational process of students. In the modern pro-
cess of modernization of education associated with the transition to a multi-
level system of education, higher education is experiencing a difficult period 
due to a significant reduction in classroom hours for professional disciplines, 
as well as limiting the duration of bachelor’s studies to four years. In these 
conditions, the primary problem of studying the integration of special artistic 
disciplines – drawing, sculpture and plastic anatomy, effectively form the pro-
fessional competencies of students, their figurative, spatial thinking, imagi-
nation and imagination, stimulating the formation of high aesthetic needs, 
creative abilities of students on the one hand and contradiction on the other 
hand, associated with the lack of scientifically sound ways to implement the 
integration of drawing, sculpture and plastic anatomy in the process of art 
and pedagogical education. 

Key words: art, drawing, plastic anatomy, nature, Hudon.
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У період сьогодення, на уроках мистецтва постає важливе завдання – 
не тільки опанування учнями теоретичними знаннями, а й розширення 
інтонаційного, чуттєвого, емоційнообразного досвіду учнів, розвиток 
їх емоційної сфери, формування стійкого інтересу до музичного мисте
цтва, творчої активності тощо. Важливим є процес залучення школяра 
до процесу поглибленого пізнання музичного мистецтва. Саме на це 
спрямований метод пластичного інтонування.

Вчені Е. Абдулін, Ю. Алієв, Ш. Амонашвілі, Б. Асаф’єв, Н. Ветлугі
на, Л. Виготський, Н. Коваль та ін. у своїх працях досить ґрунтовно ви
світлювали результати своїх досліджень, присвячених різним ракурсам 
розвитку дитячої активності в системі основної освіти.

Проблему активізації творчих здібностей молодших школярів на уро
ках мистецтва засобами пластичного інтонування розглядали науковці: 
Л. Кондратова, Л. Масол, О. Рудницька, Б. Фільц, В.Черкасов та інші. 

Музикантипедагоги та науковці констатують, що саме пластичне 
інтонування є одним з найефективніших засобів активізації учнів по
чаткової школи, який сприятиме урізноманітненню діяльності учнів на 
уроках мистецтва, та сприятиме розвитку їх творчих здібностей.

Мета статті – висвітлити питання активізації учнів початкової школи 
засобами пластичного інтонування та розглянути види пластичного ін
тонування на уроках «Мистецтва». 

Термін «пластичне інтонування» було введено Т. Вендровою у 1981 р. 
Автор вказує, що «залучення рухів допомагає активізувати у школярів 
слухання музики, виявляючи її інтонаційнообразний зміст через жест, 
характерні узагальнені рухи. На основі вивільнення емоційномоторної 
компоненти сприйняття і перехід у сферу пластичного інтонування від
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бувається своєрідний синтез слухання і виконання, спрямований на роз
виток музичного сприйняття. Пластичне інтонування дозволяє передати 
музичну тканину цілісно» [1, с. 61].

Активізація сприймання музики відбувається більш ефективно зав
дяки синтезу музики, жесту, руху. В процесі такої діяльності вирішують
ся наступні завдання:

1) психологічні – активізація сприйняття, мислення, формування 
уваги;

2) освітні – можливість візуалізації музичних понять (фразування, 
динаміки, зміни ладу, штрихи тощо), не порушуючи при цьому процес 
сприймання.

Особливої значущості застосування пластичного інтонування набу
ває при роботі з дітьми молодшого шкільного віку. Даний метод, візуаль
но поглиблюючи емоційнообразний зміст твору музичного мистецтва, 
стає провідною ланкою до розуміння та опанування мови мистецтва і 
розвитку музичного мислення тощо.

Пластичне інтонування дає можливість педагогу спостерігати за емо
ційними проявами учнів, їх чуттєвим відгуком на зміни у канві музич
ного твору. Разом з тим, відтворення музики у рухах розкріпачує дітей, 
допомагає слухати твір від початку до кінця, не відволікаючись. 

Практика впровадження пластичного інтонування в урок мистецтва 
засвідчує те, що учні мимоволі під час слухання намагаються наче «чи
тати» образи музичного мистецтва за допомогою жестів, реагуючи на 
найменші зміни музичної мови.

На уроках мистецтва можна використовувати наступні види пластич
ного інтонування:

Вільне диригування – учні імітують диригентський жест. Діти переда
ють динаміку, темп, емоційнообразну палітру твору тощо. Педагог на 
початковому етапі повинен спрямовувати учнів, допомагаючи невелики
ми підказками.

Імітація гри на музичних інструментах – учні імітують гру на му
зичних інструментах рухами рук. Головним завданням є відтворення 
характеру музики та імітація звуковидобування на різних інструментах.

Створення пластичних етюдів – рухами рук під музику учні відтво
рюють явища природи (гойдання квітів, політ птахів, хвилі ріки, моря 
тощо). 

Інсценування пісні – відбувається більш успішно, коли твір містить 
чітку і зрозумілу дітям сюжетну лінію. Інсценування сприяє усвідом
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ленню школярами настрою, образного змісту музичного твору, оскільки 
виконання супроводжується виразними рухами окремих персонажів та 
груп учасників. У процесі інсценівки варто застосовувати різноманітний 
інвентар, елементи костюмів, наголівники, маски тощо.

Виконання танцювальних рухів хороводу, вальсу, гопака, польки 
сприятиме не лише засвоєнню хореографічних елементів танців різних 
жанрів, а й сприятиме формуванню координації рухів учнів, розвиту 
ритмічного чуття, музичного слуху тощо.

Отже, пластичне інтонування – це засіб активізації учнів на уроках 
мистецтва, спосіб більш глибокого пізнання світу музичного мистецтва, 
спосіб формування емоційного, естетичного, творчого досвіду молод
ших школярів, розвитку музичного сприйняття, уваги, пам’яті.
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РОЗВИТОК ВНУТРІШНЬОГО СЛУХУ,  

ПАМ’ЯТІ Й АСОЦІАТИВНОГО МИСЛЕННЯ  
В ПРОЦЕСІ ФОРТЕПІАННОГО НАВЧАННЯ

Досліджуються педагогічні прийоми та заходи, спрямовані на роз-
виток внутрішнього слуху, пам’яті й асоціативного мислення учня-пі-
аніста.

Ключові слова: зовнішній та внутрішній слух, музичні здібності, му-
зично-слухові уявлення, музична пам’ять. 

Розвиток внутрішнього слуху, пам’яті та асоціативного мислення 
сприяє особистісному розвитку учнівпіаністів, збагаченню духовних 
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інтересів, розкриттю творчості і виявленню найважливіших людських 
якостей. У комплексі завдань фортепіанної педагогіки розвиток музич
ного слуху, пам’яті, асоціативного мислення посідає головне місце та не 
втрачає актуальності протягом усього процесу навчання. Існують різні 
класифікації різновидів музичного слуху. Так, за А. П. Щаповим, у сфері 
музичних здібностей виокремлюються зовнішній та внутрішній слух. 

Згідно із його системою визначення, внутрішній слух є слуховою уя
вою, яка виконує п’ять функцій:

– пригадування в подробицях іншої інтерпретації (зумовлює прак
тичне використання музичних образів, накопичених у пам’яті);

– відновлення в подробицях власної інтерпретації, що є необхід
ною передумовою критичного аналізу та подальшого вдосконалення 
власної гри;

– формування звукових уявлень на основі внутрішнього прочи
тання незнайомого нотного тексту;

– створення конкретного виконавського задуму, чіткого уявлення 
про те, «як я хочу зіграти п’єсу», або відповідного педагогічного задуму 
(«як я хочу, щоб учень зіграв цю п’єсу»);

– здатність передбачити розгортання музики під час виконання 
[7, с. 10–12].

Т. Воробкевич [2] виділяє об’єктивний та суб’єктивний музичний 
слух. До об’єктивного вона відносить звуковисотний, мелодійний, гар
монічний, динамічний, поліфонічний, тембровий різновиди. Суб’єктив
ний – «аналізує й синтезує через психіку виконавця як художньовира
зові засоби всі елементи музичної мови» [2, с. 12] і поділяє на зовніш
ній та внутрішній. На її думку, зовнішній слух здійснює самоконтроль 
виконавця, внутрішній (слухова уява) суб’єктивний слух відповідає за 
здатність передуявляти розгортання музики, формує здатність, так би 
мовити «чути» очима текст. Саме у ньому визріває задум виконання тво
ру в усіх його деталях.

Наведем кілька способів вдосконалення слухової уяви, які пропонує 
Т. Воробкевич [2]:

– підбирання знайомих мелодій з акомпанементом;
– виховання творчої волі піаніста в процесі виконання музичного 

твору в надто повільному темпі з настановою на «передслухання» звука;
– програвання «засобом пунктиру» – перша фраза вголос, друга – 

подумки (зберігаючи єдність руху);
– беззвучна гра на клавіатурі або закритій кришці фортепіано;
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– прослуховування маловідомих творів з одночасним прочитан
ням музичного тексту;

Розвиток музичнослухових уявлень тісно пов’язаний з функцією 
пам’яті. Паралельно з розвитком музичної пам’яті розвиваються музич
нослухові уявлення й звуковисотний слух. «Пам’ять – резервуар уяви; 
багатство або незначність останньої (уяви) залежать значною мірою 
від багатства або запасу образів, що зберігаються в цьому «резервуа
рі» [5, с. 48]. Гарна пам’ять означає активність світосприйняття («око 
з крючечком», «вухо з прихваткою» [5, с. 56]). Г. Коган підкреслює: 
«Треба вміти бачити, – щоб уміти запам’ятовувати, уміти запам’ятовува
ти, – щоб уміти уявляти, уміти уявляти – щоб уміти втілювати. Навчити 
чути, виховати вухо, виробити в учня інтонаційно й тембральний тонкий 
слух – ось перше завдання педагогамузиканта, основний стрижень його 
роботи» [5, с. 58].

У процесі гри на інструменті розвиток слухової пам’яті ускладню
ється тим, що під час запам’ятовування діють інші види пам’яті, насам
перед моторна й зорова. Вивчити музичний твір напам’ять за допомо
гою цих видів пам’яті легше, ніж запам’ятати його на слух. В. Галич 
із цього приводу зауважив: «Недостатній розвиток внутрішнього слуху 
вповільнює й розвиток музичної пам’яті, в результаті чого моторна та 
зорова пам’ять превалює над слуховою» [3, c. 31]. Наслідками цих про
цесів педагог називає забування, відсутність навички читання з листа та 
слухового підбору, втрату інтересу до занять.

А. Щапов виокремлює серед різних функцій музичної пам’яті таки: 
– збереження осмислених, емоційно забарвлених слухових уяв

лень;
– відтворення у свідомості потрібних емоційних, звукових та ру

хових комплексів під час виконання. 
Педагог зазначає, що «комплекси, котрі актуалізують пам’ять, ста

ють повноцінними елементами передуяви лише під дією безперервного 
творчого імпульсу. Якщо його немає, і виконавець, як прийнято говори
ти, лише «повторює себе», його гра стає малоцікавою, заштампованою» 
[7, с. 25]. Тому, найважливішим показником успішного запам’ятовуван
ня є зацікавленість своєю діяльністю. Стимулювати інтерес, емоційну 
активність та творчу ініціативу можна завдяки використанню в навчанні 
дидактичних ігор, а емоційний відгук на музику ефективно формується 
в різних сферах музичної діяльності: виконавстві, музичному сприйнят
ті, творчості.
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Таким чином, утворюється своєрідна спіраль розвитку: музичні здіб
ності отримують стимул для розвитку – розвинуті дані збагачують му
зичні враження – посилюється інтерес до музики.

Варто вказати і на роль суміжних мистецтв у творчому становлен
ні музиканта, формуванні його образного мислення. Для дитини, з його 
невеликим емоційноестетичним досвідом образи літератури, живопису, 
скульптури допомагають збагнути світ музичного мистецтва. В. Мака
ров зазначає: «Сфера використання літератури і фольклору, як засобу 
виховання музиканта, досить широка та охоплює практично всі сфери 
музичного впливу: від розвитку відчуття ритму й організації піаністич
ного апарату до формування волі та здатності створювати психологічні 
підтексти музичних творів» [6, с. 17].

У процесі роботи над образним аспектом музичного твору велике 
значення має правильний підбір навчального репертуару з максималь
ною можливістю застосування асоціацій широкого спектра дії. Обира
ючи твори для вивчення слід враховувати індивідуальність учня. Учень 
повинен розуміти й тонко відчувати смисл кожної деталі в музичній 
фактурі, зміни в її розвиткові. 

Отже, розвиток музичного слуху, пам’яті, асоціативного мислення 
є взаємопов’язаними складовими фортепіанного навчання. Взаємодія 
технічної, слухової уяви повинна забезпечити автоматизм піаністичних 
дій, формування стійких рухових, умовнорефлекторних навичок. Крім 
того, розвиток музичної пам’яті сприяє збагаченню музичнослухових 
уявлень та удосконаленню слуху. Асоціативний компонент актуалізує 
суб’єктивний життєвий досвід виконавця і визначає його індивідуаль
ність. 
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УКРАЇНСЬКОЇ НАЦІОНАЛЬНОЇ ШКОЛИ СПІВУ 
У статті розглядаються питання формування української школи 

співу, та значення творчості М. Лисенка у її становленні.
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Національний характер вокальних шкіл обумовлений складом жит

тя кожного народу: його поезією, народними традиціями в музиці, мис
тецтвом народних співаків. Вивчення джерел української національної 
школи співу є предметом наукових досліджень багатьох вітчизняних та 
зарубіжних музикознавців. Над даною темою працювали Гордійчук М., 
Ахрімович Л., Гозенпуд А. та багато інших. Ця проблема є актуальною 
і в наші дні. Її актуальність полягає у тому, що аналізуючи репертуар 
мистецьких колективів, можна сказати про значне зниження інтересу до 
національного музичного мистецтва на теренах України. Нажаль відо
мо, що до класичної національної музичної спадщини наші мистецькі 
колективи звертаються дуже рідко, а про творчість основоположника на
ціональної школи співу М. Лисенка здебільшого згадують лише під час 
проведення Міжнародного конкурсу ім. М. Лисенка, – виконання твору 
славетного українського композитора є обов’язковим для конкурсантів. 
Але ж в усі часи ставлення саме до національної музичної культури, сту
пінь її вагомості у суспільстві було певним віддзеркаленням державної 
культурної політики. Музичне сьогодення України становить особ ливий 
інтерес. Адже нині є всі підстави для зміни свідомості людства, яке всту
пило в XXI ст., для прояву, омріяної віками, свободи творчої особисто
сті, для пізнання джерел нашого розвитку, зокрема, музичного.
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Метою статті є окреслення джерел української національної школи 
співу та означення ролі видатного композитора М.В.Лисенка у її станов
ленні. 

Найвидатнішою постаттю в українському національному мистецтві 
є М. Лисенко, який залишив нам багату музичну спадщину, зокрема во
кальну. До неї належать обробки біля 300 українських народних пісень 
12 десятків народних пісень для хору, пісні для хору з фортепіано і без 
супроводу, «Музика до «Кобзаря» Т. Шевченка солоспіви на слова різ
них авторів, твори для музичного театру. 

Своєю педагогічною діяльністю М. Лисенко заклав підвалини вищої 
спеціальної музичної освіти в Україні, зокрема, вокальної У 1904 р. в 
Києві існувала велика кількість приватних шкіл, наприклад, музична 
школа М.Тугковського, де викладали спів О.СантаганоГорчакова та 
М. Бочаров, музичнодраматична школа М.Іконнікова, музичні курси 
Худякової, ЛисневичНосової, Михайлова та інших. Всі ці школи та 
курси були переважно комерційними закладами. Школа ж Лисенка ста
вила перед собою інше завдання – виховання національних кадрів му
зикантів. Вона почала функціонувати восени 1904 року в будинку № 15 
по вул. Великій Підвальній (зараз Ярославів вал). Школа давала вищу 
мистецьку освіту, програми музичних дисциплін відповідали програмам 
консерваторій. Предмети, що викладалися в школі, поділялись на спеці
альні та допоміжні До спеціальних належали сольний спів, гра на фор
тепіано, скрипці, віолончелі, оркестрових інструментах, теорія музики 
і композиції, диригування (оркестрове і хорове), сценічна гра, деклама
ція. Допоміжними були музичнотеоретичні дисципліни (елементарна 
теорія музики, гармонія, сольфеджіо), хоровий снів, камерний ансамбль, 
оперні класи, міміка, танці та ряд історикогуманітарних наук (історія 
музики, драми, культури та літератури, естетика, італійська мова). 

