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Integrity, Information and Communication Technologies in Scientific Research, Innovation 
Basics, Academic Mobility, Project wraiting. 

In addition, they offer Statistical Methods, Pedagogy and Psychology of higher school, 
Oratory, Modern Communication Basics, Professional Ethics are important also. Among the 
most effective forms and methods of innovative research training for future PhD, scientific 
and pedagogical workers distinguish: participation in the preparation of scientific 
publications in international peer-reviewed publications; participation in scientific 
conferences; internship in leading domestic and foreign scientific centers; participation in 
realization of research, educational, social projects. 

In addition, scientists highlight the importance of the following activitites: 
management of scientific research and organization and conduct of scientific events for 
students of schools, bachelors and masters, reviewing scientific articles, preparing reviews 
for abstracts of dissertations, etc. The conducted exploratory research allowed to clarify the 
content, forms and methods of innovative research training of doctors of philosophy. Its 
results will be used in developing the model of this training. 

Key words: innovative research training, PhD, third level of higher education, content, 
forms and methods of teaching. 
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МЕТОДИЧНІ ЗАСАДИ РИТМІЧНОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ 

МУЗИЧНОГО МИСТЕЦТВА ТА ХОРЕОГРАФІЇ 
 
У статті висвітлено концепція ритміки Емілѐ Жак-Далькроза й особливості її 

розвитку в міжнародній теорії та практиці; визначено мету ритмічної підготовки 
майбутніх учителів музичного мистецтва й хореографії, її методичні засади, головні 
завданнѐ й вимоги; виѐвлено резерви ритмічного вихованнѐ стосовно розвитку 
творчого потенціалу особистості, її соціально-комунікативних здібностей, здатності 
до експресивного самовираженнѐ; з’ѐсовано можливості використаннѐ ритміки щодо 
формуваннѐ музично-рухової компетентності майбутніх учителів музичного 
мистецтва й хореографії, їхньої здатності емоційно сприймати, переживати, розуміти 
та пластично інтерпретувати композиторські твори різних епох і стилів.  

Ключові слова: методичні засади, ритмічна підготовка, майбутні вчителі 
музичного мистецтва й хореографії, концепціѐ Емілѐ Жак-Далькроза, музично-рухова 
компетентність.  

 
Постановка проблеми. Ритміка Емілѐ Жак-Далькроза з’ѐвилась у 

першій чверті минулого століттѐ ѐк метода цілісного навчаннѐ естетично-
гуманістичного характеру в річищі Нового вихованнѐ, пропагуячи навчаннѐ 
через діѐльність і досвід, що розпочинаютьсѐ від переживаннѐ музики, 
збагачуячи палітру почуттів, і призводить до її розуміннѐ, розвиваячи 
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вміннѐ аналізувати й синтезувати, творчо мислити й діѐти. Наукові й 
методичні пошуки у сфері ритміки не припинѐятьсѐ й сьогодні. За сто років 
свого існуваннѐ метода Далькроза набула трансконтинентального 
характеру, поширившись у країнах Європи, Америки, Азії, Австралії. 
Популѐрність ритміки зумовлена її безмежними можливостѐми розвивати 
творчий потенціал особистості, її соціально-комунікативні здібності, 
здатність до експресивного самовираженнѐ.  

Ритміка дозволѐю особистості пізнавати музику через співвіднесеннѐ 
її з власним внутрішнім світом, верифікую світовідчуттѐ особистості через 
тілесну пластику, гармонізую її духовний, психічний і фізичний стани. 
Розвивальний і реабілітаційний потенціал ритміки можна реалізовувати в 
роботі з дітьми й молоддя, особами третього віку, пересічними громадѐнами 
й мистцѐми. Проте ефективне використаннѐ багатого арсеналу ритміки 
Далькроза у вітчизнѐному просторі вищої освіти, особливо в підготовці 
майбутніх учителів музичного мистецтва та хореографії, потребую 
з’ѐсуваннѐ її теоретичних і методичних засад. 

