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Ольга Хижна 
 
УКРАЇНСЬКІ МУЗИЧНІ ТРАДИЦІЇ У ФАХОВІЙ ПІДГОТОВЦІ 

МАЙБУТНЬТОГО ВЧИТЕЛЯ МУЗИКИ  
 

Національні традиції несуть у собі багатовіковий досвід життя 
народу, підгрунтям якого завжди було прагнення до краси, до ідеалів 
істини, добра. Тому, опору на традиційне мистецтво можна розглядати як 
чинник, що дозволяє адаптувати традиційні, загальновизнані цінності до 
життя конкретних людей і суспільства, як чинник розвитку і саморозвитку 
особистості у співвідношенні з духовними цінностями свого народу. 
Виходячи з цього, кожна людина у суспільстві, що стрімко й динамічно 
змінюється, формується на досвіді свого народу, стає особистістю, 
здатною усвідомити своєрідність і унікальність вітчизняної культури, 
ввібрати її самобутній характер з тим, щоб стати її носієм, повноправним 
творцем і провідником. 

Національною доктриною розвитку освіти в Україні окреслене коло 
стратегічних завдань розбудови національної системи освіти й науки як 
основи становлення особистості, суспільства, держави, нації. До найбільш 
важливих аспектів державної освітньої політики можна віднести: випере-
джальний характер розвитку системи освіти в житті суспільства; фундаме-
нтальність освітньої підготовки; пріоритетність загальнолюдських ціннос-
тей; гуманізація та гуманітаризація освіти; координація розвитку освіти й 
науки; демократизація освітнього процесу; органічне поєднання освіти з 
національною культурою, історією, народними традиціями; впровадження 
в освітній процес державної мови та задоволення національно-освітніх за-
питів усіх національних меншин; інтеграція у світову освітню систему; ці-
лісність та наступність освітянської діяльності; безперервність освіти; ди-
намічність, саморегуляція та самооновлення системи освіти [1]. 

Методологічно значущими для автора статті стали: 
• історико-культурологічний підхід, що дозволяє розглядати 

взаємодію етнічної культури особистості та людських спільнот (етносів) в 
їхній цілісності та історичному розвитку; визначати значущість 
національних традицій як підгрунтя національної культури, як важливого 
чинника у формуванні здатності до культурної ідентифікації; 

• системно-комплексний підхід, що обумовлює узгодженість, 
безперервність, спадкоємність ціннісних орієнтацій, цільових і змістових 
засад різних ланок етнохудожньої освітньої системи; 

• художньо-естетичний, який дозволяє поєднати етнохудожню 
освіту з вихованням естетичної культури особистості у процесі освоєння 
специфіки художньо-образної системи різних видів народного мистецтва 
та інших галузей традиційної культури; 

• інтегративний підхід, який забезпечує якісно новий рівень в 
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осягненні народної художньої культури як синкретичного явища, що 
володіє інтегруючими якостями і зберігає етнічну культурну цілісність; 
дозволяє здійснити художньо-естетичний синтез різних рівнів, видів і 
типів художньої творчості; міждисциплінарний гуманітарний синтез 
мистецтва, рідної мови, фольклору, літератури, історії, мистецтва – 
необхідний у цілісному освоєнні духовного змісту культури; 
універсальний синтез різних галузей знання в цілісну систему на основі 
образів, тем, понять, текстів, що розкривають універсальне знання; 

• особистісно зорієнтований підхід, який ставить особистість, що 
росте, в центр навчально-виховного процесу та забезпечує їй повноцінне 
входження у сферу культури: розвиток історичної пам’яті, етично-
естетичних якостей; 

• діяльнісний підхід, що обумовлює нерозривність теоретичної і 
практичної сторін етнохудожньої освіти; залучення студентів у систему 
навчально-пізнавальної діяльності допомагає розвивати природну 
мотивацію учіння і художньої творчості, цей підхід забезпечує створення 
умов для самореалізації особистості як громадянина України, 
орієнтованого на національні цінності; 