Право на навчання в школі мали особи всіх соціальних верств. У 
1908 році у школі навчалося 230 осіб. Варто назвати імена Л. Ревуць
кого, К. Стеценка, артистів О. Ватулі, Б. Романицького, фольклориста 
В. Верховинця, співака М. Микиші, теоретика А. Буцького, хорового ди
ригента О. Кошиця – вихованців школи Лисенка.

У школі викладали відомі педагоги як професори О. Мишуга, 
О. Муравйова (сольний снів), Г. Любомирський, О. Вонсовська (скрип
ка), М. Старицька (драма). М. Лисенко поставив собі завданням вихова
ти кадри українських музикантівпрофесіоналів. Для цього треба було 
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мати не тільки систему навчання, але й український репертуар, на ство
рення якого композитор втратив багато зусиль та часу.

У 1905 році на посаду професора співу М. Лисенко запросив Олек
сандра Мишугу. Він став першим українським митцем, який намагався 
поставити вокальну педагогіку на наукову основу. Ідея педагогічного 
методу О. Мишуги полягала в тому, що спів – це подовжена мова, а звук 
співак повинен формувати в «резонансовій точці» і виводити його на 
губи. Він вважав, що запорукою успіху співака є його повсякденна пра
ця. Натхнення – явище рідкісне, а співати треба часто, незалежно від 
настрою і почуття. Тому всі студенти його класу мусили систематично 
трудитися, співаючи багато вправ. Мишуга пояснював завдання та ви
правляв їхні помилки, вимагав від учнів уважно слухати своїх товаришів 
і вчитися на уроці самим виправляти помилки своїх колег. Він мав інди
відуальний підхід до кожного, відповідно до їхніх власних вокальних 
недоліків. Проте загальні вимоги методу викладання співу були у нього 
єдиними для всіх, бо Мишуга вважав, що фундамент мистецтва співу – 
це формування та використання якісного звуку. На його думку, одного 
лише голосу для того, щоб стати співаком, недостатньо. Треба мати ро
зум, гаряче серце й залізну волю, а вже потім – голос. Тим, хто не мав 
таких даних, Мишуга радив забути про вокал. 

Вагомим педагогічними скарбом школи, а пізніше Музичнодра
матичного інституту ім. М. Лисенка, стала діяльність співачки Олени 
Муравйової, яка працювала викладачем вокалу з 1906 року. Вона вихо
вала кілька десятків прекрасних виконавців. Серед них І.Козловський, 
З. Гайдай, П. Захарченко, Л. Руденко, М. Шостак та інші. Чимало її коли
шніх учнів перейняли естафету свого педагога – викладали курс вокаль
ного мистецтва у різних консерваторіях. На уроках вокалу Муравйової 
та Мишуги широко використовувалися твори М. Лисенка, якими компо
зитор збагатив скарбницю вокального мистецтва України. 

Сучасна епоха повернула одному з найспівучіших народів світу його 
справжню історію та древню культуру. І ми знову повертаємося до своїх 
безцінних скарбів, дарованих нашими предками,народної пісні та духов
ного піснеспіву, в яких втілено всю драматичну історію нашого народу.

Микола Віталійович Лисенко є засновником національної музич
нотворчої школи, основоположником української класичної музики та 
української академічної школи співу. Своєю творчістю він вперше спро
бував підсумувати величезний період розвитку вітчизняної музики на 
підвалинах глибокого і всебічного вивчення народного пісенного мате
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ріалу. Потреба збереження чистоти прадавніх шарів українського піс
неспіву та пошуки нових форм і стилів вокального виконавства впису
ються нині в загальнолюдські завдання, пов’язані з екологією культури, 
зокрема екологією людської душі. 
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Проблема реставрації полотна завжди була актуальною, так як воно 
було і залишається найпоширенішою основою для живопису. Як прави
ло, картини написані на полотні, піддаються руйнуванню швидше, ніж 
картини, написані на дереві або творах стінопису.

Пошкодження полотна є дуже небезпечними, так як написаний на 
ній живопис також піддається руйнуванню. Особливо піддатливим до 
осипання та інших пошкоджень стає живопис, написаний після перших 
десятиліть ХІХ ст. Саме в 20х та 30х роках почали відмовлятись від 
складних багатошарових технік живопису, які використовували старі 
майстри та починає набувати популярності більш легка манера, де жи
вописний шар стає тонким, більше схожим на емаль [1].

Метою даної статті є спроба узагальнити основні причини старіння 
полотняної основи та висвітлити методи її консервації та реставрації, які 
були популярними в ХХ столітті.
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Так як реставрація є достатньо молодою наукою, то фактично всі її 
аспекти можна вважати досі до кінця не вивченими. Але не дивлячись 
на це, вона з кожним роком продовжує розвиватись. Це стосується і ме
тодів укріплення та консервації полотна, основним з яких є дублювання. 
Проблемою укріплення полотняної основи в ХХ столітті займались як 
вітчизняні майстри, такі як Євгеній Кудрявцев, який висвітлив пробле
му техніки дублювання в своїй книзі «Техніки реставрації картин» 1948 
року, так і зарубіжні, такі як чеський реставратор Богуслав Сланський, 
який 1956 року видав працю «Техніка живопису та реставрації», де гли
боко висвітлив проблему укріплення та консервації полотняної основи.

На сьогодні в фондах музеїв по всій країні зберігається велика кіль
кість живопису, яка досі потребує реставрації. Це картини як і відомих 
художників, так і народних митців. Це вказує на те, що різноманіття 
зразків технік письма є широким та вражаючим. Реставратор не знає, 
яка наступна робота потрапить до нього і з якими проблемами він зітк
неться. І, незалежно від виду обраної техніки чи матеріалу, всі роботи 
знаходяться під впливом часу, який руйнує їх.

На старих картинах полотно пошкоджується внаслідок атмосферної 
дії та світла або дії мікроорганізмів. Якщо картина перебуває у неспри
ятливих умовах, у вогкому, закритому і непровітреному приміщенні, во
локна лляної та конопляної пряжі основи полотна картини так само, як і 
волокна дерева, руйнуються бактеріями та пліснявою. Розмножуючись, 
вони виділяють ензими, які розщеплюють целюлозу на простіші сполу
ки. На полотні, ушкодженному мікроорганізмами, помітити зміни часто 
дуже важко. Ці зміни можна виявити у світлі ультрафіолетової лампи. 
Під мікроскопом можна помітити, що волокна, атаковані мікроорганіз
мами, зламані в колінцях, а їх кінці розтріпані. Крім того, можна побачи
ти і волокна міцелію, які скрізь них проростають [2, c. 117].

Полотно на старих картинах від гниття можна уберегти просочуван
ням речовинами, які обволікають окремі волокна і перешкоджають до
ступу до них вологи та мікроорганізмів. Полотняна основа просочується 
сумішшю воску з пентахлорфенолом, розчиненим в уайтспіриті. По
крита сумішшю воску та смоли або воскове дублювання також уберіга
ють полотно від гниття.

Останнім часом у текстильній промисловості ґрунтовно удоскона
лено прийоми просочування тканин речовинами, що знищують мікро
організми. При консервації картин на полотні цей досвід має значення 
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для просочування нового полотна, яким підклеюються давні картини. 
На них не можна проводити воскове дублювання. Полотно просочується 
розчином фтористого натрію, фторокремнекислого натрію, саніцилані
ліду або металевим милом, наприклад кадмієвим. Зі всього вище сказа
ного можна зазначити, що найпоширенішим і найуживанішим способом 
консервації полотняної основи є дублювання [2, c. 119].

Під дублюванням на нове полотно розуміють наклеювання всієї кар
тини разом із старим оригінальним полотном на нову полотняну осно
ву під дією температури, вологи, та преса. Під впливом температури 
пом’якшуються олійні та смоляні частини фарбового шару, а за певних 
умов – і ґрунтові шари. Під впливом вологи, що міститься в клеї й яка 
під дією температури проникає в шари картини, пом’якшуються клейо
ві частини в ґрунті. Внаслідок тиску розм’якшені шари картини знову 
міцно з’єднуються і водночас, якщо вони непокороблені та здуті, вирів
нюються. Крім того, потовщується і зміцнюється полотняна основа, що 
постаріла від часу.

На сьогодні існує багато способів дублювання. В другій половині 
ХХ століття як адгезив використовували восковосмоляні композити (в 
основному – мастику), але цей спосіб не рекомендується. Сьогодні для 
дублювання використовують композити, в складі яких є вода. Практика 
показала, що вони є кращою альтернативою мастиці, так як такі клеї не 
є незворотними. Все ж таки, дієвість і надійність різних за часом ду
блювань різні, так як вони залежать від характеру картини та ступеня її 
пошкодження і провіряються часом.

Разом з основними методами дублювання, що усувають великі ушко
дження картин, слід згадати і про інші випадки застосування цієї опера
ції, не викликані гострою необхідністю. Як вже згадувалося вище, дріб
ні етюди хорошого збереження, виконані на полотні олією, буває доціль
но в профілактичних цілях дублювати жорсткою основою, наприклад 
картоном. Етюд, наклеєний на картон, оберігається від згинів, зламів, 
згортання в трубку та іншого, і, таким чином, краще зберігається [3].

Отже, таким чином, дублювання є виключно ефективним реставра
ційним методом. Упродовж багатьох десятиліть цей метод виправдовує 
себе при відновленні картин, пошкоджених часом або прорваних, але, 
все ж таки з часом він продовжує розвиватись та еволюціонувати.
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У статті розглядаються особливості імпресіонізму як художнього 

напряму образотворчого мистецтва та впровадження пленеру на уро-
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Ключові слова: пленер, імпресіонізм, живопис, техніка, урок.
Кожен із стилів та напрямів у образотворчому мистецтві має своє важ

ливе значення та вплив на інші види мистецтва. Особливу увагу хочеть
ся приділити такому напрямку як імпресіонізм. На основі його досвіду 
учні спробують створювати свої зображення на пленері, що забезпечить 
тісний зв’язок теорії з практикою, тому метою дослідження є аналіз ім
пресіонізму як напряму в мистецтві та користі роботи на пленері.

Узагальненню досвіду сучасної пленерної діяльності в Україні при
свячено низку публікацій О. Чурсіна, у яких окреслюється історія ху
дожніх пленерів України, пропонуються підходи до їх класифікації та 
виокремлюються характерні для них стильові домінанти. Проблемам 
традиції та еволюції українського пленерного руху присвячені роботи 
О. Авраменко. У низці праць досліджено історикокультурні, стильові та 
символічні витоки українського пленеру, це, зокрема, статті С. Короля, 
А. Ковача, Є. Коваленка, І. Луценка, О. Носенка та інші [1].

Імпресіонізм (від французького «impression» – враження) являє со
бою напрям у мистецтві, який з’явився в кінці ХІХ ст. – на початку ХХ ст. 
у Франції і швидко набув широкого поширення і в інших країнах світу. 
Послідовники нового напряму, які вважали що академічні, традиційні 
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техніки, наприклад, в живописі або в архітектурі, не можуть повною 
мірою передати всю повноту і найдрібніші деталі навколишнього сві
ту, перейшли на використання абсолютно нових технік і методик. Вони 
дозволяли найбільш жваво і натурально зобразити всю рухливість і мін
ливість реального світу за допомогою передачі не його фотографічного 
вигляду, а крізь призму вражень і емоцій авторів з приводу побаченого.

Автором терміну «імпресіонізм» вважається французький критик і 
журналіст Луї Леруа, який під враженням від виставки групи молодих 
художників «Салон знедолених» в 1874 році в Парижі, називає їх у своє
му фейлетоні імпресіоністами, причому це висловлювання має дещо 
зневажливий та іронічний характер. Основою для назви даного терміну 
послужила побачена критиком картина Клода Моне «Враження. Сонце, 
що сходить». І хоча спочатку багато картин на цій виставці піддалися 
різкій критиці і неприйняттю, пізніше даний напрямок отримав більш 
широке визнання публіки і став популярним у всьому світі [2].

Століттями майстри писали в студіях сюжетні полотна, портрети і 
навіть пейзажі. Це не дозволяло передати нюанси, пов’язані з природ
ним освітленням. Наприклад, малюючи захід сонця, художник переда
вав якесь узагальнене уявлення про захід.

Прагнучи зловити і перенести на полотно швидкоплинне враження, 
імпресіоністи протиставили студії пленер. У цей час з’явилися фарби 
у тюбиках, що дало можливість працювати на природі або на вулицях 
міста. Це дозволило писати світ саме таким, яким художник бачив його 
в момент створення картини.

Але виявилося, що традиційні методи живопису не підходять для та
кої роботи. Виникла необхідність у створенні особливої техніки. Її особ
ливості:

‒ відмова від чітких контурів; відмова від деталізації і промальо
вування (втім, іноді на імпресіоністських картинах частина зображення 
промальована, частина – ні);

‒ відмова від лесування, тобто від нанесення напівпрозорих фарб 
поверх основного кольору, що характерно для класичної школи;

‒ використання етюдних мазків – енергійних, великих;
‒ роздільне накладення мазків; відмова від змішування фарб – це 

одна з ключових особливостей імпресіоністської техніки.
Однак новаторська техніка була тільки частиною тих змін, які приніс 

у живопис імпресіонізм. З’ясувалося, що при природному освітленні в 
різний час доби, в тіні або під прямим сонячним промінням, предмети 
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не завжди виглядають так, як ми звикли бачити їх у кімнаті або на кла
сичних картинах [3].

Живопис, який створюється на природі, під відкритим небом, допо
може школярам розвинути свої творчі навички, зрозуміти тонкощі реа
лістичного зображення, щоб в подальшому використовувати свої знан
ня, як у роботі з натурою, так і у творчих завданнях та в роботі за уявою. 
Тільки працюючи на пленері, можна жваво і повно передати особливос
ті природного освітлення та враження від побаченого. Ще на початку 
ХІХ століття англійський художник Д. Констебл писав пейзажні етюди 
з натури, намагаючись передати в них зміни погоди і атмосфери, але 
картини писалися в майстерні.

Посправжньому відкрили пленерний живопис французькі імпресіо
ністи. У 1891 році Клод Моне вступає на пленері в змагання з природою. 
Він створює серію робіт, працюючи одночасно на декількох мольбер
тах, прагнучи відобразити відтінки кольору і освітлення, які невпинно 
змінюються залежно від часу доби і погоди. Так само й учні можуть 
намагатися робити маленькі замальовки, для того, щоб відчути ці зміни 
у природі [4].

Для школярів починати роботу на пленері буде найкраще у 7 класі. 
Учні вже мають поняття про пейзаж, архітектуру, світлотінь, перспек
тиву (лінійну, повітряну), мають поняття про композицію та пропорції, 
навчилися зображувати як прості фігури (куб, конус) так і не складні 
архітектурні форми тощо. Впродовж навчання у школі, у попередніх 
класах, вони здобули навички роботи з такими матеріалами як: простий 
олівець, гуаш та акварель.

Для того, щоб почати роботу, здобувачів потрібно налаштувати та 
вмотивувати. Одним з різновидів уроків, є урок – милування природою. 
За його допомогою можна налаштуватися на роботу. За допомогою ко
ментарів та пояснень учителя учні мають зрозуміти, на що саме слід 
звертати увагу. Доречним буде домашнє завдання, пов’язане з цим уро
ком. Природа постійно змінюється і учням буде корисно поспостеріга
ти за цими змінами у позаурочний час. Це можна зробити зранку, коли 
ідуть до школи, після уроків, під час прогулянки тощо. Таке завдання 
буде також виховувати у школярів любов до природи та рідного краю. 
Невід’ємною частиною є наочний матеріал (репродукції картин худож
никівімпресіоністів, роботи учнів, власні роботи вчителя тощо), який 
допоможе зрозуміти суть завдання.
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Отже, відповідаючи на питання, що таке імпресіонізм, необхідно під
креслити, що це щось більше, ніж стиль. Це філософія, ідейна позиція, 
набір художніх методів, що охопило різні галузі культури. Імпресіоністи 
запропонували новий погляд на світ, вийшовши з студійних стін. Робота 
на пленері на уроках образотворчого мистецтва допоможе учням влови
ти зміни, які безперервно відбуваються у природі та глибше осягнути 
сутність зображення.
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Постановка проблеми. Як відомо, співацька діяльність є одним з 

найскладніших видів мистецтв. Для оволодіння мистецтвом співу уч
ням необхідно докласти не мало вольових зусиль і в процесі навчан
ня, і в процесі виконання бути здатними подолати усілякі перепони, які 
виникають під час співу. Сучасна музична педагогіка відчуває гостру 
потребу у ефективній методиці формування умінь у контексті співацької 
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діяльності. Необхідність такої раціональної методики особливо зростає 
в системі масової музичної освіти, оскільки до навчання залучаються 
не тільки музичнообдаровані діти з яскравими здібностями, а й учні 
з посередніми музичними даними. Тому метою даної публікації є роз
криття особливостей співацької діяльності учнів у процесі естрадного 
виконавства. 

