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МУЗИКОЮ

Теор)я та практике! музичного виховання через специф!!<у музики як 
универсально'! мови можуть одночасно розв’язувати заедания як есгетичного 
виховання, так \ виховання пошани до явищ 1нших кулыур.
_____ Ооктьки... метою музичного виховання дошшьниюв е формування
початюв музично-естетично'Г культури д1тей, аюуапьним заеданиям стае; пошук 
такого компонента музичноТ культури особистост!, реап1зац1я якого однаково 
сприяе як музичному розвитку, так I формуванню уявлень про р1зн1 культури, 
емоц|йно-позитивному ставленню до Тх носпв.

Таким компонентом, на наш погляд, е музично-мовна здобнклъ -  
своерщний 1нструмент освоения музичноТ мови як системи виразних засоб!в, що 
склалася (сторично. Музика р1зних нацюнальних I репональних культур вистугтае 
в цьому випадку сукупыстю мо;з. У розгляд! поняття “музично-мовна здбнють" ми 
виходимо з визначення, запропонованого М.Арановським I розробленого на 
основ! загальноТ теорГТ здбностей С.Рубнштейна в екелериментальних 
доспщженнях Д.КирнарськоТ I Ф.МалуховоТ. С.Руйнштейн визначив, ЩР 
загальним компонентом р1зних розумових здбностей, кожна з яких мае I овен 
специф|чн! особливосл, е я,<1стъ процеав анал1зу (а, отже, й синтезу) ' 
п5нерап1зац11 вщносин. Таким чином, олерацп анап1зу, синтезу й узагальнення 
вщносин, яю, будучи загальнорозумовими операциями I реал130вуючись на 
музичному матер1ал1, складають основу музичного мислення як компонента 
музично-есгетичноТ культури особистосл й лено пов’язаноТ з ним музично-мовно) 
здбносп. Осюльки найбтьш цт1сними узагальненнями вах стсрн музично! 
побудови е узагальнення стильовогс характеру, що включае й стилютику музики
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зних культуриих традицм, Д.Кирнарська пропонуе визначити музичмсть, що с 
основою музичноТ культури особистосп, як “эрбнкггъ до правильного стильоэого 

[гмуття”, що фунтуеться на розвиненм музично-мовнм эдбносп.
У за га л ь н е н н я  багатьох музичних текстю I виведення певних стереотип1в 

зв’язюв звуюв вщбуваетъся за допомогою музично-мовноТ здбносп. Огже, 
насичення слухового досвщу достатньою юльгастю одностильових зразюв веде; 
за собою узагальнення повторюваних у даному стил! музично-структурних 
закономерностей, а, отже, й розвиток музично-мовноТ зд1бносп. Теза про 
важлив:сть накопичення оптового досвщу не беретъся пщ суммв у музичнсь 
педагопчн1Й лтератург Проте будь-який слуховий досвщ неминуче е досвщом 
сжле-слухозим. Так, за словами М. Михайлова, будь-який спуховий дссвщ 
“узагалГ е абсурд, бо внч заведи формуегься на основ сприйняття певного кола 
твор1в, що напежать до певного стилю.

' Виникнення пози гивних емоцм I 1нтересу до звучноТ музики як 
передумови усп!шного накопичення слухового досвщу пов’язано 13 взаемод1ею 
корогкочасноТ та дозготривалоТ пам’ял слухача. У довготриваши пам’яп в 
згорнутому вигляд! кодуетъся весь слуховий досвщ, у н!й “запздаютъ” 
звуковщношення, що найчасгпше повторюються, й угворюеться внугр1шня, не 
обов'язково уевщомлювана система правил, яка Тх пов’язуе. У момент 
сприйняття незнайомоТ музики актив1зуеться короткочасна пам’ять, вщбуваеться 
зв!рення музичноТ 1'нформацн з -лею, що вже збер!гаетьоя в довготривалм пам’я'п, 
унаслщок чого зд!йснюеться протозування найближчого музичного майбутнього. 
Якицо е дуже р1зке вщхилення нового материалу вщ того, який протозусться, 
ещбуваетъся зрушення в емоц!Йних оцЫках звучного матер1алу в негативний 5ж.