• етнорегіональний підхід, який дозволяє реалізовувати можливість 
органічного поєднання загальноукраїнського і регіонального компоненту 
етнохудожньої освіти; допомагає ідентифікувати суб’єктивний досвід 
особистості з художньою культурою України, свого регіону з художньою 
культурою інших народів; сприяє формуванню шанобливого, толерантного 
ставлення до інших культур; 

• екологічний підхід, який забезпечує збереження єдності, зв’язків 
людини з рідною землею, з природою як основою життя, джерелом 
художньої творчості. 

Дослідники процесів суспільного розвитку різних країн все частіше 
звертаються до аналізу тих феноменів, які, не дивлячись на світову глоба-
лізацію, зберігають свою самобутність. Серед таких феноменів – культурне 
розмаїття, яке, за твердженням польського вченого професора Лєшека 
Корпоровича, не так легко піддається уніфікації і вступає у суперечність з 
закономірностями глобалізаційних процесів. Він, зокрема, звертає увагу на 
те, що «... багато процесів стандартизації та культурної уніфікації генеру-
ють дещо парадоксальні, але у відповідності з логікою їхнього протікання, 
свої власні «антипроцеси», заперечення самих себе та «антитенденції», які 
руйнують попередні закономірності, зрештою, ведуть до нового правопо-
рядку на горизонті сучасних феноменів. Таким чином, формується новий 
образ культурної реальності» [10]. 

Оскільки інтеркультурний діалог є одним із визначальних чинників у 
цій взаємодії, то він, за умови адекватного його застосування стає дійовим 
фактором у досягненні цієї мети. До речі, саме на дієздатність 
інтеркультурного діалогу у вибудовуванні системи толерантних відносин у 
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поліетнічному суспільстві звертають увагу міжнародні організації (Рада 
Європи, Європейський Союз, ОБСЄ тощо), постійно проводячи «круглі 
столи», семінари, конференції. Скажімо, Рада Європи, за період з 1950 по 
2008 роки прийняла 17 рамкових конвенцій, які тим чи іншим чином 
стосуються інтеркультурного діалогу, а також майже 150 рекомендацій 
різних спеціалізованих органів РЄ [7]. 

Рівень духовності людини найтіснішим чином пов’язаний з його ес-
тетичною культурою, відношенням до мистецтва. Впливаючи на почуття, 
емоції, переживання, мистецтво вносить глибокі зміни в духовну сферу, 
проектуючи внутрішній стан людини на поведінку і вчинки. 

Дана стаття присвячена аналізу проблеми застосування національних 
традицій у фаховій підготовці майбутнього вчителя музики 

Аналіз психолого-педагогічної літератури з проблеми фахової підго-
товки майбутнього вчителя музики довів, що готовність до музично-
педагогічної діяльності, педагогічний професіоналізм охоплює як набір 
професійних властивостей та якостей особистості педагога, що відповіда-
ють вимогам професії, так і володіння необхідними засобами, що забезпе-
чують не лише педагогічний вплив на вихованця, але і взаємодію, співро-
бітництво та співтворчість з ним. Підвищення якості фахової підготовки 
випускника вищого педагогічного навчального закладу вимагає переосми-
сленням мети та результату освітнього процесу, модернізації його змісту 
та оптимізації технологій його організації. 

За цих умов, педагогічні технології, що спрямовуються на форму-
вання духовного світу людини, стають невідкладною, нагальною потребою 
суспільства. На думку Г.М. Падалки, – «Формування духовного світу лю-
дини, закономірності гармонізації життя, забезпечення природного вхо-
дження до соціального середовища складають нині особливо важливий 
предмет наукових пошуків» [8, c. 7]. Духовне формування особистості – це 
передусім розвиток її в духовно насиченому етнокультурному просторі. 
Цей процес визначається чисельними факторами, вирішальними з яких є 
вплив сім’ї, освіти та релігії, узагальнюючи – середовища. 