Л.Дмитрієв зазначає, що для досягнення професіоналізму у співі 
виконавцю необхідно мати не стільки відмінні вокальні дані, скільки – 
відмінні музичні здібності та яскраво виражені вольові якості [1, с. 60]. 
Дослідник наголошує на тому, що вольові зусилля в мистецтві вокалу 
мають різноманітний характер, проте вони завжди усвідомлені та завж
ди пов’язанні з подоланням труднощів. Разом з тим, постійне докладан
ня учнями певних зусиль може призвести до зайвої м’язової і розумової 
напруги. Щоб уникнути небажаних ефектів у співі через вольові напру
ження, пропонується застосовувати художньорелаксаційні чинники 
(під релаксацією (від лат. relaxatio – послаблення, розслаблення) розумі
ється: а) розслаблення з певною установкою; б) глибоке м’язове розсла
блення, що супроводжується зняттям психічної напруги; в) стан спокою 
і розслаблення, що виникає в результаті зняття напруги після сильних 
переживань або фізичних зусиль). В основі теорії м’язової релаксації 
лежить твердження про те, що розум і тіло людини тісно взаємопов’яза
ні. В стані нервового напруження людина відчуває і м’язове напружен
ня. І навпаки, людина в стані м’язового напруження починає відчувати 
і розумове напруження. Отже, для того щоб розслабити тіло, необхідно 
розслабити розум, і навпаки.

У процесі дослідження ми дійшли висновку, що впровадження худож
ньорелаксаційних чинників у виконавському навчанні має відбуватись 
у вигляді спеціальних психофізичних прийомів. На нашу думку, вводити 
учнів у виконавський процес доцільно починати з прийомів релаксації. 
Релаксація сприяє зняттю психічних бар’єрів та скутості, що у більшо
сті учнів проявляється як почуття сорому, страху, болісного хвилюван
ня, а перед виходом на сцену у вигляді стресового стану. Звертання до 
прийомів релаксації як певного етапу розслаблення, за яким наступає 
активізація м’язів учнів, сприяє успішності навчальновиховного проце
су. Слід навчити учнів періодично чергувати розслаблення і активізацію 
м’язів, що у подальшому дасть їм змогу подолати непотрібну напругу і 
м’язову скутість 
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Безпосередньо на процес релаксації впливає створення сприятливого 
психологічного клімату на заняттях. В момент проведення музичних за
нять із застосуванням релаксаційних чинників слід враховувати факто
ри, що мають безпосередній вплив на процес навчання: психологічний 
клімат, характер стосунків між вчителем та учнями, різноманітні відво
лікаючі фактори (присутність на уроці сторонніх осіб тощо).

О. Ростовський наголошує на тому, що оскільки такі фактори можуть 
викликати глибокі зміни в навчальному процесі – як сприяти, посилю
вати, так і перешкоджати, послаблювати його, – слід прагнути нейтралі
зувати відволікаючі і актуалізувати сприятливі фактори. Автор зазначає, 
що відволікаючі фактори пов’язані з неправильною організацією музич
ної діяльності учнів (надмірна тривалість занять, висока інтенсивність, 
одноманітність) [4, с. 91]. 

Систематичне залучення дітей до концертної діяльності є одним з 
найважливіших аспектів навчальновиховного процесу, що має велике 
значення для творчого росту, мобілізації уваги його учасників. Поняття 
«концерт» (від італ. «сoncerto» – змагання) – публічне виконання музич
них творів за визначеною, заздалегідь складеною програмою. Концерт
ний виступ – це кінцевий результат проведеної репетиційної роботи, що 
виявляється у виконанні музичних творів перед глядацькою аудиторією.

Науковець Т.Жигінас в сутність поняття «концертна діяльність» вкла
дає такі характеристики сценічного виконання, як його довершеність, 
досконалість, відшліфованість. «Винесення художньої творчості на ес
траду потребує від виконавця значних зусиль для досягнення найвищого 
рівня втілення інтерпретаторської концепції». Під час виконання твору 
між виконавцем та слухацькою аудиторією виникає невидимий взаємо
зв’язок, що об’єднує артиста та публіку в єдине ціле [2, с. 10].

Після закінчення концертного виступу або репетицій, доцільно обго
ворити з учнями усі нюанси щодо виконуваних ними музичних творів. 
Дане обговорення бажано проводити як у груповому, так і в індивідуаль
ному порядку. Деякі індивідуальні моменти концертного виступу кра
ще сказати учню в умовах «один на один». Загальні недоліки доцільно 
обговорювати усім складом учнів, що приймали участь у концертному 
виступі. Детальний розбір концерту з конкретними зауваженнями завж
ди спрямовано на покращення виконавської діяльності учнів. Він до
помагає кожному виконавцю осмислити власне виконання музичного 
твору з метою подальшої корекції [3, с. 110]. Але, усі ми знаємо, що 



100

співається добре, коли є бажання співати, а співати доводиться не тільки 
тоді, коли хочеться, а й коли треба. Тому важливо уміти керувати своїм 
настроєм і станом. Адже всі технічні труднощі: високі ноти, філірування 
звука, вимагають спокою і точної роботи м’язів, яка залежить насампе
ред від стану нервової системи. Кожному співакові потрібно навчити
ся розбиратись у своєму механізмі співу, на слух розпізнавати, яка нота 
вірна і яка «фальшива», де і як вона звучить. Під час атаки звука при 
форте (голосно) і піано (тихо), беручи високі ноти, співак мусить віри
ти, що все буде так, як він того бажає. Ніколи не можна сумніватися, 
бо в такому разі м’язи не проявлять потрібної активності і голос зву
чатиме погано. Під час співу, ні сумнівів, ні вагань не повинно бути. 
Але не можна самовдоволено заспокоюватися на досягненому. Навпаки, 
справжній співак, добившись чогось, домагається більшого, прагне кра
щого. Систематичні заняття – єдиний шлях, яким йому потрібно йти, а 
енергія, воля й дисципліна – джерела, з яких співак черпає свою майс
терність. Співак повинен дбайливо зберігати свій голос. Це не означає, 
що треба вигадувати собі якийсь особливий режим чи створювати якісь 
виняткові умови. Співак повинен мати нормальний уклад життя, три
мати свій організм у здоровому стані, дотримуватись правил загальної 
гігієни, робити фізичні вправи, що зміцнюють здоров’я і підтримують 
бадьорий настрій. 

Висновки. Отже, активізацію співацької діяльності учнів можна 
умовно поділити на такі етапи роботи як: мобілізація вольових зусиль 
в процесі опанування музичновиконавських умінь у єдності із засто
суванням художньорелаксаційних чинників у навчальних заняттях та 
оприлюднення результатів музичнохудожньої роботи. Ці етапи повинні 
бути спрямованими на заохочення учнів до наполегливого навчання в 
галузі вокальнохорового мистецтва, до ретельного відпрацювання ху
дожньовиконавських завдань. Водночас необхідно, щоб юні виконавці 
мали змогу відчути результат повсякденної роботи, насолодитись кон
цертним успіхом, набути досвіду сценічної діяльності, відчути радість 
від мистецького спілкування зі слухацькою аудиторією.
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Про жоден із видів музичного мистецтва не має, здається, таких супе
речливих думок, як про диригування, яке бере свій початок ще з давньої 
Русі iта є однією із загадкових сторінок нашої давньої культури й освіти. 

Одні вважають, що диригування – це зовсім не мистецтво; що йому, 
мовляв, немає потреби вчитися, а можна, обмежитися самим тактуван
ням чи метрономуванням, тобто показом руки окремих частин такту ви
конуваного музичного твору, і на цьому роль диригента закінчується. 
Інші обстоюють думку, що диригування засноване лише на самій інту
їції, що це якась магія, доступна лише одиницям, обдарованим надзви
чайними, мало не надприродними особливостями, і тому, мовляв, дири
гувати не можна навчитись. Однак, диригування – це таке саме виконав
ське мистецтво, як спiв, гра на скрипцi, кларнетi чи на якомусь іншому 
iнструментi, яке має свою власну історію розвитку.

Диригування тісно пов’язане з одним iз провiдних видiв музичного 
мистецтва – хоровим спiвом. До VII століття склалися два різновиди цер
ковного співу – знаменний і кондакарний, на що вказував П. Маценко: 
«Співи Української Церкви записані двома найстаршими нотописами, 
які й дали назви тим родам співу: «кондакарний і знаменний» [1, с. 11]. 
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На думку В. Металлова, цей вид письма не зазнав історичних змін про
тягом VII–XIV ст. [2, с. 6]. 

Джерела співацького навчання в Україні сягають саме давньорусько
го культурного співу, пов’язаного з канонічними християнськими обря
дами. Проникнення нової релігії на Русь мало місце вже у VIII ст. завдя
ки купцям та знатним особам з Києва, які поверталися з Візантії. Першi 
Київські князі – Кий, Щек та Хорив не чинили їм у цьому нiяких пере
шкод. Пiзнiшi князіхристияни Аскольд i Дір вже слухали богослужіння 
«...iз супроводом хору півчих» [3, с. 7]. З прийняттям християнства на 
Русі у 988 році давньоруська церква зіткнулася з проблемою підготовки 
власних кадрів в усіх сферах своєї діяльності. Отже, iсторiя розвитку 
хорового диригування на Русі пов’язана із впровадженням на її землях 
християнства. Тоді виникла потреба в освічених співаках й диригентах, 
якими комплектувалися перші церковні хори. Кожна церква на той час 
повинна була мати грамотний хор півчих, підготовка яких передбачалась 
спеціальною навчальною програмою і потребами церковного кліру. 

Відомо, що X–XI століття по праву вважається періодом духовного 
і культурного розквіту Київської Русі. Саме в цей період закладалися 
основи розвитку літератури, графіки, архітектури, формувався хоровий 
спів i диригентське мистецтво.

За оповіданням Несторалітописця, Володимир серйозно дбав про 
залучення дітей до навчання. Він посилав з Києва своїх представників 
в інші міста і села, де вони виконували наказ князя: «Поволе дети отри
мати у нарочитих людiй и учити грамоте» [4, с. 15]. З повідомлень того 
ж літописця Нестора дізнаємося, що в першій половині ХI століття, на
приклад: у Курську було вже кілька вчителів, які брали до себе учнів на 
навчання, а в одного з них (його ім’я залишилося невідомим) з тринад
цяти років вчився у Феодосії, відомий у майбутньому педагог, знавець 
церковного співу та диригування, ігумен КиєвоПечерського монасти
ря. На той час у диригента повинні були гармонійно поєднуватися такі 
якості характеру, як: ініціативність, наполегливість, дисциплінованість, 
організаторський хист, делікатність, стриманість, почуття товариського 
такту [5, с. 16].

Після Володимира освітню справу активно впроваджував у життя 
його син князь Ярослав (1019–1054 рр.), який багато зробив для розвит
ку освіти й заснування шкіл, де вчили крім грамоти та церковних справ 
ще й хорового співу. Започаткована в Києві співацька освіта дістала свій 
подальший розвиток на Русі.
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Отже, вплив київської співацької школи на церковний спів був вель
ми позитивний. Після хрещення Київської Русі диригування тісно 
пов’язується з національною традицією давньоукраїнського православ
ного богослужіння. Багато невідомих регентів, композиторів і співаків, 
збагативши музику національними самобутніми рисами, створили про
фесійну хорову школу, що стала міцним фундаментом, підґрунтям для 
розвитку європейської хорової культури.
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МУЗИЧНО-ПАТРІОТИЧНЕ ВИХОВАННЯ ШКОЛЯРІВ 
У статті розкриваються реалії сьогодення та цікаві підходи до па-

тріотичного виховання школярів. 
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Ураховуючи нові суспільнополітичні реалії в Україні після Револю

ції гідності, обставини, пов’язані з російською агресією, усе більшої 
актуальності набуває виховання в молодого покоління почуття патріо
тизму, відданості загальнодержавній справі зміцнення країни, активної 
громадянської позиції тощо. Важливо, щоб кожен навчальний заклад 
став для школяра осередком становлення громадянинапатріота Украї
ни, готового брати на себе відповідальність, самовіддано розбудовувати 
країну як суверенну, незалежну, демократичну, правову, соціальну дер
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жаву, забезпечувати її національну безпеку, сприяти єдності української 
нації та встановленню громадянського миру й злагоди в суспільстві у 
процесі музичного навчання та виховання.

Важливим чинником національнопатріотичного виховання є фено
мен Майдану – промовистого свідчення жертовності заради безумовно
го дотримання прав людини та поваги до людської гідності, відстоюван
ня загальнонаціональних інтересів відмовою учасників від особистого 
заради досягнення спільної мети. Зміст виховних заходів має позиціону
вати Майдан як форму не баченого до тепер у світовій історії мирного 
колективного протесту українців у відповідь на порушення базових прав 
людини і громадянина з боку недемократичного політичного режиму в 
країні.

Дослідники І. Бех, І. Буц, О. Захаренко вважають: «актуальним є ор
ганізація збирання та поширення інформації про героїчні вчинки укра
їнських військовослужбовців, бійців добровольчих батальйонів у ході 
російськоукраїнської війни, волонтерів та інших громадян, які зробили 
значний внесок у зміцнення обороноздатності України» [1, с. 5].

Героїчні й водночас драматичні й навіть трагічні події останнього 
часу спонукають до оновлення експозицій шкільних музеїв, заповід
ників та кімнат бойової слави, зокрема щодо інформації про учасників 
АТО та волонтерів; необхідно допомагати родинам учасників ATO, які 
цього потребують. В цілому важливим є формування засобами змісту 
навчальних предметів якостей особистості, що характеризуються цін
нісним ставленням до суспільства, держави, самої себе та інших, приро
ди, праці, мистецтва.

З огляду на це рекомендується:
По-перше, виокремити як один з найголовніших напрямів виховної 

роботи, національнопатріотичне виховання – справу, що за своїм зна
ченням є стратегічним завданням. Не менш важливим є повсякденне 
виховання поваги до Конституції держави, законодавства, державних 
символів – Герба, Прапора, Гімну.

По-друге, необхідно виховувати в учнівської молоді національну са
мосвідомість, налаштованість на осмислення моральних та культурних 
цінностей, історії, систему вчинків, які мотивуються любов’ю, вірою, 
волею, усвідомленням відповідальності.

По-третє, системно здійснювати виховання в учнів громадянської 
позиції; вивчення та популяризацію історії українського козацтва, збере
ження і пропаганду історикокультурної спадщини українського народу; 
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поліпшення військовопатріотичного виховання молоді, формування го
товності до захисту Батьківщини.

По-четверте, важливим аспектом формування національно самосві
домої особистості є виховання поваги та любові до державної мови. Во
лодіння українською мовою та послуговування нею повинно стати пріо
ритетними у виховній роботі зі школярами. Мовне середовище повинно 
впливати на формування учнягромадянина, патріота України.

По-п’яте, формувати моральні якості особистості, культуру поведін
ки, виховувати бережливе ставлення до природи, розвивати мотивацію 
до праці.

Для реалізації цих глобальних завдань необхідна системна робота, 
яка передбачає забезпечення гармонійного співвідношення різних на
прямів, засобів, методів виховання школярів у процесі навчання на уро
ках музичного мистецтва та в позакласній музичновиховній діяльності. 
У навчальновиховний процес мають впроваджуватися форми і методи 
виховної роботи, що лежать в основі козацької педагогіки.

Завдяки результатам педагогічних досліджень достеменно встанов
лено що: «40 % від загального обсягу виховних впливів на особистість 
дитини здійснює освітнє середовище, в якому вона перебуває. Ця цифра 
в кожному конкретному випадку шкільної практики варіюється відпо
відно до особливостей області, школи, класу, його мікрогруп та індиві
дуальних особливостей самих дітей» [4, с. 10]. Слід визнати, що поміж 
інших джерел впливу на становлення й розвиток школяра – сім’я, одно
літки, позашкільні освітні заклади та ін., школа посідає домінантні по
зиції, тож і відповідальності на неї покладається більше, і можливостей 
перед закладом загальної середньої освіти відкривається більше.