Аналіз актуальних досліджень. Найактивніше питаннѐ ритмічної 
підготовки вивчаятьсѐ в межах Міжнародної асоціації ритміки Далькроза 
науковцѐми з різних країн, зокрема такими, ѐк В. Бауэр (США), 
А. Пастернак (Польща), Л. Сешан (Швейцаріііѐ), Минди Шие (Тайвань) М.-Л. 
Юнтунен (Фінлѐндіѐ) та ін. У польській науковій думці проблеми ритміки 
маять давня традиція М. Бжозовської-Кучкевіч, З. Буровської Е. Кіліньської-
Евертовської, М. Пшиходзіньської та ін.), ѐку продовжуять сучасні 
дослідники А. Грайпель, Р. Лавровська, Б. Островська, М. Стемпюнь та ін. На 
початку ХХІ століттѐ ритміка Е. Жак-Далькроза починаю досліджуватисѐ в 
Україні (К. Завалко, В.Клячко, О. Ростовський та ін.), проте системне її 
впровадженнѐ в підготовку майбутніх учителів музичного мистецтва та 
хореографії потребую науково-методичного обґрунтуваннѐ.. 

Мета статті – визначити методичні засади ритмічної підготовки 
майбутніх учителів музичного мистецтва та хореографії в контексті 
концепції Емілѐ Жак-Далькроза та її розвитку в міжнародній теорії та 
практиці. 

Методи дослідженнѐ. У статті використано аналітичні методи 
(ретроспективний, компаративний, порівнѐльно-зіставний) та метод 
узагальненнѐ. 

Виклад основного матеріалу. Методичні засади ритмічної підготовки 
майбутніх учителів музичного мистецтва та хореографії базуятьсѐ на 
досѐгненнѐх психолого-педагогічної науки ХХ століттѐ. Очевидним ю вплив 
ідей активної школи, зокрема, педагогічної теорії Джона Дьяї, у ѐкій робитьсѐ 
наголос на учінні через діѐльність, що ґрунтуютьсѐ на спонтанних інтересах і 
особистому досвіді дітей. Не можна оминути увагоя теорія автогенетичного 
розвитку дитини Жана Піаже, що стимуляютьсѐ, керуютьсѐ та підтримуютьсѐ 
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педагогічноя діѐльністя, а також «техніки» Селестина Френе, що 
оріюнтуятьсѐ на інтереси й потреби дітей, на змістове наповненнѐ освітнього 
процесу через дослідницьку й технологічну діѐльність самих учнів, а в 
методах спираятьсѐ на проблемне навчаннѐ.  

Розвиток ритміки Е. Жак-Далькроза був суголосний великій театральній 
реформі початку ХХ ст., поѐві балетної трупи Сергіѐ Дѐгілева, супроводжувала 
народженнѐ танця модерн. Ціле поколіннѐ хореографів виросло на вільному 
танці Айседори Дункан, відлуннѐ ѐкого знаходимо й у працѐх Далькроза. 
Варто згадати, що в епохальній постановці балету Ігора Стравінського «Весна 
свѐщенна» талановита ученицѐ Далькроза Маріѐ Рамберт допомагала 
В. Ніжинському зрозуміти складну партитуру балету, а танцівників учила 
опановувати складні ритмічні формули, ѐкі були характерноя ознакоя 
композиторського стиля її автора (Rambеrt, 1978).  

Отже, нове поколіннѐ хореографів тримало у своюму професійному 
багажі далькрозівську методу пластичної інтерпретації музики. 
Наголосимо, що Далькроза стоѐв у початків відродженнѐ у ХХ ст. античного 
культу тілесності, пошуків філософського, естетичного та 
психофізіологічного обґрунтуваннѐ фізичної досконалості лядського тіла. 
«По суті тільки музика ѐк юдине мистецтво, що спираютьсѐ безпосередньо 
на динамічний розвиток і ритм, здатна надавати стиль рухам тіла, 
безперестанку насичуячи їх емоціѐми, що визволѐятьсѐ музикоя та її 
інспіраціѐми. Коли лядське тіло станетьсѐ омузиченим і напоюним 
ритмами, податним на різнорідні няанси, тоді оживлена пластика стане 
самостійним мистецтвом вищого ґатунку» (Jaques-Dalcroze, 1992, с. 82).  