!з цього виходить, що емоц!йно-позитивне сгавлення у слухача, 
незалежно вщ його в!ку, викликае музика, Ыформаьуя про законом1рност1 якоТ в 
тому або !ншому вигляд вже моститься в довпэтривал1Й пам’яп. Тому не дивною 
е несприйнятлив1стъ дорослого слухача, що зкаходитьоя по вщношенню до мови 
багатьох стил1в у положенн! “мауглГ. Резулыати спссте|зеження за проце.сом 
сприйняття дошюльниками музики р1зних стил1В дозволили М.Ройтершгейну 
сгверджувэти, що дли однаково сприймакль р1зноманггн1 способи викладу 
музичноТ думки, р13номан!тн1 стил! музики, що вони з Ц1кав1стю, швидко й устншно 
ОСВОЮЮТЬ Р13Н1 МуЗИЧН! мови.

Педапопчн! дослщження Ю.Ал1ева, Н.КорсунськоТ, С.Старобинського 
висвп'люютъ окрем| аспекти проблеми сприйняття школярами музики риних 
СТИЛ1В. Для цього ж В!ку з метою профеайноТ орентацй Д.Кирнарською 
розроблен) тести для визначення р1вня ролвигку музично-мовноТ эдобнэсгл. 
Розгляд музичноТ МОВИ як СеМ!ОТМЧНОТ система ставить и в один ряд 3 1НШИМИ 

знаковими системами, що припускае \ схож! механ'юми Тх засвоення. Як 
мовлечня, так I музична мова, несвщомо засвсюклъся вже в дошюльному В1Ц1 й, 
на думку КТарасовоТ, одразу як система в едносп трьох ТТ основних складсвих: 
семантики”, “лексики” I “граматики”, почикаючи з Тх найепементариших 
омпонентв. Музика р1зних стил1в з ТТ мовними осооливостями також легше 

саоюеться в дошюльному вМ, а сама зд|бн1сгъ до сприйнятгя шно; стилюгики 
[ком знижуетъся так само, як I здШ сть до засвоення р1зних мов.

3 6]рник_н_аукових  п р а ць. П е д а г ог/чн / н а у к и ______
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З б 1рник н а у к о ви х  п раць.  П е д а г о г / ч н / науки

Однак говорити про розвиток музично-мовно! здбносп як такий у 
дошюльному В1Ц1 важко, осюльки навггь старш! дошюльники на незначному 
р!вн1 володють розумовими операц1ями, необхщними для розумЫня 
струкгурних законом1рностей музичноТ мови, а становления сприйняття 
1нтонац|'йного аспекту музики випере,цжае становления сприйняття анал1тично! 
форми. Але при видтены таких полярних форм у музичнм мов!, як анал1тична 
й Ытонацмна, слщ пщкреслити, що розведен! мовою аналггичн! засоби I 
протсинтонаци зливаються в музичному вислов!, що говорить на користь 
одночасного Т'х П1знання суб’ектом, незалежно вщ в!ку слухача. Отже, йдеться 
про неминуч!сть розвитку елементарних прояв!в музично-мовноТ здбносп вже 
в дошюльному В1Ц1, що виражаються в емоцмно-лозитивному ставленн! до 
музики ЫиюТ культури, П1знаванн1 и зразюв, Ытереа до позамузичних символ!в 
культури. Тому е пщстави вважати, що в дошюльному вМ дитина здатна й 
повинна засвоювати музику р1зних стил1в I етн1чних традицм: I свою рщну (як 
Ц1л!сну систему, “мову”, зраховуючи велию можпивосл насичення музичного 
досвщу цим сшльовим пластом), I Ыонацюнальну (у вигляд! елементарних 
компонент!в “лексики”, “граматики").

Труднощ! у сприйнятл музики р1зних культурних традицм багато в 
чому пов’язаш з необхщнктгю подолання слухових стереотип1в, що вже 
склалися (Ш.Гусейнова, Т.Гальцева, Ф.Малухова, А.Юсф1н). У дошктьника 
таю стереотипи не вироблеш, I е можливють паралельного засвоення 
стилютики, характерно'! для музики р1зних культурних традицм, сприйняття 
й виконання якоТ актуал1зуе музично-мовну здатнють.

Методичн! пщходи до залучення слухач!в до ЫшонацюнальноТ музики при 
деяюй Тх В1ДМ1ННОСП багато в чому стпвзвучн! один одному. Уа вони б1льшою чи 
меннюю м1рою спираються на шлы-нстъ архетигш, уплених у р1зних музичних 
культурах, I на епециф1чн1сть музично-мовних особливостей цих культур.