З метою створення умов для реалізації кожної особистості та під
тримки творчого, інтелектуального, духовного потенціалу нашої нації 
необхідно модернізувати систему викладання мистецтва, а саме:

•	 у навчальновиховній діяльності розповідати про рідну мову, її 
закони, систему її виражальнозображальних засобів, проводити творчі 
конференції, зустрічі з учасниками АТО, українськими композиторами, 
волонтерами;

•	 виховувати відповідальне ставлення до народного мистецтва;
•	 сприяти вияву українського менталітету, способу самоусвідом

лення і самоідентифікації, сприйняттю праісторичної пам’яті;
•	 плекати розвиток духовної, емоційноестетичної, інтелектуаль

ної сфери саме на основі музики;
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•	 долучати школярів до національної історії, до різних масивів на
ціональної культури, традицій, до глибинної сутності народного життя;

•	 за допомогою сучасних технологій, інформувати школярів про 
реалії сучасності.

Також в закладах загальної середньої освіти мають проводитись ін
формаційнопросвітницька робота з батьками, спрямована на формуван
ня толерантності, поваги до культури, історії, мови, звичаїв та традицій 
українців. Водночас необхідно активізувати співпрацю педагогічних ко
лективів з органами учнівського та батьківського самоврядування щодо 
формування у школярів та молоді духовності, моральної культури, му
зичної культури, толерантної поведінки, уміння жити в громадянському 
суспільстві.
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У статті розкриваються особливості сприймання музичних творів 
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Постановка проблеми. Діяльність школи, яка спрямована на всебіч
ний розвиток дитини, пов’язана з розширенням функції естетичного ви
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ховання, зі зміною та збагаченням структури і змісту художньоестетич
ного виховання, його засобів і методів. Особливої уваги набуває пошук 
методів пробудження естетичних інтересів і потреб до музики в учнів 
молодших класів під час її сприймання, удосконалення навчальних про
грам, впровадження нових методичних розробок, досконале вивчення та 
втілення в навчальний процес найкращого досвіду педагогів сучасності. 
Вивчення наукової літератури, аналіз передового педагогічного досвіду 
та стану досліджуваної проблеми в шкільній практиці дозволяють гово
рити про доцільність подальших пошуків шляхів її вирішення. Як відо
мо, відсутність чіткої системи цілеспрямованого педагогічного впливу 
на процес сприймання музичних творів молодшими школярами збіль
шує можливість негативної дії стихійних музичних вражень. Наслідком 
цього є вузьке коло музичних уподобань, яке часто обмежується «низь
копробним музичним продуктом». Учні не знайомляться в повній мірі з 
різними жанрами класичної музики (симфонічною, інструментальною, 
вокальнохоровою тощо), що у свою чергу, перешкоджає формуванню 
стійких інтересів до класичної музики і потреб спілкуватися з нею. Це 
й обумовило мету та завдання нашої статті, які полягають у з’ясуван
ні особливостей сприймання музичних творів та типів класифікацій 
сприймання музики молодшими школярами.

Аналіз основних досліджень і публікацій. Сприймання мистецтва по
требує активної розумової діяльності, розвитку уяви, емоційної сприй
нятливості, спроможності до співвідношення художнього твору з дій
сністю і з власним внутрішнім світом, здатності до осмислення твору 
в цілому. З психології відомо, що сприймання – це відображення пред
метів та явищ дійсності, які діють в даний момент на органи почуттів. 
Сприймання не можна ототожнювати з відчуттям. У процесі сприйман
ня відбувається впорядкування та об’єднання окремих відчуттів у ці
лісні образи речей та подій [9, 10]. Проблемою сприймання мистецтва 
займалися видатні філософи, психологи, літературознавці, мистецтвоз
навці: Б. Асаф’єв, Ю. Кремльов, Л. Столович, Л. Коган, О. Никифо
рова, О. Кос тюк, Г. Кечхуашвілі, П..Якобсон, Є. Назайкінський та ін. 
Педагогічні аспекти музичного сприймання розкриті в дослідженнях: 
О. Апраксіної, Ю. Алієва, В. Бєлобородової, Н. Гродзенської, Г. Дідич, 
В. Остроменського, Т. Плєсніної, О.Я. Ростовського, О.П. Рудницької.

Виклад основного матеріалу дослідження. Музичне сприймання є 
видом естетичного сприймання, тому в музиці, яку сприймає людина, 
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вона повинна відчути її красу. На відміну від літератури, музика не може 
розповісти про події; на відміну від живопису – показати зримий образ 
певного предмета, але вона може за допомогою музичних звуків пере
дати радість і смуток, розкрити найглибші почуття та дає змогу про
никнути в духовний світ людини. Сприймання будьякого музичного 
твору здійснюється в трьох тимчасових аспектах: дійсного, минулого й 
майбутнього. Дійсним є те, що перебуває у центрі уваги в дану мить; 
минуле – щойно сприйняте; майбутнє формується на основі переживань 
дійсного й минулого.

Особливості сприймання музики молодшими школярами визнача
ються обмеженістю життєвого і музичного досвіду дітей, специфікою 
їх мислення: невмінням узагальнювати, переважанням цілісного сприй
мання. Зокрема, молодшим школярам властивий сенсомоторний харак
тер музичного сприймання. Вони віддають перевагу музиці веселій, 
моторній, особливо реагують на масивність, динаміку звучання, темп і 
регістр, тембровий окрас музики, стверджувальний і запитальний харак
тер, музичні висловлювання, ніжність і різкість, м’якість і жорсткість, 
дзвінкість і ліричну наспівність звучання. Молодші школярі ще не здат
ні відчути специфічну виразність музики (інтонацію, ритм, мелодизм 
тощо). Сприймання музики молодшими школярами тісно пов’язане з 
руховими переживаннями (ритмічні рухи, спів пісень). Тому їм ближча 
ритмізована музика, яка відповідає їхнім потребам в активності, рухах. 
Дітям властиві інтерес до почуттєво забарвлених музичнослухових вра
жень, прагнення до новизни, незвичайності. Молодші школярі вже здат
ні визначати загальний характер музики та її настрій, схоплювати певні 
ознаки знайомих жанрів: пісні, танцю, маршу; передавати їх у пластиці 
рухів, жестів, міміці.

У процесі сприймання музики у дітей виникають певні образи й асо
ціації, що пов’язані з їхнім життєвим досвідом. В роботі вчитель пови
нен звертати увагу саме на асоціації учнів, а не акцентувати увагу на 
зображальній здатності музики і вже від зображальності вести дітей до 
усвідомлення виразності музики [10, 40]. О.Я. Ростовський застерігає 
від поширеної помилки, коли діти під впливом музики починають фан
тазувати, вчителі ототожнюють довільні фантазії з зоровими асоціаці
ями. Педагог радить передусім привчати дітей чути в музиці почуття, 
думки; настрій, характер твору; пояснювати, що композитор прагне пе
редати переживання людини, розкрити її душевний стан. Ефективним 
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засобом, який допомагає активізувати музичне сприймання та сприяє 
розвитку здібностей емоційного сприймання музики молодшими шко
лярами є широке використання ілюстративнозорових посібників. Зна
ючи, що увага молодших школярів нестійка і розпорошується подразни
ком, потрібно, враховуючи специфіку музичного сприймання, спрямува
ти увагу на музичний образ. Тому вчителям радять на початковому етапі 
формування здібностей сприймання музики нейтралізувати зоровий 
аналізатор ілюстративним унаочненням. 

Говорячи про сприймання дітьми інструментальної музики, Г.Ригі
на торкається питання розвитку музичнослухових здібностей, зокрема 
тембрового слуху. Музичний тембровий слух – це вміння чути поряд з 
звуковисотним рухом мелодії темброві особливості її виконання, тоб
то виразні можливості музичного інструменту, що викликає у слухача 
більш повноцінний відгук на художньоцінне музичного твору. При слу
ханні музики потрібно виходити з її змісту та засобів виразності. Тому, 
починаючи з першого класу, необхідно в доступній дітям формі давати 
поняття про основні засоби виразності (мелодію, тембр, регістр, ритм, 
динаміку, гармонію тощо). Більш повноцінному сприйманню і розумін
ню музичного твору допоможе його аналіз. Кожний сприйнятий і про
аналізований музичний твір – це ще один крок у музичному розвитку 
дітей, який наближає їх до оволодіння музичною культурою.

Підсумовуючи, зазначимо, що особливості формування учнівських 
спроможностей розуміти музику через сприймання і усвідомлення му
зичного твору є важливим завданням вчителя музичного мистецтва, ви
конання якого потребує тривалого часу, наполегливості і повинно відпо
відати вимогам часу.
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У сучасних умовах відродження національнокультурних традицій 

в Україні особливого значення набуває збереження, вивчення та відро
дження духовної спадщини, невід’ємною складовою частиною якої є 
народноінструментальна музика. У фольклористиці подільського краю 
тема народноінструментального музикування як своєрідної школи усві
домлення найкращих світоглядних позицій завжди носила яскравий са
мобутній характер і в свою чергу відігравала важливу роль у формуванні 
духовного збагачення українського народу.

Різнобічні аспекти народноінструментальної музики та окремі роз
відки соціальнокультурологічного та інструментознавчого характеру 
були предметом дослідження відомих українських вченихмузикознав
ців (М. Лисенко, Г. Хоткевич, О. Гнатюк, С. Грица, В. Гуменюк, О. Іль
ченко, Ф. Колесса, Л. Повзун, Л. Пасічняк М. Хай та ін.).

Однак попри значний масив наукових праць, присвячених зазначеним 
проблемам, помітно не вистачає досліджень, в яких було б простежено 
культурноісторичну еволюцію традиції ансамблевого виконавства – тро
їстих музик ПівденноЗахідного Поділля з урахуванням передумов ви
никнення, становлення та їх професійного розвитку. Найбільш ґрунтовно 
цю проблему дослідили І. Маринін та В. Олійник у монографії «Народ
ноінструментальне мистецтво ПівденноЗахідного Поділля: троїсті му
зики Олексія Беца». У цьому науковому дослідженні викладено історич
ний матеріал про функціонування фольклорноетнографічного ансамблю 
троїстих музик «Подільські акварелі» Кам’янецьПодільського націо
нального університету ім. Івана Огієнка, його зародження, становлення, 
концертнопросвітницьку діяльність та творчі досягнення. Поданий у до
слідженні матеріал доповнено архівними документами та фотознімками.

Цікаві факти з погляду досліджуваної проблеми і, зокрема, про ама
торський МельницеПодільський ансамбль під керуванням Василя Зуля
ка, залишив інструментознавець П. Іванов у праці «Музики з Поділля».
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Отже, метою нашого дослідження є вивчення традицій ансамблю 
троїстих музик та їх вклад в музичну культуру ПівденноЗахідного По
ділля (на прикладі ансамблів троїстих музик Олексія Беца та Василя Зу
ляка).

Визначення терміну «троїсті музики» у багатьох авторів неоднознач
ні. Сучасне обґрунтування походження терміну «троїсті музики» подає 
доктор мистецтвознавства І. Мацієвський: «Термін «троїста музика» 
(буквально: потроєна музика, або потроєний скрипаль) в Україні і в Бі
лорусії достатньо широко застосовується в побуті, і особливо, в різнома
нітній літературі по відношенню до традиційних сільських інструмен
тальних ансамблів танцювальної музики» [4, с. 95–96].

Слід зазначити, що протягом тривалого історичного періоду у різних 
складних і суперечливих умовах населення ПівденноЗахідного Поділля 
завжди підтримувало між собою етнокультурні зв’язки. Взаємовплив, 
який відбився на взаємовідносинах між етнічними групами, що здавна 
населяли територію Поділля, проявився у музичній культурі через за
позичення один від одного певних елементів обрядовості й фольклору. 
Таким чином відбувалися культурні обміни, культурні запозичення, діа
лог різних культур, які впродовж певного історичного часу переходили у 
стан традиційних [3, с. 30].

Сьогодні прикладом збереження та популяризації подільської ме
лодики можуть слугувати ансамблі троїстих музик під керівництвом 
заслужених працівників України Олексія Давидовича Беца та Василя 
Олександровича Зуляка, які в свій час були фантастично віддані мисте
цтву, які вписала власне життя у розвиток культури подільського краю, 
які є гордістю та прикладом для наслідування.

Вивчаючи традиційний розподіл мистецтва на «народне» і «про
фесійне» український етнологмузикознавець, фольклорист С. Грица 
у науковому дослідженні «Фольклор у просторі і часі» зазначає, що  
«…про тиставлення понять народного і професійного, як начебто по
лярних, дуже умовне, а з погляду практичної діяльності – взагалі не
логічне, бо народне може бути професійним, а професійне – народ
ним» [1, с. 137]. Саме цю тезу з практичної сторони, зумів довести ан
самбль троїстих музик «Подільські акварелі» Кам’янецьПодільського 
національного університету імені Івана Огієнка під керівництвом відо
мого подільського композитора, заслуженого працівника культури Укра
їни, доцента кафедри музичного мистецтва Олексія Беца.
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Сьогодні учасники того колективу пригадують, що у пошуках ре
пертуару для ансамблю Олексій Давидович найчастіше опрацьовував 
подільські народні танці, мелодії яких збереглися в пам’яті ще з дитя
чих років. Серед його перших самостійних творів з’являються обробки 
весільних, обрядових та жартівливих пісень і народнотанцювальних 
композицій: «Весільна полька», «Подільські гуляночки», «Полькаподо
лянка», «Подільські візерунки» та інші.

Дослідження музичної, концертної та просвітницької діяльності 
цього народноінструментального колективу зумовлене не лише його 
величезним невичерпним художньоенергетичним потенціалом, а й на
уковою, етноісторичною цінністю в контексті сучасного відтворення 
реальної національної самобутності та автентичності. Адже ансамбль 
троїстих музик був тривалий час віддзеркаленням справжнього само
бутнього народноінструментального мистецтва на Поділлі.

Також значний вклад у розвиток народноінструментального мисте
цтва ПівденноЗахідного Поділля вніс художній керівник МельницеПо
дільського Будинку культури Василь Зуляк, який із своїм самобутнім ан
самблем сприяв відродженню та популяризації автентичної інструмен
тальної музики. Авторитет Василя Олександровича на той час був над
звичайно великим. Він першим у Тернопільській області був удостоєний 
почесного звання «Заслужений працівник культури України» (1966 р.). 
Про діяльність оркестру розповідається у шести хронікальних фільмах.

Будучи вже дорослим, син Василя Олександровича Ярослав відзна
чав, що батько був «людиною, яку хотілося наслідувати, і в тому, як грає, 
і як майструє, і як притягує до себе близьких по духу людей» [2, с. 4].

Сьогодні можемо сміливо стверджувати, що завдяки своїй працездат
ності, таланту і здатності до великої сконцентрованості сил та енергії, 
Олексію Бецу та Василю Зуляку вдалося зробити надзвичайно багато і 
зайняти гідне місце у плеяді корифеїв українського національноінстру
ментального Відродження.

Отже, дослідження традицій ансамблю троїстих музик та їх вклад 
в музичну культуру ПівденноЗахідного Поділля є актуальною пробле
мою, яка передбачає необхідність зазирнути глибше у глибинні джерела 
традиційного мистецтва. Адже історія, народні традиції, звичаї та об
ряди українців тісно взаємопов’язані з народноінструментальною му
зикою, яка супроводжувала усі найважливіші події їхнього життя, збе
рігала у народній пам’яті досвід цілих поколінь з позицій сьогодення і 
нових вимог часу. 



113

Список використаних джерел
1. Грица Софія. Фольклор у просторі і часі. Тернопіль, 2000. 225 с.
2. Кройтор Ю. Василь Зуляк – людина і митець / Тернопіль : ТзОВ 

«Тернограф», 2012. 127 с.
3. Маринін І., Олійник В. Народноінструментальне мистецтво Півден

нозахідного Поділля: ансамбль троїстих музик Олексія Беца : Моно
графія. Кам’янецьПодільський : Видавець Зволейко Д. Г., 2011, 320 с.

4. Мацієвський І. Троїста музика (до питання про традиційні інстру
ментальні ансамблі). Музикологічні розвідки. – Тернопіль : Астон, 
2002. С. 95–111.
The article explores the traditions of the triple music ensemble and their 

contribution to the musical culture of Southwestern Podillya.
Key words: triple music, musical instruments, folk-instrumental music, 

ensemble.