Слідом за античними філософами Е. Жак-Далькроза вважав рух 
найважливішим атрибутом лядського життѐ, наголошуячи,  що 
«бездіѐльність, нерухомість свідчать про атрофія органів, про загальний 
занепад життювих сил» (Жак-Далькроз, 2002, с. 67). Своя концепція він 
обґрунтовував у численних працѐх з оглѐду на універсальні філософські 
категорії «рух», «час» і «простір», ѐкі в ритміці конкретизуятьсѐ ѐк 
моторність, темпоральність, просторовість. Засадничим методологічним 
концептом ритміки стаю тілесність ѐк еквівалент чуттювості, причому 
«прекрасне тіло дано лядині не длѐ гонору, а длѐ гідного прийнѐттѐ власного 
духа» (Jaques-Dalcroze, 1992, с. 39). Кореляячись з ідеѐми античних 
філософів, особливо улябленого Далькрозом Платона, ритміка реалізую 
гносеологічний і гедоністичний потенціал тілесної пластики, через ѐку 
лядина сприймаю ритм і гармонія всесвіту (Клячко, 2015, с. 253).  

Окремі положеннѐ щодо ритмічної підготовки дітей та молоді можна 
знайти в провідних концепціѐх музичного вихованнѐ минулого століттѐ 
(Карла Орфа, Золтана Кодаѐ, Дмитра Кабалевського та ін.), але цілісну 
систему ритміки було створено саме Емілем Жак-Далькрозом. Оскільки 
його концепціѐ базуютьсѐ на засадах креативності, на її подальший 
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розвиток не могли не вплинути психологічні теорії творчості, що активно 
з’ѐвлѐятьсѐ у другій половині ХХ століттѐ. У першу чергу слід назвати 
американського професора Еліса Пола Торанса, теоретичні викладки ѐкого 
можуть допомогти сформулявати методичні засади ритмічної підготовки 
майбутніх учителів музичного мистецтва та хореографії. (Torrance,  1965). 

Не слід забувати і про психотерапевтичні властивості ритміки, хвала 
ѐким звучала з уст відомих медичних світил ще за часів Далькроза. 
Відповідні вправи з його методики й сьогодні залишаятьсѐ в арсеналі 
психотерапевтів і психіатрів. Очевидно, що з арт-терапевтичними засадами 
далькрозівської ритміки слід також ознайомлявати студентів педагогічних 
спеціальностей. 

Далькроз згадую, ѐк, пошукуячи причини невдач своїх учнів у працѐх 
фізіологів і психологів, він зрозумів, що аби успішно відтворити ритм через 
рухи, «недостатньо схопити його інтелектуально й мати м’ѐзовий апарат, 
що придатний длѐ вправної інтерпретації. Передусім потрібно налагодити 
швидке порозуміннѐ поміж мозком, ѐкий маю певні наміри й аналізую, і 
тілом, ѐке виконую замовленнѐ» (Jaques-Dalcroze, 1992, с. 36). Подальші 
пошуки дозволили Далькрозу з’ѐсувати, що найчастіше в результаті рухової 
візуалізації («втіленнѐ» у прѐмому сенсі) музично-слухових уѐвлень 
відбуваютьсѐ їх спотвореннѐ, оскільки бракую відповідних зв’ѐзків між 
мозком, периферійноя нервовоя системоя і м’ѐзовим апаратом, а також 
у наслідку антагонізму певних м’ѐзів, що виникаю завдѐки запізнення 
розпорѐджень мозку щодо їх розслабленнѐ. «Усвідомленнѐ сталого опору 
в м’ѐзовій системі й безладу в нервовій системі призводить до мозкового 
безладу, браку довіри до володіннѐ собоя, до невпевненості в собі. Часто 
цей загальний неспокій призводить до повної неможливості 
сконцентруватись» (Jaques-Dalcroze, 1992, с. 37). 