Відомо, що традиційна музика, поряд з мовою та фольклорним мис-
тецтвом, містить у собі базові коди культури народу. Отже, музика дає 
унікальну можливість емоційного, неопосередкованого словами проник-
нення у світи інших культур. В умінні ефективно використовувати цей 
потенціал музичного мистецтва і полягає одне з головних завдань 
підготовки вчителів музики. Це завдання сьогодні ускладнюється тією об-
ставиною, що студенти перебувають у світі, де панує зовсім не традиційна 
культура. Постійне тиражування, репродукування музики у повсякденному 
житті засобами масової інформації, використання її як фону-емблеми для 
подачі інформації (наприклад, у рекламі), зростання обсягу музичної 
інформації, яку людина повинна переробляти, обумовлює те, що музика 
стає засобом специфічного інформаційного впливу на особистість. Яким 
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виявиться цей вплив, залежить від середовища, в якому перебуває людина. 
Етнокультурне середовище не створюється автоматично внаслідок 

того, що представників однієї чи кількох культур об’єднали разом обста-
вини простору та часу. Адже група представників одного етносу може ви-
никнути і на космополітичних засадах культури Голівуда та МТВ, що ми, 
на жаль, й спостерігаємо доволі часто в студентському середовищі. Моло-
діжні субкультури: емо, готів, панків, реперів тощо приваблюють студен-
тів яскравою обгорткою, яка заважає побачити їхню внутрішню пустоту. 
Зрозуміло, що такий студент-космополіт, закінчивши ВНЗ, транслюватиме 
свій денаціоналізований світогляд в учнівську масу. 

Щоб запобігти цьому, сучасні науковці приділяють велику увагу 
створенню етнокультурного середовища у ВНЗ. Найважливішим знаряд-
дям у цьому процесі фахівці (Н. Арзамасцева, І. Жуковський, 
О. Кузнецова, Н. Морова та інші) вважають готовність майбутніх учителів 
музики до інтеркультурного діалогу. 

Аналіз вказаної проблеми переконує, що на сучасному етапі розвит-
ку вітчизняної мистецької педагогіки відсутня методика навчання майбут-
ніх вчителів музики на засадах вивчення та використання національних 
традицій. Процес етнохудожньої підготовки майбутніх учителів музики 
шляхом застосування музичних традицій ґрунтується на взаємодії двох 
структур: 

– особистості майбутнього вчителя, у якій особистісні якості та 
властивості (естетичні почуття, смаки, потреби, знання, уміння, навички, 
творча індивідуальність тощо) є структурними компонентами; 

– народних музичних традицій як впливової виховної субстанції. 
Під традицією, ми розуміємо художній досвід, що історично 

зберігається і транслюється в даному соціокультурному просторі і часі. 
При всій своїй різноманітності (за носіями досвіду, способами зберігання і 
передачі тощо) традиції завжди виявляються в деякому оформленому 
стані, на рівні стійких утворень художньої культури. «Старе» і «нове» в 
мистецтві органічно взаємодіє лише в рамках змістового і єдиного есте-
тичного відношення, саме естетичним критерієм спрямовується і 
контролюється ця взаємодія. Отже, традиція – це особлива інформаційна 
структура, що здійснює як міжвидові, так і внутрішньопросторові зв’язки в 
художньому процесі. Для актуалізації традиції необхідна наявність 
інтересу і потреби в певному минулому досвіді. Причому інтерес 
формується не лише суб’єктивною вибірковістю, прихильністю, але і 
усвідомленням суспільно-художньої потреби. В цьому випадку традиція 
дійсно стає точкою відліку, спонукальною силою. Кожен витвір мистецтва 
включає неповторне, одиничне і таке, що повторюється – загальне. Те, що 
повторюється – своєрідна матриця, здатна породжувати собі подібне і 
складає суть традиції, яка віддзеркалюється у фольклорі. 