УДК 37.017.4:172.15]:94(477)
Соколович В. С., студент ІІ курсу

Науковий керівник: Воєвідко Л. М., кандидат педагогічних наук, доцент
ВПЛИВ ІСТОРИЧНИХ АСПЕКТІВ ІСТОРІЇ  
СТАНОВЛЕННЯ УКРАЇНСЬКОЇ ДЕРЖАВИ  

НА ПАТРІОТИЧНЕ ВИХОВАННЯ ШКОЛЯРІВ
У статті розкриваються історичні аспекти української держав-

ності, знання яких сприятимуть покращенню процесу національно- 
патріотичного виховання школярів закладів загальної середньої освіти. 

Ключові слова: Київська Русь, виховання, традиції, освіта, заклад 
загальної середньої освіти, музична культура, державність, просвіт-
ництво, історична пам’ять, громадянське суспільство, незалежність.

Сьогодні Українська держава та її громадяни стають безпосередні
ми учасниками процесів, які мають надзвичайно велике значення для 
подальшого визначення, першою чергою, своєї долі, долі своїх сусідів, 
подальшого світового порядку на планеті. У сучасних важких і болісних 
ситуаціях викликів та загроз і водночас великих перспектив розвитку, 
кардинальних змін у політиці, економіці, соціальній сфері пріоритетним 
завданням суспільного поступу, поряд з убезпеченням своєї суверен
ності й територіальної цілісності, пошуками шляхів для інтегрування в 
європейське та євроатлантичне співтовариство, є визначення нової стра
тегії виховання як багатокомпонентної та багатовекторної системи, яка 
великою мірою формує майбутній розвиток Української держави [1].
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В основу системи національнопатріотичного виховання покладено 
ідею розвитку української державності як консолідуючого чинника роз
витку українського суспільства та української політичної нації. Важливу 
роль у просвітницькій діяльності посідає відновлення історичної пам’я
ті про тривалі державницькі традиції України.

Серед них Київська Русь, Велике князівство Литовське, Військо За
порізьке, Гетьманщина, Українська Народна Республіка, Гетьманат Пав
ла Скоропадського, Західноукраїнська Народна Республіка, Карпатська 
Україна та інші українські визвольні проєкти. На особливу увагу заслу
говує формування української політичної культури в часи Речі Поспо
литої та АвстроУгорщини, нове осмислення ролі Кримського ханату 
як держави кримськотатарського народу, включно з тривалим воєнним 
протистоянням і плідною військовою та культурною співпрацею.

Особливого значення набуває ознайомлення учнів закладів загальної 
середньої освіти з історією героїчної боротьби українського народу за 
державну незалежність протягом свого історичного шляху, зокрема у 
ХХХХІ століттях це ОУН, УПА, дисидентський рух, студентська Рево
люція на граніті, Помаранчева революція, Революція Гідності і війна з 
Росією та ін.

Особливо цікавим і корисним виглядає доба всебічного піднесення і 
розквіту Київської держави. В цей час проявився високий пасіонарний 
дух народу та його керівників, були зроблені важливі кроки для удо
сконалення всіх державних інституцій, створення сприятливих умов для 
подальшого розвитку культури. Зараз сучасних українців може особли
во зацікавити ця тема, бо ми теж впритул наблизилися до піднесення і 
розквіту нашого життя. 

Першим чинником розквіту держави – є успішний процес об’єднан
ня слов’янських племен на подніпровських землях і утворення нової 
держави. Згідно з сучасною теорією синергетики, саме від об’єднання, 
консолідації і самоорганізації суспільства виникає так званий синерге
тичний ефект – додаткова життєва енергія, яка і сприяє всебічному при
скоренню і розквіту суспільства.

Другою важливою позитивною передумовою був прихід до влади 
нового князя Володимира Великого, а згодом і його сина Ярослава Му
дрого, які своєю діяльністю самовіддано сприяли справі розквіту Київ
ської держави. Саме на їх прикладі спостерігається закономірний про
цес слов’янізації князівварягів, формування у них почуття патріотизму 
і відповідальності перед русинами.
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Варто зазначити, що Володимир Великий (9801015) проявив себе як 
талановитий і авторитетний політик, мужній воїн, далекоглядний рефор
матор і тонкий дипломат. Його князювання стало початком нової доби 
в історії держави, періодом її піднесення і розквіту. Продовжуючи по
літику своїх попередників щодо збирання навколо Києва слов’янських 
земель, князь Володимир військовими походами на хорватів і дулібів, 
радимичів і в’ятичів завершив тривалий процес формування території 
Київської держави, яка стала найбільшою країною в Європі. До того ж 
князь Володимир увійшов в історію країни як справжній реформатор. 
З урахуванням інтересів населення була проведена і управлінськоадмі
ністративна реформа, коли влада від удільних князів перейшла до вірних 
йому людей – численних синів і наближених боярнамісників. Таким чи
ном, на зміну родоплемінному поділу давньоруського суспільства при
йшов адміністративнотериторіальний, що свідчило про вищий рівень 
зрілості держави.

Було проведено ще чимало нових починань, які визначили процес 
розквіту Київської Русі, але найголовніше місце серед них посідає ва
гомий культурноцивілізаційний процес – прийняття християнства. Ця 
історична подія розпочалася у 988 р., коли після облоги Володимир 
захопив Херсонес (Корсунь). Сучасні історики наголошують, що саме 
перемога в Херсонесі знаменує початок епохи великодержавності Київ
ської Русі. Чимало нового, цікавого і корисного було здійснено великим 
князем і в деяких інших напрямках державотворення. Так, поступово 
Київська Русь стала найбільшою європейською державою, Київ за роз
мірами посідав друге місце у середньовічній Європі, став її важливим 
політичним, культурним та освітянським центром Європи.

Важливе місце в історії посів син князя Володимира Ярослав (1019–
1054). За роки його князювання держава досягла найвищого рівня роз
квіту, відбулося посилення єдності і могутності держави, її зв’язків з  
Європою, всебічний розвиток культури, освіти тощо. У своїй зовніш
ньополітичній діяльності князь спирався, насамперед, на дипломатичні 
методи, серед яких важливе місце посідала так звана «сімейна дипло
матія». Не випадково Ярослава Мудрого називали «тестем Європи». 
Йдеться про династичні шлюби, які стали на той час поширеною прак
тикою міжнародної політики і сприяли укладанню вигідних міжнарод
них союзів і угод, зміцненню добросусідських відносин. В реалізації 
такої політики взяли участь численні сини і дочки князя та інші роди
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чі. Особливо відомий приклад Анни Ярославни, яка вийшла заміж за 
французького короля Генріха І, а після його смерті, виховуючи малого 
синаспадкоємця, деякий час була королевою Франції. Вона відрізнялася 
високою освіченістю і управлінським хистом, не говорячи вже про суто 
українську привабливість: французи про неї писали, що вона «найчарів
ніша, найкраща серед жінок Франції». Анна посіла особливо почесне 
місце в історії західної країни і стала родоначальницею майже 30 фран
цузьких королів.

Чимало уваги приділялося і внутрішній розбудові Київської держави. 
За своєю територією вона стала найбільшою у Європі, тут налічувало
ся понад триста міст. Суттєво змінився вигляд Києва, було споруджено 
«місто Ярослава», окрасою якого стали Золоті ворота та Софійський со
бор. Столиця стала другим за величиною містом у Європі: у сім разів 
збільшилась його територія, нові монастирі та церкви були осередками 
розвитку культури, музичної культури і поширення освіти. Ми бачимо, 
що Українська держава прикладала багато зусиль, щоб заявити світу про 
своє існування. Тому історія відігравала, відіграє і буде відігравати одну 
із основних позицій у процесі національнопатріотичного виховання на
шого майбутнього покоління в закладах загальної середньої освіти.

Активізація роботи з національнопатріотичного виховання на місце
вому рівні потребує створення структурних підрозділів з питань націо
нальнопатріотичного виховання при місцевих державних адміністраці
ях, органах місцевого самоврядування, постійної роботи при місцевих 
державних адміністраціях, органах місцевого самоврядування коорди
наційних рад з питань національнопатріотичного виховання як дорад
чих органів із залученням до складу таких рад фахівців з питань освіти, 
молодіжної політики, фізичної культури та спорту, культури і мистецтва, 
запобігання надзвичайним ситуаціям, а також представників організацій 
громадянського суспільства відповідного спрямування [2].
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ТОПОС ГАЛАНТНОСТІ В ТВОРЧОСТІ В. А. МОЦАРТА
Стаття репрезентує важливу проблему сучасного музикознавства 

та присвячена виявленню специфіки функціонування топосу галантно-
сті в творчості В. А. Моцарта. Розглядаються головні ознаки та моди-
фікації даного топосу.
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У наш час гостро постають проблеми, що торкаються вивчення уні

кальності композиторської музичної мови, її семантики та топіки. У 
сфері виконавської і педагогічної практик аналіз смислових структур, 
їх художня інтерпретація повинні опиратися на правильну розшифров
ку семантичних комплексів, що лежать всередині топосів. Нову семан
тичну глибину в сучасному музикознавстві отримує категорія топосу, як 
вказівка на структурносмислову модель «метасинтаксичного рівня», 
що слугує для розгортання задуму авторської мови, вона дозволяє роз
крити важливі образнопсихологічні, ментальноемоційні й ілюстратив
нообразотворчі музичні константи.

Питанням, що пов’язані з аналізом сучасних наукових підходів до 
осмислення топосу в музикознавстві присвячено праці Л. Кирилліної, 
А. Боршуляк, Є. Чигарьової, Г. Чичеріна, Г. Аберта, Ю. Кантаровича.

Незважаючи на значну кількість наукових праць, присвячених до
слідженню музичних топосів, у вітчизняному музикознавстві проблема 
виявлення галантного топосу в творчості В А. Моцарта виявилася мало 
дослідженою, тому мета статті – виявити семантичну глибину галантно
го топосу в творчості В. А. Моцарта.

Завдяки категорії топосу можливо виявити повторювані або постійні 
елементи, які обумовлюють безперервність традиції як духовної ціліс
ності, «смислової єдності». Особливого значення дана категорія набуває 
для осягнення смислу музики епохи класицизму.

Відповідно до літературнословникових визначень, топос походить 
із давньогрецького τόπος, що в буквальному перекладі означає «місце», 
а в переносному – «тема», «аргумент» та латинського locus communis – 
«місце», «частина», «ділянка» [2, с. 1076].

Головну роль у творчості В. А. Моцарта відіграє топос галантності, 
що орієнтується на модель світського спілкування, яке виражається 
будьякими формами діалогу і монологу, окрім загострено конфліктних. 
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Галантний топос був надзвичайно поширеним у XVIII столітті з харак
терною легкістю та витонченістю, ніжністю та чутливістю, природніс
тю та невимушеністю.

Даний топос є одним із тих, що найбільш часто використовувались 
в музиці класицизму, зокрема, у творчості В. Моцарта, як в ранніх, так 
і в пізніх композиціях. Даний топос об’ємний і вміщує менші, подібні 
модифікації: топос Еросу та топос танцю (менуету, гавоту, конрадансу 
та інших), а топос менуету у свою чергу також поділяється на галант
ний, сільський та пасторальний. Галантний топос опирається на харак
терні гармонічні, мелодичні і фактурні прийоми, які легко впізнаються 
на слух. В сонатах він часто міститься в перших частинах та, зокрема 
головних партіях. Топоси танцю пронизують всю інструментальну твор
чість В. Моцарта. Але верховенство отримує топос менуету з різними мо
дифікаціями, що використовуються, зазвичай, у других частинах сонат.

Головними ознаками галантного топосу в музиці є: рішуча перевага 
«вільного», підкресленого гомофонного письма, відмова від барокової 
поліфонії, а також характерні гармонічні, мелодичні і фактурні прийоми, 
які легко впізнати на слух. В гармонії домінують прості тональності з 
чіткою семантикою; відсутні далекі модуляцій; застосовуються типові 
кадансові формули, які наче символізують витончені поклони, комплі
менти та реверанси, перервані гармонічні звороти.

Всі зовнішні прикмети та символи галантного топосу мали під собою 
доволі глибоку основу – ідею Ероса, як головного сенсу і головної ру
шійної сили буття. Ця ідея ввібрала в себе всі види чуттєвого і духовно
го тяжіння: пристрасть, закоханість, симпатію, дружелюбне прагнення, 
любов до Бога і Світу. Топос Еросу був одним із головних у всій твор
чості В. Моцарта. Уявлення про земне кохання асоціювалось у компози
тора з тональністю лямажор. 

Вельми поетично висловлюється про моцартівський топос Еросу 
Г. Чичерін: «Вино, п’янкі незлічені натовпи, сяйво з океану, блиск бла
китного неба, краса рівнин та гір, весняна зелень лісів – в цих образах 
виступає любовстихія, яка пронизує всю моцартівську творчість, ро
бить її п’янкою і чутливою – це його Ерос. Космізм пройнятий соками 
землі, красоючутливістю... в Моцарта переважає еротика, а у Бетхове
на – ероіка, різниця тільки в одному маленькому «т», але у цьому ма
ленькому «т» – цілий світ» [3, с. 105].

Галантний топос добре виражений у симфоніях В. Моцарта № 1 KV 
16, № 9 KV 73, які відрізнялись ясністю, витонченістю, вишуканістю. Із 
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вдосконаленням творчого методу композитора топос галантності в сим
фоніях трансформується, рухаючись шляхом формування класичного 
стилю. І вже у симфонії № 16 KV 128 (друга частина) кордони галантно
сті поєднуються з поліфонічним багатоголоссям. 

Яскравим взірцем використання галантного топосу у творчості 
В. Моцарта є фортепіанна соната Bdur KV 333, написана у 1783 році. 
Ф. Вюрер зазначає, що «ця соната – чудо моцартівського генія: в трьох 
її частинах…композитор піднімається до найвищого ступеня доскона
лості і в останній частині, немов порушуючи закони часу, досягає тих 
вершин, до яких інші композитори приходять через роки» [1, с. 136]. У 
першій частині закладений топос галантності. Вона стилізована в дусі 
витончених фігурацій, рухлива, жвава, грайлива. 

Інструментальна творчість В. Моцарта переповнена топосами тан
цю, які дозволяють виявити жанрові ознаки не тільки одного танцю 
(наприклад топос менуету), а декількох – контрдансу, гавоту, буре, ри
годону тощо. Проте верховенство одержує топос менуету, який втілює 
галантний аристократизм своїми різними модифікаціями. 

У топосі менуету виражалася не тільки ідея гідності і краси, але й 
гармонія чоловічого та жіночого початку. Топос менуету містив декіль
ка різновидів, які відрізнялися один він одного своєю семантикою. Га-
лантний менует, або ж аристократичний характеризується співучою 
мелодією, яка часто дублюється в терцію чи сексту, або ж прикраше
ну мелізмами; секундові інтонації «зітхання»; капризний пунктирний 
ритм. Яскравими прикладами галантного менуету у сонатній творчості 
В. Моцарта є: Менует з ІІ частини Сонати № 4 Esdur KV 282; ІІ частина 
Сонати № 6 Ddur KV 284; Тема з І частини Сонати № 11 Аdur KV 331. 
Також приклад галантного менуету прослідковується у симфонії № 31 
KV 297). Пасторальний менует є близьким до галантного, як правило 
він не має затакту і звучить з супроводом волинки (Соната № 6 D dur 
KV 284). Сільський менует, або ж простонародний різко відрізняється 
він пасторального та демонструє певну грубість, незграбність і неви
мушену життєрадісність (Менует із ІІ частини Сонати № 4). В. Моцарт 
використовував у своїй творчості менуетскерцо, ритуальний менует 
(Моцарт «Чарівна флейта», арія Зарастро), а також драматичний менует.

Отже, розкриття семантичної глибини музичного топосу галантності 
в творчості В. А. Моцарта дозволить привідкрити музичний космос ху
дожньої образності композитора.



120

Список використаних джерел
1. Вюрер Ф. Как исполнять Моцарта. Москва : КлассикаХХІ, 2010. 

184 с.
2. Литературная энциклопедия терминов и понятий / гл. ред. А. Н. Ни

колюкин. Москва, 2001. 1600 с.
3. Чичерин Г. Моцарт. Исследовательский етюд. Изд. № 5. Ленинград : 

Музыка, 1987. 240 с.
The article represents an important problem of modern musicology and 

it is devoted to identifying the specifics of the functioning of the topoi of 
gallantry in the works of W. A. Mozart. The main features and modifications 
of this topoi are considered.