Розважаячи на тему внутрішньої інтелектуальної свободи Далькроз 
стверджую, що тіло відіграю в цьому значну роль. «Чим більше 
автоматизованих навичок набере наше тіло, з тим більшоя радістя дух 
наш вознесетьсѐ над матеріюя. Коли ми змушені думати про наше тіло, 
тоді мимовільно втрачаюмо певну свободу нашого розуму, оскільки … ю 
невільниками власної тілесної форми, в’ѐзнѐми матерії» (Jaques-Dalcroze, 
1992, с. 37). На противагу поширеній думці Далькроз завжди стверджував, 
що в результаті передозуваннѐ раннього інтелектуального розвитку, коли 
домінуять навички аналітичного мисленнѐ, відбуваютьсѐ не роз’ѐсненнѐ 
розуму, оскільки до нього вноситьсѐ неспокій, а порушеннѐ його рівноваги. 

Зауважимо, що ритмічні вправи Далькроза, з одного боку, 
призводѐть до напрацяваннѐ чисельних «автоматизмів» у функціонуванні 
м’ѐзової системи, а з другого – до формуваннѐ здатності швидкої передачі 
інформації «… між двома полясами нашого юства й розширення області 
наших натуральних ритмів… Одним із перших результатів вправ... стаю 
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відкриттѐ дитиноя способів пізнаннѐ самої себе, пануваннѐ над собоя, 
взѐттѐ ѐкби у власність своюї особистості» (Jaques-Dalcroze, 1992, с. 39). 
І коли дитина усвідомить, «ѐким прекрасним механізмом ю дане їй тіло», 
то відчую, ѐк зроджуютьсѐ в ній потреба застосуваннѐ всіх прихованих сил, 
ѐкими вона наділена. «Розвиваютьсѐ також її уѐва, оскільки розум, цілком 
вільний і нічим не обмежений, може нарешті відпустити поводи власної 
фантазії» (там само). Далькроз наголошую, що в результаті звільненнѐ 
дитини від усілѐких «зажимів» фізичного характеру, вона перестаю бути 
заклопотаноя нічого не значущими думками, починаю відчувати радість. 
«Цѐ радість ю новим чинником духовного розвитку, новим стимулом до 
вільної діѐльності» (Jaques-Dalcroze, 1992, с. 39). 

Методичні засади ритмічної підготовки майбутніх учителів музичного 
мистецтва та хореографії стосуятьсѐ всіх базових компонентів ритміки 
Далькроза ѐк тілесної візуалізації метроритму (евритміки), сольфеджіо та 
імпровізації. Перший компонент виконую засадничу роль, відтворяячи 
музичний розвиток за допомогоя пластики тіла. Часто його називаять 
евритмікоя (не слід плутати з вальдорфськоя евритміюя). Другий 
компонент – сольфеджіо – формую слух, на базі ѐкого вдосконаляютьсѐ 
вокальна й ритмічно-рухова компетентність майбутніх учителів музичного 
мистецтва та хореографії. Пунктом відправленнѐ длѐ формуваннѐ музичного 
слуху студентів-хореографів стаю читаннѐ нот уголос із попереднім 
докладним ритмічним, мелодичним та структурним аналізом. Активне 
формуваннѐ слуху полѐгаю не тільки в читанні нот із листа, але й у розвитку 
емоційного сприйнѐттѐ музики, пам’ѐті та уѐви (Ніколаї, 2017, с. 202). 