Відомо, що традиційна музика, поряд з мовою та фольклорним мис-
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тецтвом, містить у собі базові коди культури народу. Отже, музика дає 
унікальну можливість емоційного, неопосередкованого словами проник-
нення у світи інших культур. В умінні ефективно використовувати цей 
потенціал музичного мистецтва і полягає одне з головних завдань етноху-
дожньої підготовки майбутніх учителів музики. 

Визначення векторів етнохудожньої підготовки та узагальнення тен-
денцій формування етнохудожнього освітнього середовища дали змогу 
сформулювати умови його створення у ВНЗ. Вони включають: 

– створення ефективних міжнаціональних, міжконфесійних, міжку-
льтурних відносин у суспільстві; 

– формування толерантної особистості (вихованця, учня, студента, 
фахівця). 

– підготовка вчителів, здатних працювати з урахуванням фактора 
полікультурності етнокультурного освітнього середовища. 

Отже, етнокультурна підготовка майбутніх учителів музики крім 
традиційних завдань має включати такі компоненти: знання геополітичної 
та етнокультурної специфіки регіону, знайомство з культурами народів, що 
проживають у регіоні, спеціальну соціально-філософську та соціально-
педагогічну підготовку. 

Означені тенденції впливають на характер та особливості освіти в 
мультикультурному соціумі, а також певним чином обумовлюють процес 
етнокультурної підготовки майбутніх учителів музики в умовах полікуль-
турності. 

Майбутній учитель музики у процесі етнокультурної підготовки у 
ВНЗ має оволодіти наступними професійно значущими та особистісними 
якостями: 

– усвідомленням смислу, значущості та мети професійно-
педагогічної діяльності у контексті актуальних педагогічних проблем мис-
тецької освіти в умовах мультикультурного суспільства; 

– осмисленою, зрілою педагогічною позицією; 
– культурною толерантністю; 
– умінням по-новому формулювати освітні завдання з предмета, до-

сягати та оптимально переосмислювати їх під час навчання; 
– здатністю вибудовувати цілісну освітню програму, яка врахову-

вала б індивідуальний підхід до студентів, освітні стандарти, нові педаго-
гічні орієнтири; 

– співвіднесенням сучасної йому реальності з вимогами особистіс-
но зорієнтованої освіти, коригуванням освітнього процесу за критеріями 
інноваційної діяльності; 

– здатністю бачити індивідуальні здібності кожного учня і навчати 
відповідно до їхніх особливостей; 

– уміннями продуктивно, нестандартно організувати навчання й 
виховання, тобто забезпечити творення учнями своїх результатів і, викори-
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стовуючи інноваційні художньо-педагогічні технології, стимулювати їхній 
художньо-творчий розвиток; 

– уміння аналізувати зміни в освітній діяльності, розвитку особис-
тісних якостей вихованців; 

– здатністю до особистісного художньо-творчого розвитку, рефлек-
сивної діяльності, усвідомлення значущості, актуальності власних пошуків 
і відкриттів. 

Підсумовуючи розгляд проблеми соціокультурної підготовки майбу-
тнього вчителя музики через призму інтеркультурного діалогу, варто під-
креслити необхідність знаходити шляхи зближення та поступової інтегра-
ції різних філософських стратегій освіти як важливої умови формування 
єдиного світового освітнього простору, інтеграції національних освітніх 
систем, міжнародного консенсусу у визнанні універсальних освітніх ідеа-
лів та цінностей при обов’язковому збереженні та підтримці національних 
особливостей і пріоритетів національних освітніх систем. 

Таким чином, перспективи вивчення означеної проблеми полягають 
у визначенні закономірностей розгортання етнокультурної підготовки 
майбутніх учителів музики в умовах мультикультурного освітнього прос-
тору, зростання ролі медіапідготовки майбутнього вчителя, який має прое-
ктувати етнохудожнє середовище школи із залученням сучасних худож-
ньо-педагогічних технологій 
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