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процесу виготовлення інструменту, сфокусованого на отримання 

акустичного результату, з особливостями матеріалу, символікою 

форми, фігурами-оберегами, нерозривному взаємозв’язку ритуалу, 

музики, просторової композиції, орнаментованих аксесуарів ми 

прийшли до висновку, що бубон був не просто технічне знаряддя для 

видобування звуку, а мав, куди важливіше, магічне і чарівне значення у 

народів Півночі. 
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Зосередженість на музичному творі, відчуття енергетики 

слухацької аудиторії та розуміння індивідуальних аспектів, які 

формують сценічне відчуття – усі ці фактори є запорукою подолання 

хвилювання та досягнення успіху. 

«Стихія музики, яка підкоряє тебе, не залишає місця пересічним 

думкам. В ці хвилини забуваєш усе – не тільки глядачів, залу, а і самого 

себе». С.Т. Ріхтер. 
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Одним з провідних завдань сучасної мистецької освіти в Україні є 

прилучення нових поколінь до універсальних культурних цінностей 

людства. Концепція викладання предметів художньо-естетичного 

циклу актуалізує проблему методичного забезпечення процесу 

підготовки майбутніх викладачів музичного мистецтва до здійснення 

навчально-виховної та просвітницької функцій засобами наративно-

дискурсивних технологій. Педагогічний потенціал останніх зумовлений 

феноменологічним та герменевтичним підходами до осягнення текстів 

не тільки як загальнокультурних явищ, але і педагогічних [2; 4]. 

Розуміння принципової можливості впровадження в педагогічну 

практику наративно-дискурсивних технологій ґрунтується на ідеях 

науковців про дискурсивну природу мистецтва та діалогічність 

мистецьких творів, що висвітлено в працях М. Бахтіна, Г. Гадамера, 

П. Рікера та ін. [5].  
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Сучасні науковці та фахівці мистецької освіти наполягають на 

необхідності ектраполяції положень наратології в теорію й практику 

мистецької педагогіки. Це потребує чіткого теоретичного розуміння 

сутності феноменів «наратив», «дискурс», «художньо-педагогічний 

наратив», «педагогічний дискурс» у контексті проблематики 

педагогічної науки. 

За своєю етимологією слова «наратив» (від лат. narratio – розповідь, 

оповідання) та «дискурс» (від фр. discours – промова, виступ, розмова) 

є дуже близькими й належать до сфери вербального спілкування. Тоді 

як у сучасних дослідженнях ці наукові поняття розмежовуються. Вчені 

розглядають дискурс як головний інструмент комунікації, який 

відповідає за створення зворотного зв’язку та досягнення 

взаєморозуміння між учасниками спілкування [3]. При цьому 

важливого значення набуває екстринсивна (спрямована назовні) 

природа дискурсу. Означена характеристика визначає вмотивоване 

прагнення особистості до укріплення й розширення контактів з іншими 

людьми, із соціумом. За наявністю певних екстринсивних мотивів у 

співучасників комунікації формується готовність до нових контактів, 

до придбання нового досвіду. Натомість наратив частіше трактується 

як засіб вербального вираження особистісних установок та інтенцій, 

власних почуттів і переживань, як прийомом самоусвідомлення і 

саморозуміння. На відміну від дискурсу, наративи за своєю природою 

інтринсивні (спрямовані всередину), і пов’язані з вищими потребами 

людини, її інтересами та життєвим смислом. Таким чином, 

розмежування дискурсу та наративу відбувається на підставі 

розбіжностей у внутрішній спрямованості та за функціональним 

призначенням. А саме, дискурс виконує педагогічно-організаційну 

функцію, тоді як наратив відповідає за оповідально-дидактичну 

(мовленнєву) стратегію [8]. У працях сучасних науковців мовленнєва 

стратегія визначається як узгоджена послідовність мовленнєвих дій, 

орієнтованих на вирішення комунікативних завдань. 