Важливо, що у своїх науково-методичних пошуках Е. Жак-Далькроз 
завжди залишавсѐ, передусім, музикантом і розглѐдав ритмічно-рухову 
діѐльність ѐк засіб музичного розвитку особистості. Тому ритмічна (а 
точніше – метрична) підготовка майбутніх учителів фізичної культури не 
маю нічого спільного з музично-ритмічноя концепціюя Далькроза. На 
відміну від аеробіки, що підпорѐдковуютьсѐ лише музичному метру, в 
ритмічних вправах Далькроза всі рухи інтерпретуять музику, 
розкриваять її емоційний зміст.  

Нагадаюмо, що ритмічна підготовка ґрунтуютьсѐ в Далькроза на 
імпровізації (ритмопластичній і фортепіанно-виконавській) ѐк особливій 
формі художньої творчості. Одна з його вимог стосуютьсѐ постійної зміни 
музичних творів, оскільки це підтримую слухову увагу учасників, вимагаю від 
них динамічного емоційного та пластично-рухового відгуку. Далькроз вважав, 
що використаннѐ одних і тих самих творів робить неможливим імпровізаційні 
проѐви рухової активності, а сам процес сприйманнѐ музики втрачаю 
напруженість слухової уваги.  

Е. Жак-Далькроз характеризував своя ритміку таким чином: «Усѐ 
метода базуютьсѐ на принципі, ѐкий стверджую, що практика маю 
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випереджати теоретичне навчаннѐ та що не можна вчити дітей правилам 
перш, ніж вони не досвідчать ѐвищ, ѐкі спричинилисѐ до закріпленнѐ цих 
правил. А першоя річчя, ѐкої треба навчити дитину, ю розуміннѐ себе самої. 
Лише потім належить знайомити її із чужими поглѐдами й висновками. Перш 
ніж сіютьсѐ зерно, потрібно приготувати рілля. Не робитьсѐ це ані в 
загальноосвітніх школах, ані в консерваторіѐх» (Jaques-Dalcroze, 1992, с. 40).  

Слід наголосити на відмінності форм емоційного, а отже, і пластично-
рухового відгуку на музику в різних лядей. У своїх знаменитих Листах 
Далькроз писав про те, що дивовижний феномен евритміки полѐгаю в 
невпинній різноманітності індивідуальних рухів при однакових вправах на 
одну й ту саму музику. Тому, незважаячи на колективну форму музично-
ритмічних занѐть, майбутні вчителі музичного мистецтва та хореографії 
повинні навчитисѐ виѐвлѐти своюрідність особистості окремих учнів і 
розвивати музичні та пластичні здібності кожного з них відповідно до 
психофізіологічних особливостей. 

Зауважимо, що в наш час важко уѐвити, з ѐким опором зустрічалисѐ 
деѐкі засадничі положеннѐ ритміки Далькроза. Так, одна з важливих умов 
діювості його ритмічних вправ – виконувати їх босоніж, у спеціальних 
костямах – викликала закиди щодо порушеннѐ цнотливості. Відома 
відповідь Жак-Далькроза:  «Чисті ляди не маять нечистих думок» (Jaques-
Dalcroze, 1992, с. 37). 

Жак-Далькроз приділѐв особливу увагу до індивідуальних виѐвів 
музичності. Відзначаячи відмінність форм емоційного, а отже, і рухового 
відгуку на музику в різних лядей, Далькроз писав у своїх Листах про те, що 
дивовижний феномен евритміки – виклячна різноманітність індивідуальних 
рухів при однакових вправах на одну й ту саму музику. Іншими словами, в 
інтерпретації одних і тих самих музичних ритмів виѐвлѐятьсѐ значні 
відмінності. Ці відмінності точно відповідаять особистісним характеристикам 
різних лядей і це завжди можна спостерігати на занѐттѐх. Тому, незважаячи 
на колективну форму музично-ритмічних занѐть, потрібно завжди виѐвлѐти 
своюрідну особистість кожного учасника й розвивати його музичні здібності 
відповідно до психофізіологічних особливостей кожного. 