Key words: topic, topoi, style, classicism.

УДК 785.7(477.43)
Фенюк В. С., магістрантка І курсу 

Науковий керівник : Боршуляк А. М., кандидат мистецтвознавства, доцент
АНСАМБЛЬ СКРИПАЛІВ У КОНТЕКСТІ МУЗИЧНО-

ВИКОНАВСЬКОГО МИСТЕЦТВА ЗАХІДНОГО ПОДІЛЛЯ
У статті аналізується специфіка становлення ансамблю скрипалів 
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но-виконавського мистецтва.
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Ансамбль скрипалів є одним з найтрадиційніших представників про

фесійного ансамблевого мистецтва в інструментальній сфері, що зазнав 
поширення у світовому і вітчизняному мистецькому просторі. Це – уні
кальний спосіб музикування зі своєю своєрідною специфікою виконан
ня та художнього впливу на широку публіку.

Термін «ансамбль» об’ємний, він виражає сукупність і узгодженість 
складових частин як єдиного цілого. Особливо багато значень слово ан
самбль має у практиці музичного виконавства. Перш за все, цей термін 
означає будьяке спільне виконання музичного твору. Тому такі гру
пи виконавців як тріо, квартет, квінтет та інші називають ансамблями 
[1, с. 80]. Ансамблева гра відрізняється від сольної насамперед тим, що 
і загальний план, і всі деталі інтерпретації є плодом роздумів і творчої 
фантазії не одного, а декількох виконавців і реалізуються спільними зу
силлями. 

Ксенія Чайковська в дисертації «Ансамбль скрипалів в жанровій сис
темі музичновиконавського мистецтва» стверджує, що «… в контексті 
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виконавської та жанрової поетики ансамбль скрипалів – це спосіб му
зикування з жанровокомунікативними і семантичними функціями, що 
розкриваються через тембровофактурну специфіку виконавського скла
ду та жанровостильові пріоритети виконавського відтворення звукоо
бразу» [3, с. 4].

Завдяки своїм широким художньовиражальним і технічним можли
востям ансамблі скрипалів будьякого складу постійно користуються 
незмінним успіхом у слухачів. Такі ансамблі існують як в професійних 
колективах, так і в музичних навчальних закладах та в художній само
діяльності. Для них характерне, як правило, однорідне тембральне за
барвлення з широким загальним діапазоном і з великою динамічною 
шкалою. Інколи до ансамблю скрипалів вводять фортепіано, звучання 
якого вносить тембральне розмаїття і, до певної міри, розширює дина
мічні можливості ансамблю.

Науковотеоретичний досвід, накопичений у численних працях ви
датних виконавців, педагогів, науковців щодо скрипкового мистецтва, 
репрезентує сучасну теорію ансамблевого виконавства, яка представле
на іменами відомих музикантів і музикознавців (М. Боровик, Т. Гайда
мович, Л. Гінзбург, А. Готліб, О. Зінькевич, Є. Песиков, І. Польська). 
Їхні дослідження досить актуальні для подальшого розвитку науки про 
скрипкове ансамблеве виконавство та ансамблеве виконавство в цілому.

Але незважаючи на розповсюдженість, естетичну значущість та сут
тєву роль в концертновиконавській та педагогічній практиці, проблема 
розвитку ансамблів скрипалів у контексті музичновиконавської діяль
ності на теренах Західного Поділля залишається майже не вивченою. 
Ряд науковців торкались цього питання побіжно, що і зумовило необхід
ність його сучасної оцінки та узагальнення.

Мета дослідження – обґрунтувати специфіку розвитку ансамблю 
скрипалів як мистецького явища на теренах Західного Поділля в контек
сті музичновиконавського мистецтва.

Слід зазначити, що на формування традиційної музичної культури 
Західного Поділля вплинула складна й суперечлива історією краю. Вона 
відбивала специфіку етнічної структури в регіоні, насамперед україн
ської, єврейської, російської, польської та молдовської національнос
тей, що значною мірою зумовила багате етноколористичне забарвлення 
народних традицій і обрядів, зокрема й традиційної подільської народ
ної музичної творчості. Науковці І. Маринін та В. Олійник зазначають: 
«Взаємообмін етнічної культурної інформації відбувається за допомо
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гою стереотипів – своєрідних цеглин, з яких вибудована вся культура 
Західного регіону Поділля» [2, с. 25].

В Україні мистецтво скрипкового ансамблевого виконавства форму
валося упродовж декількох століть за надскладних умов. На Західному 
Поділлі досить поширеними були старовинні подільські ансамблі тро
їстих музик, до складу яких обов’язково входила скрипка. Адже саме 
встановлення зв’язків між усталеними традиціями минулого та сучас
ності сприяє подальшому розвитку теорії скрипкового ансамблевого 
мистецтва.

Сьогодні ж на теренах Західного Поділля слід відзначити функці
онування, насамперед, Кам’янецьПодільського ансамблю скрипалів 
«Віоліні» під орудою Анатолія Геплюка. Означений творчий колектив 
постійно демонструє професійну виконавську майстерність, злагодже
ність, витонченість і кантиленність звучання виконуваних творів. Учас
ники ансамблю – кращі скрипалі міста. В репертуарі колективу твори 
світової класики та твори сучасних українських композиторів, а також 
обробки подільських народних пісень та подільських танцювальних ме
лодій. Наприклад, візиткою цього колективу є знаменитий «Щедрик» 
нашого земляка Миколи Леонтовича. Оригінальне аранжування для ан
самблю виконав керівник колективу Анатолій Геплюк.

Також у Кам’янецьПодільський міській школі мистецтв №9 ім. Алі
ма Трояна функціонує ансамбль скрипалів під керівництвом Наталії 
Александрович, який за традицією поєднує учнів молодших і стар
ших класів. Цей творчий колектив здійснює вагомий внесок у розвиток 
скрипкового виконавства на Поділлі.

Ще один подільський колектив, який вартий уваги, це – зразковий 
дитячий ансамбль скрипалів Хмельницької дитячої музичної школи № 2 
«Елегія» під керівництвом Тетяни Стан. Він був створений у 2006 році. 
До складу ансамблю входять учні по класу скрипки 2–8 класів. У 2012 
році колективу було присвоєно звання «зразковий». На сьогоднішній 
день репертуар ансамблю скрипалів налічує близько двох десятків му
зичних творів, частину з яких керівниця сама аранжувала для ансамблю, 
враховуючи вік та здібності учасників. До репертуару також включені 
обробки подільських народних пісень та твори подільських компози
торів. Ансамбль неодноразово був учасником фестивалю обдарованих 
дітей міста Хмельницького «Сузір’я перлин», брав участь в багатьох 
конкурсах та фестивалях, посідав призові місця, отримував високі на
городи.
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Отже, процес формування ансамблю скрипалів на теренах Західно
го Поділля як окремого репрезентанта ансамблевої сфери музикування 
відбувався у загальному контексті становлення та розвитку західноєв
ропейського інструменталізму. Сьогодні подільські ансамблі скрипалів 
активно концертують, виконуючи різноманітний репертуар та посідають 
особливе місце у педагогічному процесі. 
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У статті розглядаються важливі питання соціалізації школярів на 
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Соціалізація, як процес є одним із найважливіших чинників розвитку 
учня молодшої школи, як особистості. Вона включає в себе такі аспекти, 
як і культура спілкування учнів у власному колективі, виявлення лідерів, 
спілкування і взаємодія з іншими учасниками освітнього процесу (вчи
телями, учнями старших та інших класів). Налагодження процесу соці
алізації впливає на клімат, настрій та ефективність музичного навчання 
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загалом. Психологічна безпека освітнього процесу є одним із провідних 
факторів позитивного мікроклімату в класі.

«Соціалізація – це процес засвоєння людиною певної системи знань, 
норм і цінностей, які дозволяють їй функціонувати як повноправний 
член суспільства; включає як цілеспрямований вплив на особистість 
(виховання), так і стихійні, спонтанні процеси, що впливають на її 
формування; вивчається філософією, психологією, соціальною психо
логією, соціологією, історією та етнографією, педагогікою, теологією» 
[1, с. 325].

Згідно роздумам Н.Д. Нікандрова та С.Н. Гаврова «соціалізація пе
редбачає багатостороннє і в багатьох випадках відповідні за різними 
напрямками життя, за результатом яких людина засвоює «правила гри» 
прийняті в даному суспільстві, соціальнопрйняті норми, цінності, моде
лі поведінки [2, с. 21]. Шкільний режим та постійне навантаження да
ються взнаки, і залежно від індивідуальних особливостей кожного учня, 
розвинутих soft та hard skills буде розвиватись його взаємодія з одно
класниками та однолітками загалом.

Безпосередньо найголовніша роль у процесі соціалізації відводить
ся класному керівнику, проведення ним класних виховних годин, вихо
вання обов’язкових навчальних звичок, розподіл обов’язків між учнями 
для налагодження ефективного процесу. Ще з перших днів навчання має 
формуватися згуртованість класу.

В успішному варіанті, згуртований клас, сформований у молодшій 
школі, стає однією командою підтримки та взаємодопомоги, на наступні 
роки навчання, нелегкі підліткові часи, та й в подальшому житті зага
лом. Шкільний процес навчання є взаємодією спілкування вчителя та 
учнів, як особистостей та групи загалом, від якості цієї взаємодії за
лежить успішність та ефективність навчання загалом. При відсутності 
згуртованості класу, проблема дисципліни впливає на якість засвою
вання навчального музичного матеріалу. У недружніх колективах часто 
зустрічаються асоціальні діти, з гаджетозалежністю у досить ранньому 
віці, також у цих колективах високий відсоток проявів булінгу. «За ре
зультатами дослідження UNICEF, відповідно кожна четверта дитина 
(24%) зазнала булінгу з боку однокласників протягом останніх трьох 
місяців. А 67% пережили прояви такого насильства» [3]. Такі негативні 
результати підтверджують думку про те, що питання соціалізації у су
часному суспільстві загалом, та зокрема в закладах загально середньої 
освіти стоїть досить гостро.
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О.П. Белінська і О.О. Тихомандрицька виділяють овітнє середови
ще, як другий, враховуючи сім’ю, провідний інститут соціалізації та 
визначають «Інститут освіти як систему цілеспрямованих, педагогічно 
організованих взаємодій дорослих зі школярами. Самих школярів одне 
з одним. Саме в такій особистісній взаємодії відбувається зміна моти
ваційноціннісної системи особистості дитини, виникає можливість 
для пред’явлення дітям соціально значимих норм і способів поведінки, 
тому система освіти є одним з основних шляхів організованої соціалі
зації» [4].

Потрапляючи в навчальний заклад іншого складу від звичного зви
чайно діти відчувають стрес, і тут звичайно відображається їх стресо
cтійкість та вагомий вплив мають комунікативні навички, якими вони 
вже володіють.

В еру смартфонів і гаджетів, процес комунікації зазнав змін, як і 
більшість інших сфер життя людини. Учням із перших днів навчання 
необхідно навчитись проявляти свої вміння та комунікувати у новому 
середовищі, що є для нього цікавим та небезпечним.

Зазвичай, найбільш складними чинниками, що стають перепоною у 
навчальній діяльності учнів початкової школи є соціальні взаємодії між 
однокласниками та вчителем. «Основними компонентами навчальної ді
яльності є: 1) дії та операції по оволодінню змістом навчання; 2) мотиви 
і форми спілкування «вчитель – учень» та «учень – учень»; 3) результати 
навчання, його контроль та оцінка» [5, с. 12].

Усі ці компоненти нерозривно пов’язані з комунікативними вміннями 
та навичками. До комунікативних вмінь та навичок відносять сукупність 
істотних, відносно стійких властивостей особистості, що сприяють 
успішному прийому, розумінню, засвоєнню, використанню й передаван
ню інформації. Взаємодія з новою інформацією та усім побічними функ
ціями є основою компетентною навчань у навчальному закладі загальної 
середньої освіти. Тому навички комунікації є найбільш необхідним для 
позитивного колективу в навчальній групі, ефективного функціонування 
кожного члена цієї групи, та їх спільної роботи, як класу.

На уроках музичного мистецтва у початковій школі для розвитку со
ціальних, комунікативних навичок найдоречніше навести приклад ме
тодологічного принципу музичної педагогіки – особистісного підходу. 
У загальній педагогіці особистісний підхід має значення соціального 
творчого напрямку для розвитку сутності індивідуальної особистості у 
кожній людині.
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«Особистісний підхід означає орієнтацію в педагогічному процесі на 
особистість як мету, суб’єкт, результат і головний критерій його ефек
тивності… У рамках означеного підходу у вихованні передбачається 
опора на природний процес саморозвитку задатків і творчого потенціа
лу особистості, створення для цього відповідних умов» [6, с. 25].

Урок музичного мистецтва є ключовим у шкільній програмі для роз
витку внутрішнього світу особистості, розширення та активізації уяви 
та фантазії, оволодіння вокальнохоровими навичками та елементами 
ораторського мистецтва. Важливим моментом командоутворнення та 
соціалізації є виконання практичних завдань з сприймання й аналізу му
зичних творів та музикування.

«Німецький педагог Карл Орф розробив систему музичного вихо
вання дітей, засновану на розвитку дитячої творчості. Карл Орф, ство
рюючи свою музичнопедагогічну концепцію, адресував її, перш за все, 
педагогам, що працюють з дітьми у сфері музичного виховання…. Карл 
Орф детально подає свою методику, яка стимулює дитяче колективне 
елементарне музикування. Його система максимально наближена до 
можливостей та інтересів звичайної дитини» [7, с. 67]. Термін «елемен
тарне музикування», що був введений Карлом Орфом, передбачає на
ступні елементи музичного мистецтва – спів, імпровізація, рух, гра на 
інструментах, що ефективно можна застосовувати для соціалізації шко
лярів на уроках музичного мистецтва.

Тож, одним із важливих аспектів музичного навчання та виховання 
школярів ми вважаєм – соціалізацію колективу. Кожна музична впра
вагра, маючи компоненту тимбілдингу допомагає одночасно прище
пити музичні компетентності і розвинути творчі здібності, естетичний 
смак, та мистецьку свідомість і при цьому покращити командну роботу, 
сформувати навички комунікації в процесі сприймання та виконання 
музики в закладах загальної середньої освіти.
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мистецтва та реставрації творів мистецтва
ІНФОГРАФІКА ЯК АКТУАЛЬНИЙ ВИД ІЛЮСТРАЦІЇ

У статті розглядається актуальне питання застосування інформа-
ційної графіки для ілюстрування. Вивчаються особливості формування 
інфографіки та її роль у швидкому розповсюдженні масової інформації.

Ключові слова: Інформаційна графіка, ілюстрація, візуальна комуні-
кація, зображення.

Постановка проблеми. Інфографіка як візуальна комунікація актуаль
на у сучасному світі. Такий спосіб подання інформації застосовується у 
багатьох наукових інформаційних сферах. Зазвичай оригінальне і креа
тивне зображення є максимально ефективним, бо воно швидко привер
тає до себе увагу. У такому зображенні повинно вміло використовувати
ся кольорові акценти та композиційний центр, лаконічні графічні засоби 
та витримана стилістика, чітка та зрозуміла структура повідомлення. 
Враховуючи ці складові, інформаційну графіку варто вважати одним із 
важливих типів ілюстрації.

Мета. Вивчення особливостей поняття інфографіка та їх застосуван
ня в ілюструванні. Проаналізувати формування інформаційної ілюстра
ції і випадки використання такого підходу до ілюстрації.

Виклад основного матеріалу. Інформаційна графіка або інфографіка 
(англ. Information graphics; infographics) – графічне візуальне подання 
інформації, даних або знань, призначених для швидкого та чіткого ві
дображення комплексної інформації [1]. Сучасні практики вважають 
інфографікою поєднання тексту та графіки, створене з наміром наочно 
зобразити інформацію. Влучна ілюстрація може передати повідомлення 
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краще і швидше ніж сторінка тексту (завдяки детальності малюнка і точ
ним тезовим коментарям). Враховуючі такі складові інфографіка постає 
нам як ілюстрація. Інфографіка застосовується для швидкого і простого 
ілюстрування статистичної інформації, всього що легше показати, ніж 
розказати.

Першими стали використовувати поєднання графіки й тексту в фор
маті інформаційної ілюстрації американські видавництва газет у 1982 
році. У періодичних виданнях інфографіку зазвичай використовують 
для відображення погоди, так само, як і карти [2]. Деякі книжки, напри
клад книга Девіда Маколея «Як працюють речі», практично повністю 
складаються з інформаційних зображень. З часом з’ясувалося, що інфо
графіка – не лише технологія, але й мистецтво. 