У дослідженнях І. Бехта розглядається феномен «дискурсивні 

стратегії». Узагальнюючи думки науковців, дослідник зазначає що 

дискурсивна стратегія «…являє собою план-програму оптимальної 

реалізації комунікативної інтенції» [1]. На погляд автора: «Цей план 

включає у себе вибір предмета і теми спілкування, а також 

випрацювання взірців інших комунікативних процедур, виконання яких 

пов’язано з реалізацією поставленої комунікативної мети» (Там саме). 

Слід зазначити, що наративна стратегія спрямовує педагогічний 

дискурс на демократичний стиль спілкування викладача й учнів, для 

якого притаманні позитивне ставлення до учнів, взаємна повага й 
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довіра, прагнення до порозуміння, захоплення спільною творчою 

діяльністю. 

Сучасні дослідники обґрунтовують доречність впровадження в 

педагогічний дискурс художньо-наративних стратегій. О. Смолінська 

убачає в цьому дієвий засіб, який «… створює природні ситуації 

міркувань і співпереживання, увиразнює сутність особистісного 

характеру педагогічного знання, розширює мовно-педагогічну картину 

світу майбутнього вчителя» [7]. 

А. Закірова зазначає: «Педагогічний наратив не лише систематизує 

педагогічне знання, а й пропонує його інтерпретацію у формі наукових, 

науково-популярних, художніх текстів різних жанрів» [2]. Суголосною 

є думка дослідниці М. Лещенко, яка пропонує застосування в 

педагогічній практиці різних видів наративу, у тому числі художнього, 

бо це є «…ефективним шляхом розвитку професійно-педагогічної 

ідентичності вчителя». 

Особливості художньо-педагогічного наративу висвітлено у 

дослідженнях О. Семеног. Вчена окреслює різнобічні аспекти реалізації 

різновидів художньо-педагогічних наративів та стилів педагогічного 

спілкування. Художній наратив О. Семеног характеризує як «…спосіб 

динамічної вибудови своєрідного «фіктивного» (узагальненого) світу 

історії, в якому подано рішення проблемної ситуації». На відміну від 

художнього, художньо-педагогічний наратив «… пропонує 

об’єктивність інформації, розмірковування над конкретними подіями і 

фактами». Занурюючись у мовленнєву палітру найкращих зразків 

художньо-педагогічних наративів видатних педагогів (Олександра 

Захарченко, Івана Зязюна та ін.), дослідниця зауважує на семантико-

стилістичній парадигмі слів педагогічної тематики («школа-матір», 

«учень-син»), яка створює ауру радісної педагогічної дії. 

Особливої уваги заслуговує художньо-наративна стратегія 

педагогічного дискурсу в практиці викладачів музичного мистецтва. 

Саме в руслі означеної стратегії створюється спільний для суб’єктів 

освітнього процесу комунікативний простір. Це особливе художньо-

комунікативне середовище, для якого «… характерна наявність єдиної 

мовно-знакової системи, сформованість тезаурусу, єдиних правил 

спілкування, що дозволяє усім учасникам комунікації реалізувати свої 

навчальні функції та задовольняти власні навчальні потреби» [9]. 

Наслідуючи ідеї науковців (О. Леонтьєва, О. Потебні, 

Ф. Шлейєрмахера та ін.), визнаємо принципову можливість 

відтворення художнього образу музичного твору засобами вербальної 

мови, як своєрідного «перекладу» уявлення в поняття та навпаки. 

Підставою для цього слугують певні властивості художньо-мовних 

знаків і принципи організації музичної форми (С. Шип), 
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синестетичність художніх текстів і полімодальна природа художньої 

мови мистецтва (Г. Богін). 

Узагальнюючи думки науковців, убачаємо педагогічний потенціал 

художньо-наративної стратегії в її зорієнтованості на сферу інтересів 

кожного учасника спілкування; спрямованості на створення атмосфери 

щирості, відвертості й довіри, гармонічності сприйняття (через 

поєднання раціонального й емоційне-чуттєвого), вільного й творчого 

відображення (через когерентність репрезентативних та 

інтерпретаційних елементів оповіді). З точки зору музичної педагогіки, 

педагогічний дискурс у руслі художньо-наративної стратегії оптимізує 

процеси самопізнання, саморозвитку й самореалізації учнів.  
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