Далькроз уважав, що ритміка маю такі підставові завданнѐ: розвивати 
музичну свідомість у всьому тілі, викликати почуттѐ внутрішнього спокоя та 
рівноваги, пробуджувати чуттювість, розвивати уѐву. У «Вибраних листах» він 
підкреслявав, що важливо розпочинати занѐттѐ ритмікоя в ранньому віці, 
коли природним ю потѐг спочатку спостерігати й відчувати, і тільки потім 
аналізувати й розуміти. Крім того, можливість вибору «ю основоя відчуттѐ 
свободи. Якщо дитина знаю тільки один спосіб виконаннѐ того або іншого 
завданнѐ, тоді її діѐльність носить обов’ѐзковий характер, а вона сама 
перестаю бути вільноя лядиноя» (Jaques-Dalcroze, 1992, с. 37-38). На 
думку Далькроза, кожна дитина народжуютьсѐ артистом, тобто лябить 
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фантазувати, уѐвлѐти та творити, і підкреслявав, що перш ніж зрозуміти 
музику головоя, її потрібно пережити тілом. Крім того, здатність до 
імпровізації ю іманентноя здібністя дитини до експресивності та творчості. 
Той, хто зможе виразити свої власні почуттѐ, буде в стані виразити почуттѐ 
інших, у тому разі й композитора.  

Отже, з оглѐду на завданнѐ підготовки майбутніх учителів музичного 
мистецтва й хореографії, серед методичних засад ритміки Е. Жак-Далькроза 
насамперед слід виокремити зв’ѐзок теорії та практики (причому сам автор 
наголошував на випереджальному характері практичного навчаннѐ), 
мисленнювої та чуттювої сфер особистості, психофізичного й інтелектуального 
її розвитку. Підкреслимо, що практичні музично-ритмічні занѐттѐ повинні 
сприѐти засвоюння головних музично-теоретичних понѐть, розвивати 
музичний слух і пам’ѐть, відчуттѐ ритму, активізувати сприйманнѐ музики. 
Одним із головних завдань цих занѐть, особливо в хореографічному класі, 
стаю зміна стереотипів – потрібно навчитисѐ рухатисѐ не під музику, а в 
характері музики, передаячи темпові, динамічні, метро-ритмічні 
особливості. Виразноя передачея за допомогоя рухів характеру музики 
досѐгаютьсѐ втіленнѐ образного змісту музичних творів. У процесі роботи над 
рухами під музику формуютьсѐ художній смак студентів, розвиваятьсѐ їхні 
творчі здібності, почуттѐ прекрасного в мистецтві та дійсності, виховуютьсѐ 
увага зосередженість, прагненнѐ досѐгти мети, вироблѐютьсѐ злагодженість 
дій усього колективу. 

У процесі формуляваннѐ методичних засад ритмічної підготовки 
майбутніх учителів музичного мистецтва та хореографії слід ураховувати 
сучасну міжнародну науково-методичну думку. Зокрема, польська 
дослідницѐ Б. Бернацька вирізнѐю такі засади організації музично-рухової 
діѐльності: 

 поступове ускладненнѐ вправ у взаюмозв’ѐзку трьох аспектів – 
інтелектуального, емоційного й фізичного; 

 постійна взаюмодіѐ та активне сприйнѐттѐ музичного матеріалу із самого 
початку занѐттѐ, вже під час реалізації  інтерперсональних вправ; 

 обов’ѐзкове обговореннѐ мети та значеннѐ кожної вправи післѐ її закін-
ченнѐ, що стимуляю процес саморефлексії майбутніх учителів музичного 
мистецтва та хореографії та збагачую їхній методичний арсенал; 

 вкрапленнѐ в ритмічні занѐттѐ з дітьми простих фізичних вправ з 
елементами забави з метоя знѐттѐ напруги від постійної концентрації 
уваги, що ю невід’юмноя властивістя музично-ритмічних 
вправ (Bernacka, 1993, s. 7). 

Узагальненнѐ наукової думки та наш особистий досвід даять підстави 
сформулявати такі методичні засади ритміки Емілѐ Жак-Далькроза. 