Інфографіку активно використовують в абсолютно різних галузях, по
чинаючи від науки і статистики і закінчуючи журналістикою та освітою. 
Загалом, це досить універсальний засіб для поширення концептуальної 
інформації. Інфографікою можна назвати будьяке поєднання тексту та 
графіки, створене з наміром наочно викласти ту чи іншу історію, донес
ти той чи інший факт. Вона особливо добре працює там, де необхідно 
показати пристрій або алгоритм роботи чогонебудь, співвідношення 
предметів і фактів в часі і просторі, продемонструвати тенденцію, по
казати, як щось виглядає і з чого вона складається, реконструювати по
дія, організувати великі об’єми інформації [5, с. 45]. Сучасні дослідники 
виділяють інфографіку як один із різновидів ілюстрації на одному рівні 
із малюнками чи фотографіями. Таким чином, науковцями визначено, 
що інформаційна графіка існує в двох формах: як вид ілюстрації, і як 
особливий синтетичний журналістський жанр (найчастіше – інформа
ційний). Як вид ілюстрацій розглядати інфографіку необхідно в тому 
випадку, коли вона виконує відповідну функцію.

 Візуальна комунікація застосовується щоб передати складні речі про
стими словами. Інфографіка пояснює цифри, назви, схеми, інструкції чи 
статистики за допомогою чітких зображень. За визначенням психологів, 
інформаційне ілюстрування відноситься до «рівню суперчитабель ності» 
[4]. Іншими словами, читач газети або журналу, гортаючи сторінки, перш 
за все звертає увагу на яскраву ілюстрацію, насичену інформацією. Та
кий тип передачі інформації являється актуальним і сучасним. За раху
нок того, що у створенні інфографіки використовуються різні фігури, 
образи, деталі і кольори, вона виглядає барвисто і цікаво. Таким чином є 
перелік причин популярності візуальної комунікації: добре запам’ятову
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ється, має практичну цінність, її цікаво розглядати, допомагає пояснити 
складне просто, нею можна легко поділитися в соціальних мережах.

Розрізняють статичну і динамічну інфографіку, вартість яких визна
чається складністю проекту, кількістю кадрів або інтерактивних еле
ментів. До динамічної інфографіки відносяться gifзображення, відео, а 
також деякі види презентацій. 

Історичні факти і події: дати швидше запам’ятовуються, якщо вони 
проілюстровані малюнками. За допомогою інфографіки можна показати 
розвиток історичних подій, алгоритм дій, або життя відомої людини. В 
предмет відображення інфографіки входять всі значимі явища дійснос
ті – людина, група людей, спільнота, різноманітні сфери і аспекти дійс
ності, світ, навколишня природа. Предметом відображення можуть бути 
подія, процес, ситуація [3, с. 7].

Висновок. Отже, у статті розглянуто актуальне питання використан
ня інформаційної графіки як сучасного виду ілюстрування, особливістю 
якого є подання важливої інформації у достатньо великих об’ємах лег
ким і влучним способом. Інформаційна графіка постає новим, цікавим 
і зручним типом ілюстрування, затребуваним у сучасному світі. Врахо
вуючи великий спектр галузей, де інфографіка відіграє активну роль, 
можна виділити різні її види і техніки виконання, котрі будуть найбільш 
доцільними для відповідних сфер. До таких видів належать статична та 
динамічна, поліхромна та монохромна, площинна та об’ємна інформа
ційна графіка.
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У даній статті досліджуються особливості застосування біологіч-
них структур, текстур, форм разом з їх функціональністю та естетич-
ним значенням для створення новітніх технологій, а також застосу-
вання в архітектурі, інтер’єрі тощо.
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Постановка проблеми. В часи бурхливого розвитку науки і техніки, 

вчені різних галузей зробили вагомий внесок у науку під назвою «Біоні
ка». На той час як правило досягнення стосувалися фізики, і розвивалися 
завдяки розвитку технічних наук. Та згодом невід’ємний внесок біоніки 
став помітний і у мистецтві і дизайні як його складової. Враховуючи від
мінності стилів та прогресів різних епох, змінювався і підхід до викори
стання природніх форм у всіх сферах на більш відповідний своєму часу. 
В наш час ця наука є дуже актуальною та відомою в сучасному дизайні. 

Метою статті є вивчення поняття біоніка, і ознайомлення з її вико
ристанням у наукових винаходах, та особливо у сучасній архітектурі та 
дизайні.

Виклад основного матеріалу. Біоніка – наука про використання в тех
ніці, архітектурі та дизайні знань про конструкцію та форму, принципи 
та технологічні процеси живої природи [2]. Біоніка – це напрямок в пер
шу чергу науковий, а потім вже творчий. Основу цієї науки становлять 
дослідження про конструкції, функції та структуру нерукотворних форм 
і організмів, таких як: рослини, тварини, молюски, комахи тощо, вико
ристання їх будови у сучасній науці, проектуванні технічних пристроїв, 
різних сферах дизайну.

З найдавніших часів люди шукали джерела натхнення у природи. Як 
виразний приклад таких робіт є інженерні креслення Леонардо да Вінчі. 
Він перший почав застосовувати свої знання про природу для конструю
вання літального апарату з крилами, як у птахів: оріноптер [1]. Із часом, 
яскраво виразне втілення елементів живої і неживої природи набуло 
популярності у архітектурі й оздобленні інтер’єру. Рослинне оздоблен
ня елементів архітектури особливо спостерігається у час епохи бароко 
(XVIII століття). В наступному періоді – ампіру (XIX століття), дизай
ну інтер’єру притаманні тваринні мотиви, як наприклад, ніжки меблів 
в образі лап. З подальшим прогресом науки, крок уперед прокладало і 
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мистецтво, що особливо стосується модерну, який розвивався на зламі 
століть (XIX–XX ст.). Особливостям цього архітектурного стилю при
таманне використання природніх форм як зі сторони цінності естетики, 
так і функціональності. Також особливо помітна присутність природніх 
форм у оздобленні інтер’єру, прикрас, одягу…

У 1960 році у м. Дайтон (США) відбувся перший симпозіум біоло
гів, інженерів, науковців, які використовують в своїх винаходах підказки 
природи. Тоді ж була офіційно визнана нова наука – біоніка [3]. З широ
кого спектру напрямків біоніки варто виокремити такі:

•	 архітектурнобудівельна біоніка – вивчає будову скелета, кісток, 
стебла, квітів, фотосинтезу тощо;

•	 технічна біоніка – вивчає форму біологічних об’єктів, природне 
покриття, способи з’єднання частин скелета для вирішення технічних 
інженерних задач;

•	 побутова біоніка – відтворює форму, запах, дизайн природних 
об’єктів у виробах повсякденного вжитку;

•	 нейробіоніка – вивчає роботу мозку, пам’яті, зору, слуху, мови, 
нервову систему живих істот.

Завдяки науковому прогресу з’являється можливість створювати, 
розробляти і проектувати новітні технології, ідеями для створення яких 
являються природні форми та живі організми. Влучним прикладом за
стосування технологічної біоніки є обтічна форма рухомих механізмів – 
машин, літаків, підводних човнів, швидкісних потягів, що дозволяє 
зменшити опір повітря (води) та витрату палива, така ідея виникла під 
безперечно під впливом вивчення особливостей форми риб і птахів.

Причини особливої уваги дизайнерів до законів формоутворення в 
живій природі полягають у тому, що дизайн як особливий вид мистецтва 
має безпосередній зв’язок з матеріальним середовищем. Жива природа 
у процесі свого розвитку прагне до всебічної економії енергії, будівель
ного матеріалу і часу. Саме це і наштовхнуло на думку щодо можливості 
використання в дизайні не тільки зовнішніх обрисів природних форм, а 
й закономірностей формоутворення живих організмів [4].

Найдосконаліші форми, як з точки зору краси, так і з точки зору ор
ганізації і функціонування, створені самою природою. І з кожним роком 
все більш відчутною стає потреба людини в природному гармонійно
му середовищі існування, наповненому повітрям, зеленню, природни
ми елементами. Тому екологічна тематика стає все більш актуальною 
в місто будуванні та дизайні. Стосовно до архітектури такий творчій 
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напрям означає використання принципів і методів організації живих 
організмів і форм, створених живими організмами, при проектуванні і 
будівництві будівель [4]. Першим архітектором, який працював в стилі 
біоніки, був Антоніо Гауді. Його знаменитими роботами досі захоплю
ється весь світ (Будинок Бальо, Будинок Міла, Храм Святого Сімейства, 
Парк Гуель та ін.). Ці споруди постають сучасними за стилем виконан
ня та зовсім неповторними, їх унікальність неможливо перевершити, бо 
наскільки унікальний кожен елемент природи, настільки ж унікальні і 
творіння Гауді.

Одним із сучасних найбільш прогресивних архітектурних споруд яв
ляється Плавальний комплекс в Пекіні (конструкція фасаду складаєть
ся з «бульбашок води», яка чітко повторює кристалічну решітку, вона 
дозволяє акумулювати сонячну енергію, що використовується на потре
би будівлі). Архітекторами цього комплексу є Кріс Боссе і Роб Леслі 
Картер.

Біонічний стиль прийшов і в дизайн інтер’єру: як в житлових примі
щеннях, так і в приміщеннях сфери послуг, соціального і культурного 
призначення. Приклади біоніки можна побачити в сучасних парках, біб
ліотеках, торгових центрах, ресторанах, виставкових центрах. Біоніка 
інтер’єру використовує природні форми в організації простору, в пла
нуванні приміщень, в дизайні меблів і ювелірному мистецтві, одязі. Як 
цікавий приклад – віск і бджолині стільники (соти) являються основою 
для створення незвичайних конструкцій в інтер’єрі: стін і перегородок, 
елементів меблів, декору, скляних конструкцій, елементів стінових і сте
льових панелей, віконних прорізів і т.д.

Стосовно інтер’єру, природні елементи не обов’язково будуть засто
совні до всього приміщення. Дуже поширені в даний час проекти з окре
мими елементами біоніки – меблями, що повторюють структуру рослин 
та інших елементів живої природи, органічні вставки, декор з натураль
них матеріалів. Розробка таких складних і нестандартних дизайнів, по
требує складних розрахунків й цілковитої точності. Виходячи з цього 
сучасна біоніка базується на нових методах із застосуванням моделю
вання і широкого спектру програмного забезпечення для розрахунку та 
3dвізуалізації. 

Висновки. Підводячи підсумок варто відзначити, що головною осо
бливістю біоніки в архітектурі і дизайні інтер’єру є наслідування при
родних форм з урахуванням наукових знань про них. Створення приєм
ного для людини екологічного середовища проживання із застосуванням 
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нових енергоефективних технологій може стати ідеальним напрямком 
розвитку міст. Тому біоніка є новим напрямком, що швидко розвиваєть
ся, захоплюючи молодих і амбіційних архітекторів і дизайнерів.
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У поданому матеріалі розглядається специфіка формування творчо-
го мислення у учнів старших класів мистецьких шкіл в процесі інстру-
ментально- виконавської підготовки в класі фортепіано, основні підхо-
ди щодо його розвитку. 
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Гуманізація освіти сьогодні актуалізує проблему формування твор
чого мислення учнів старших класів. Оптимізація цього процесу вима
гає раціонального використання можливостей навчального матеріалу, 
актуальних інтегрованих зв’язків, динамічності й наступності предме
тів, що викладаються, професійнопедагогічної спрямованості, а також 
створення дієвих механізмів реалізації творчого мислення, що дозволять 
учням правильно аналізувати практику.
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Дана проблема тривалий час перебуває у полі зору представників різ
них галузей знань і багатьох дослідницьких колективів, при цьому особ
ливий внесок у освіту і виховання музиканта зробили такі вченіпедаго
ги, як О. О. Апраксіна, О. П. Рудницька, Б. В. Асафьев, Л. А. Баренбойм, 
Г. Г. Нейгауз та інші, які досліджували різні аспекти практичної підго
товки учнів і студентів. Музичне мислення є об’єктом вивчення у працях 
таких учених, як В. В. Медушевська, Є. В. Назайкінський, В. І. Петруші
ним. Проблемам професійної підготовки сучасного музиканта присвяче
ні праці Ю. Б. Алієва, Н. К. Бакланової та інших, зокрема, сучасні педа
гогічні концепції художньоестетичного розвитку є об’єктом праць таких 
українських дослідників, як І. А. Зязюн, О. М. Олексюк, Г. М. Падалка, 
О. П. Щолокова та ін. Ці та інші дослідження свідчать про необхідність 
подальшого вивчення різних аспектів формування творчого мислення, 
пов’язану із соціальним замовленням суспільства на формування твор
чого мислення учнів та студентів педагогічних вищих навчальних закла
дів, протиріччям між потребами практики і недостатністю розробленос
ті засад формування творчого мислення учнів мистецьких шкіл, а також 
недостатньою вивченістю педагогічних і психологічних механізмів ста
новлення творчого мислення учнів старших класів мистецьких шкіл.

Завдання духовного оновлення суспільства, його культури і тради
цій висувають високі вимоги до професійної підготовки учнів старших 
класів мистецьких шкіл і вимагають принципово нового підходу до оці
нювання його професійних якостей, зокрема його творчого мислення. 
Істотне значення для підвищення ефективності формування творчого 
мислення мають заняття в класі інструментальної підготовки. Реалізація 
головної методологічної настанови – навчання грі на фортепіано і вихо
вання музиканта є одним з перспективних напрямів фортепіаннопеда
гогічної діяльності, що володіє значними резервами вдосконалення та 
оптимізації навчального процесу: інструментальна підготовка слугує за
собом активізації та стимулювання процесу формування творчого мис
лення.

Продуктом мислення як діяльності особистості є знання, вищі форми 
якого є результатом вищих форм мислення і залежать від багатства чут
тєвого досвіду особистості, багатства її взаємин з природою, суспіль
ством, іншими дітьми в мистецькому просторі та поза ним. Сутністю 
навчальної діяльності учня є саморозвиток, можливість займатись само
стійно, механізмом якого є виразна інтелектуальна особистісна рефлек
сія на свої знання, дії, потреби. Отже, метою процесу формування твор
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чого мислення учня є створення передумов для його саморозвитку та 
самоосвіти в навчальновиховному процесі. Мислення – це особлива 
розумова і практична діяльність, що передбачає систему включених до 
неї дій та операцій перетворюючого і пізнавального характеру. Питання 
дослідження особистісної сторони мислення, співвідношення інтелекту 
й особистості – одне з найактуальніших для сучасної психології. 

Процес засвоєння знань повинен бути спрямований на стимулювання 
процесів пізнання, які не лише дають поштовх тим чи іншим розумовим 
операціям, а й формують ці операції, визначають їх структуру і внутріш
ній зміст, піднімають в цілому мислення на вищий рівень.

Істотними для теорії розвиваючого навчання є положення про спів
відношення емоційного і раціонального в інтелектуальному розвитку, а 
також про роль практичних дій у цьому процесі. Тільки систематичність 
засвоєння матеріалу може забезпечити розвиток пізнавальних можливо
стей учнів, їх здатність самостійно вирішувати певні завдання, і лише 
при тісному зв’язку систематичності засвоєння знань та застосування їх 
у практичній діяльності досягаються позитивні результати в навчанні та 
формуванні творчого мислення.

Творче мислення відіграє важливу роль у професійній підготовці уч
нів старших класів мистецьких шкіл. Про нього говорять, характеризу
ючи високий рівень підготовки учня або прагнучи підкреслити особли
вості мислення учня у сфері його практичної діяльності. Відтак, форму
вання творчого мислення учня, збагачення його свідомості, розширення 
знань має стати однією з основних цілей професійної підготовки учнів 
мистецьких шкіл, що визначають напрям і характер їх роботи. При цьо
му слід відзначити, що саме структура діяльності та характер розв’я
зуваних завдань (творчі, художні, виконавські, комунікативні, організа
торські тощо) визначають структуру творчого мислення. В ході розв’я
зання завдань мислення виступає як процес, що включає формулюван
ня завдання та розумові операції (аналіз, синтез, порівняння тощо), за 
допомогою яких здійснюється пошук рішення і робиться відповідний 
висновок.