Грунтуючись на положенн! про багат0р1вневу структуру музичного 
сприйняття (дослщження АГотсднера, В.Медушевського, В.Холог.овоТ, 
АТороповоТ), Ф.Малухова пропонуе триелементну модель психосемантичних 
р!вн1в музичноТ мови. Перший р1вень -  р1вень арха'Гчних форм музичноТ 
свщомосп, на якому “енциклопедя свповщчуггя’1 (вираз В.Медушевського) 
вщображена в 1нтонац1йн!й форм1 Це ун!версальний шар музичноТ свщомост! 
поза цив1п!зац!йними, нацюнальними й культурними вщмЫностями. Другий -  
р|вень конзенцюнальних форм музичноТ свщомост! -  закр1гшення в р1зних 
культурах музичних архетитв у стилютично-мовних вар1антах, що 
вщображаютъ 1сторично-цив1л1зац1йн! особливосл виразу архетипних значень. 
Трели р1вень -  р!вень семютичних форм музичноТ свщомосп, який юнуе та 
сприймаеться через 1нтонац1ЙИ1 шше, що закртилися.

Б!льшють дошюльниюв знаходитъся на першому етап! розвитку музичного 
сприйняття, на якому художнм свгг постае в дифузному вигляд; у ньому 
повн1СТЮ вщсуттн вищ| р1вн! значения, а опорного значения набувае оточуючий 
музику контекст, яким у дошюльному В1ц| е гра. Пщкресленою увагою до анал1зу 
явищ, що вщносяться до другого й третъого, а частково й до першого р1вн1в, 
В1др1зняються практично ва ап роб и ознайомлення спухацькоТ аудитори з 
Ышонацшальиою музикою.
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Так, Т.Гальцева бачить ршення проблеми в диферен^ацм слухача 
залежно в!д етнотипу й формування необхщного комплексу здбностей для 
сприйняття 1НШОТ музичноТ традицп. 111. Гусейнова пропонуе виявлення загальних 
семантичних, емоц1йно-виразних особливостей музики даних культур, уключення 
музики в контекст специально оргаызованопо художнього сярийнятгя. Пщсумком, 
що свщчить про сприйняття, яке вщбулося, мае ста™ закрЩпення ц1л1Сного 
сенсорного образу за кожною з розглянутих музичних культур, що 
супроводжуеться установкою на Тх р1вноц1НН1Стъ. У  методичних пщходах 
Ф.МалуховоТ' передбачаеться актуал1зац|я глибинних архетм^в музичноТ мови 
через занурення в 1нше музично-мовне середовище й широкий контекст 
етнокультурних традицм, а  попм освоения конвенцюнальних засобнз музичного 
виразу Ц1еТ культури.

Таким чином, можна видтити таю пщходи до пщбору музейного та 
позамузичного матер1алу, як! дозволяють орган1зувати ознайомлення 
дошюльниюв з Ышонацюнальною музикою: 1) п'щкреслення сптьних [эис р)зиих 
музичних культур (схож! архетипи, прото1нтонац1Т, жанри) при первинному 
ознайомленн! з окремою музичною культурою шляхом зютавлення явищ 
незнайомоТ музичноТ культури з явищами культури нацюнальноТ; закрппення за 
кожною з музичних культур ц1Л1сного матер1апьного образу, що супроводжуеться 
використанням доступних розум!нню дошюльниюв позамузичних символ!в 
культури й освоениям Тх у р!зних вил,ах дитячот дяльносп; 2) виявлення й 
усвщомлення, а по можливосп й засвоення, що актуал1зуе розвиток музично- 
мовних здбностей, специф1чних елементв музичних мов (звуковисотних I 
метроритм1чних систем, 1нтонац1й-символ1в та 1Н.) у р1зних видах дитячоТ 
музичноТ дяльносп; 3) необхщн1Сгтъ затвердження самоцЫносп кожно'Т з культур 
як шляху до ухвалення, дов1ри до ТТ цЫностей, до розумЫня Чниюго", показ 
вар1ант1в переосмислення явищ певноТ музичноТ культури предсгавниками |нших 
музичних культур; 4) (грова форма занять-подорожей, по можливосп об’еднання 
матер1алу, присвяченого кожнм з культур, единим сюжетом.

З б / р н и к  н а у к о в и х  п р а ц ь .  П е д а г о г / ч н / н а у к и ________
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