На сучасному етапі розвитку освіти все більша увага зосереджується 
на реалізації ідеї комплексного підходу до процесу навчання і вихован
ня, що актуалізує інтегровані зв’язки як фактор формування системних 
знань і формування творчого мислення. Йдеться, насамперед, про пред
мети інструментальної підготовки: основний інструмент, додатковий ін
струмент, ансамблева гра, в яких закладені значні резерви інтенсифіка
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ції процесу формування творчого мислення. Творче мислення слугує за
собом управління діяльності учнів старших класів мистецьких шкіл, що 
ґрунтується на двох різновидах дій – дослідницьких і навчальних, серед 
яких базовими є саме дослідницькі. Саме ці дії повинні стати об’єктом 
розвитку у першу чергу.
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Хорове мистецтво в Україні є невід’ємною складовою національної 

культури. Воно охоплює всі сторони життя, впливаючи на формування 
менталітету і тому має виховне значення. 
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Мета статті – окреслити методи роботи над репертуаром у дитячій 
народній самодіяльній хоровій капелі «Журавлик» (художній керівник 
і дириґент, відмінник освіти України, заслужений працівник культури 
України Іван Нетеча). Дуже багато написано статей про хор «Журавлик» 
Кам’янецьПодільської міської дитячої хорової школи, яка нині є одні
єю із провідних п’яти хорових шкіл в Україні. Вона постала далекого 
1992го на базі місцевої капели «Журавлик». Сама капела вже тоді була 
гордістю краю [1]. 

Багатоголосі та одноголосі (поліфонічні та монофонічні) співаць
кі традиції представлені у культурних традиціях народів світу майже 
рівномірно. Це не означає, що хорова поліфонія й монофонія однаково 
представлені на кожному континенті та в окремих реґіонах. Зазначимо, 
що ансамблеве виконавство – це творчий процес відтворення музично
го твору виконавськими засобами художньої інтерпретації. Специфічні 
якості такого виконання, що створюють особливий тембр, відрізняє його 
від інших видів музичного мистецтва, називають елементами ансамбле
вого звучання.

Авторка статті – випускниця цієї школи, знайома з тим, як проходять 
заняття під орудою І. Нетечі. Хорова капела – лауреат численних між
народних, всеукраїнських та реґіональних конкурсів, зокрема І Всеук
раїнського конкурсу дитячих і юнацьких хорових колективів «Товтри» 
(Кам’янецьПодільський, 2010), VII Всеукраїнського фестивалюкон
курсу «Наддніпрянські Пасхальні піснеспіви» (Дніпропетровськ, 2010), 
VII Міжнародних хорових зустрічей «Співочий Цєханув» (Цєханув, 
Польща, 2010), Х Всеукраїнського Різдвяного фестивалю «Велика коля
да» (Львів, 2009) та багатьох ін. [2].

У творчому активі хору «Журавлик» – запис чотирьох концертних 
програм (49 творів української та зарубіжної хорової музики) у фонд На
ціональної радіокомпанії України. У 2006 році Київський інститут біо
графічних досліджень підготував і опублікував інформаційний матеріал 
про творчий колектив у книзі «Ювіляри України» [3].

Хор «Журавлик» відрізняється від інших колективів за манерою ви
конання та складом виконавців. Зазначимо, що завданням керівника 
хору є звернення уваги не тільки на діапазон голосу, а й на його тембр, 
оскільки забарвлення і природне звучання голосу в середній, високій 
чи низькій теситурах дають більш повне уявлення про тип голосу. У 
процесі вокальнохорової роботи над розвитком реґістрового звучання 
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керівник хору у своїй роботі враховує теситуру, дикцію та артикуляцію, 
динаміку, вікові особливості дитини.

Для розвитку реґістрового звучання голосу керівник капели добирає 
вправи, у яких збільшується діапазон квінти або октави зверху вниз, далі 
навпаки, і так – у межах усього діапазону голосу. При переході від голов
ного до грудного регістру слідкує за збереженням головного резонуван
ня, додаючи грудне звучання. Поступово верхній реґістр набуває об’єм
ного звучання, а нижній буде полегшеним. Капеляни співають вправи на 
арпеджіо спочатку на legato, а потім на staccato, чергуючи штрихи.

Звучання хорових партій у різних реґістрах залежить від теситури. 
Теситура – це висотне положення звуків мелодії по відношенню до діа
пазону голосу. Вона може бути високою, середньою, низькою. Правиль
ному інтонуванню найбільш сприяє середня теситура. Висока і низька 
спричиняють напруження голосового апарату, вади у звукоутворенні. 
Дитячий голос (як сопрано, так і альт) має обмежені теситурні можливо
сті, враховувати які важливо при доборі репертуару. Особливе значення 
у колективі приділяється увага розвитку ланцюгового дихання. Ланцю-
гове дихання – це вокальнохоровий прийом поновлення дихання, який 
дає можливість забезпечувати необхідну тривалість звучання музичної 
фрази. Співакам хору доводиться змінювати дихання почергово, непо
мітно, швидко, безшумно, справляючи враження безперервного звучан
ня музики. Це особливо важливо під час виконання тривалого звука, 
акорду. Хористи хору мають навчитись непомітно виконувати усі ці ди
хальні рухи, не піднімаючи плечей, відчуваючи, як розширюється ниж
ня частина грудної клітини і як скорочуються м’язи черевного преса.

Виконання а капельного твору художній керівник використовує ме
тод унісонного строю. Унісонний стрій – це унісонне злиття співацьких 
голосів окремої партії (хору) на одновисотних звуках. Досягнення уні
сонного строю є метою і показником якості і чистоти хорової інтона
ції. Головне завдання керівника дитячого хорового колективу – досягти 
унісону в хорі, а це потребує правильного звукоутворення, правильного 
співацького дихання, однакової вокальної манери. На початковому етапі 
роботи над унісоном керівник хору прослуховує кожного співака і визна
чає його здатність дотримуватися інтонаційного ансамблю. 

Велика увага у колективі надається роботі над ансамблем, який на
дає колективу хорової звучності, це і є особливою якістю звучання хо
рових партій. Ансамблевість у музичному виконанні передбачає переду
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сім уміння кожного виконавця співвідносити своє виконання, свій спів 
із співом інших виконавців, здатність досягати злагодженого звучання. 
Щоб домогтися ансамблю у хоровому співі, керівник хору стежить за 
правильним співвідношенням у співаків інтонації, сили звука, тембру, 
дикції, артикуляції, за їхнім умінням чути свою партію, хор загалом. 
Звичайно, це потребує виховання у хористів належної культури співу, 
уміння узгоджувати свої можливості з колективними. Відповідно, у хорі 
розрізняють кілька видів ансамблю: інтонаційний; динамічний; темб
ральний; ритмічний; дикційний. Завдяки узгодженості названих еле
ментів утворюється ансамбль хорової партії, його ще називають част-
ковим ансамблем. Узгоджене звучання усіх партій хору – це загальний 
ансамбль. Як зазначав І. Нетеча, ансамбль хору – це художня цілісність, 
повна узгодженість усіх компонентів хорового звучання. Тут особливого 
значення набуває кількісна і якісна рівновага голосів у партіях, їх зли
тість. Для досягнення злитості голосів за їх тембром і силою керівник 
домагається виробляти у співаків хору однакової манери співу, однако
вих вокальних прийомів формування звука. У формуванні ансамблю у 
колективі важливе значення має робота над однаковим відчуттям співа
ками темпу, ритму, динаміки, зрештою – однакового відчуття і пережи
вання змісту виконуваного хорового твору. 

Однією з необхідних складових у роботі над хором «Журавлик» є 
вдосконалення динамічного ансамблю, тобто урівноваженості звучання 
у межах партії, а далі – і всього хору за силою і гучністю голосів. Тут 
має значення однакова кількість співаків у партіях, однакові теситурні 
умови, художні завдання, а також авторський задум. Особливу увагу 
керівник хору звертає на взаємодію динаміки і темпоритму, оскільки є 
небезпека під час виконання прискорення – співати crescendo, а підчас 
уповільнення – diminuendo.

Працюючи над динамічним ансамблем, педагог прагне досягти врів
новаженості голосів за силою звука хорової партії залежно від теситу
ри. Так, у високій теситурі динамічні можливості зростають від forte до 
fortissimo, у середній теситурі – від pianissimo до forte, у низькій теситу
рі – від pianissimo до mezzo forte. Велику увагу керівник хору приділяє 
також дикції та артикуляції хористок.

Отже, узагальнюючи вищезазначене, робимо висновок, що оволодін
ня сучасним керівником хорового колективу закономірностями вокаль
нохорової роботи й роботи над формуванням співацьких навичок вихо
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ванців, позитивно впливає на організацію та зміст роботи над пісенним 
репертуаром, на всю організацію успішної роботи творчого колективу. 

Список використаних джерел
1. Дубінський В. А. Нетеча Іван Михайлович // Кам’янецьПодільський 

державний університет в особах. Т. 1. Кам’янецьПодільський, 2003. 
С. 772–775.

2. Кетяг сліпучого квіту: До 75річчя заснування Кам’янецьПоділь
ського училища культури. [Кам’янецьПодільський, 2005]. С. 33–35.

3. Костевич І. Пісня, благословенна душею // Подільські вісті (Хмель
ницький). 1995. 28 листопада. С. 4.

4. Нетеча Іван Михайлович // Гол. редкол. Г. Скрипник. Київ : ІМФЕ 
НАНУ, 2016. С. 233234.
The article reveals the methods of working with children’s choir on the 

example of the choir «Zhuravlyk».
Key words: choral singing, choir leader, choir, vocal-choral ensemble.

УДК 398.831 
Штифлюк В. О., студентка І курсу

Науковий керівник: Печенюк М. А., кандидат педагогічних наук, професор
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У статті йдеться про роль та вплив колискових пісень на дитину, 
розкривається їх моральні та естетичні цінності.

Ключові слова: виховання, колискова, мати, дитина.
Цикли пісень чи окремі твори входили до збірок Марко Вовчок, 

М. Максимовича, А. Метлинського, Я. Головацького, Б. Грінченка та ін. 
Колискова – це пісня материнської душі та безмежної любові, ласки і 
неповторної ніжності. Колискові слова – чутливі та заспокоюючі, вони 
закладають дитині основи гармонійного та лагідного життя. Все найкра
ще несе мати у колисковій, вона забудовує фундамент щасливої долі для 
дитини. Слова колисанки – оберег, адже це такі слова, що дають найкра
щій посил у майбутнє життя дитини. Наприклад, коли співається в ко
лисковій: «Щоб дитятко спало, здоровим зростало, щоб дитятко спало, 
горенька не знало і щасливим зростало», – такі слова будуть допомагати 
дитині протягом життя і відкриють їй світлий шлях. Через колискову 
пісню ми зможемо створити добрий світ у кожній родині і відтворити 
мир у нашій країні.

Колискові є частиною ритуалу засинання у всіх світових культурах. 
Вважається, що колискова – це любов, виражена у словах. Вона дарує 
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малюкові затишок і спокій, формує звичку легко засинати. У момент на
співування колискової виникає почуття захищеності, закладаються осно
ви базової довіри до світу. Чим більше звуків чує новонароджений, тим 
швидше буде розвиватися його мовлення. Колискові знайомлять маля з 
новими словами, вводять його в світ невідомих інтонацій і образів.

Слухаючи постійно один і той самий текст, дитина запам’ятовує сло
ва та інтонації, а це сприяє формуванню пам’яті. Колискова пісня цікава 
дітям своїм змістом, яскравими образами, кумедними ситуаціями. Го
ловний персонаж багатьох з них – Котик. У народних казках, потішках 
кіт завжди постає другом людини, що оберігає її від злих сил. Він може 
бути сірий, білий, волохатий, інколи котиків може бути й двоє. Основна 
мета колискових пісень, де котик головна дійова особа, – заспокоювати, 
бо сон приносить дитині здоров’я, дає сили, а яка мати не бажає своїй 
дитині цього.

Отож, саме кіт і виконує функцію присипання маляти.
   Й на кота воркота,
   На дитину дрімота.
   Як буде кіт воркотати,
   То дитина буде спати.
   Ходить кіт по горі,
   Носить сон в рукаві.
   Всім дітям продає,
   Василькові так дає.

Монотонний тихесенький наспів і пестливі слова мають заспокоїти, 
приспати дитя, тому м’якесенькими лапками підступає до мальованої 
колисочки пухнастий, волохатий, муркотливий котик, голуби приносять 
на крилечках сон – дрімоту, і фантастичні Сонько і Дрімота в колискових 
піснях діють як люди, що цілком відповідають дитячому світосприй
нятті. 

Колискову називають першим музичним враженням дитини, універ
сальним терапевтичним засобом Доведено, що починати спів колиско
вих малюкові розпочинають ще в період коли мати при надії. Дитина в 
утробі матері сприймає музику, мову, інтонації голосу. Новонароджена 
дитина, слухаючи пісеньки, які мама співає йому, впізнає їх і заспокою
ється, скоріше починає реагувати на мамин голос і видавати у відповідь 
мелодійні звуки. Спів колискової має допомогти дитині швидше заснути, 
тому мелодії в піснях найчастіше монотонні. При цьому дитині неваж
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ливо, який у мами музичний слух, чи достатньо гарний у неї голос, вона 
все одно виявляє лише реакцію на тембр голосу, на м´яке виконання, на 
ліричне звучання. Співати колискову краще з посмішкою, тоді голос стає 
особливо сердечним. Буває, що мами не співають своїй дитині колискові 
пісні, сумніваючись у своїх вокальних здібностях, бояться пошкодити 
музичний слух дитини. А тим часом, саме спів мами цілющий для ма
люка. Відсутність музичних здібностей – не привід відмовляти дитині в 
колискових піснях.

Колискові – перші уроки рідної мови для дитини. Пісні допомагають 
малюкові запам’ятовувати слова, їх значення, порядок слів у реченні. 
Колискова для дитини – не тільки спосіб заспокоїтися і міцно заснути, 
але й показник того, що все добре: мама поруч і любить її. Крім того, 
останні дослідження показали, що за допомогою колискових у дитини 
поступово формується фонетична карта мови, вона краще сприймає і 
запам’ятовує емоційно забарвлені слова і фрази, а значить, – раніше 
почне розмовляти. Отже, дуже важливо співати своїм дітям колискові. 
Це допоможе їм вирости врівноваженими й доброзичливими людьми. 
«Через цю ніжну пісню можемо передати дитині найсильніші емоції і 
почуття – ласку, любов, турботу. Вони народжуються в душах тих, хто 
співає, і тих, хто слухає, а це об’єднує, зміцнює, надихає», – вважає іс
торик Т.Шафран [5].

Колискові пісні є народні і авторські. Наведемо кілька прикладів:

Ніжна колисаночка. Сл. І муз. А Бачено
Крихітко моя маленька, притулися до серденька
Слухай колисаночку, спи аж до світаночку.
Ручки з лялечкою грали, ніжки з м’ячиком стрибали
І стомилися вони. Бо вже вечір надворі.
Тихий вечір гладить квіти, треба й квітам відпочити
Сонце котиться за гай, спи дитинко, засинай.

Колискова. Муз. М. Брамса
Спи дитя, тихим сном, шепче сад за вікном,
Сходить місяць блідий, оченята закрий. 
Ніч прийшла, спить земля, спи до ранку, маля
Спи дитя, тихим сном, шепче сад за вікном
Сходить місяць блідий, оченята закрий.
Ніч мине, знов маля встане в сонці земля.
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Ходить сонко. Українська народна пісня
Ходить сонко по вулиці носить спання в рукавиці
Чужих діток пробуджує, а Ганнусю присипляє (2)
Люляй же нам, Ганю люляй, до купочки очі стуляй (2)

Котику сіренький. Українська народна пісня
Котику сіренький, котику біленький
Котку волохатий, не ходи по хаті
Не ходи по хаті, не буди дитяти
Дитя буде спати, котик воркотати
Ой на котаворкота
На дитину – дрімота
Аа, Аа, Люлі [4].

Узагальнюючи сказане, робимо висновок, що роль колискової в житті 
людини з самого її народження відграє надзвичайно велику роль. Вони 
формують у дитини моральні якості та виховують любов до пісні. Спі
ваючи дитині колискову, батьки вчать її слухати, заспокоюватись. Слова 
материнської пісні – жива артерія життя, ужиткова спадщина, поетич
ність, щирість та безпосередність якої становить основу естетичних 
смаків дитини. Колискові пісні викликають емоційний відгук на музи
ку спокійного, лагідного характеру, розвивають уяву дитини, мислення, 
збагачують її життєвий досвід. Бо колискова – то перший місток, перша 
стежина, яка веде дитину в чарівний світ музики.
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