Рух ѐк іманентна властивість лядини стаю природнім способом 
переживаннѐ музики. 
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Втіленнѐ ідеї розвитку через рух реалізуютьсѐ через активні пластично-
рухові дії, що стаять умовоя накопиченнѐ музично-ритмічного досвіду. 
Пізнаннѐ через дія становить одну з найважливіших методичних засад 
ритміки Далькроза.   

Активна презентаціѐ музики й унаочненнѐ музичних переживань через 
пластично-рухові дії відбуваютьсѐ завдѐки специфічній активності – руховій 
(пластичній) інтерпретації музичних творів.  

Візуалізаціѐ музичних творів через пластично-рухову інтерпретація 
базуютьсѐ на заглибленні в їх архітектоніку та драматургія і маю спиратисѐ на 
музикологічні відомості про епоху q композитора, на автентичний нотний 
текст і прозирати в його емоційний підтекст. 

Рухова інтерпретаціѐ ѐк візуалізаціѐ розширяю можливості сприйнѐттѐ 
музичних творів, ю заміщеннѐм їх інтелектуального аналізу чуттювим 
досвідом і віддзеркаленнѐм окремих елементів музики в тілесній пластиці. 

Рухова інтерпретаціѐ дозволѐю осѐгнути глибини змісту й форми 
музичного твору та здійсняю емоційний вплив на глѐдача через пластику 
тіла виконавцѐ. 

Інтелектуальний та емоційний розвиток особистості засобами 
ритміки здійсняютьсѐ в нерозривному зв’ѐзку із психофізичним. Реалізаціѐ 
ритмів спричинѐютьсѐ до виникненнѐ незалежності рухів і оптимальної 
роботи м’ѐзового апарату та периферійної нервової системи, стимуляю 
усвідомленнѐ свого «ѐ», свого емоційного стану, позиції тіла, своюї ролі в 
групі, треную воля, що призводить, у своя чергу, до підсиленнѐ 
самоконтроля та самоуправліннѐ. 

Через подоланнѐ фізичних і психічних труднощів вивільнѐютьсѐ 
радість, ѐка стаю новим стимулом всебічного розвитку особистості. 

У процесі ритмічної підготовки майбутніх учителів музичного 
мистецтва та хореографії вони повинні опанувати не тільки всі складові 
системи Е. Жак-Далькроза, але й її методичні засади та правила. Назвемо 
найважливіші. 

1. Слід дотримуватисѐ принципу поступового ускладненнѐ завдань. 
Спочатку студенти повинні опанувати музично-рухові можливості власного 
тіла, а потім опанувати організація взаюмодії в парах, що вимагаю 
«вчуваннѐ» в Іншого, пристосуваннѐ до його можливостей.  

2. Навчитисѐ керувати груповоя музично-ритмічноя діѐльністя учнів 
майбутні вчителі музичного мистецтва та хореографії зможуть тільки тоді, 
коли опануять спеціальні колективні вправи, ѐкі вимагаять високої 
концентрації й розподілу уваги.  

3. Слід також розрізнѐти два типи вправ (перші з них спрѐмовані на 
розвиток інтелекту, а другі – на розвиток емоцій) і цілеспрѐмовано 
чергувати їх, аби почуттѐ успіху приносило задоволеннѐ і дітѐм із логічним 
типом мисленнѐ, і тим, ѐким передусім властиві емоційні реакції.  
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Узагальненнѐ різноманітних методичних вказівок, щедро розсипаних 
у численних працѐх Е.Жак-Далькроза, дозволило сформулявати 
принципові методичні положеннѐ, ѐкі слід засвоїти майбутнім учителѐм 
музичного мистецтва й хореографії:  

 ніколи не проводити занѐттѐ, ѐкі не були завчасно підготовлені й 
осмислені;  

 не вимагати від учнів виконаннѐ вправ, ѐкі сам не можеш реалізувати; 

 завжди звертати увагу учнів на їхня поставу; 

 від найпершого занѐттѐ потрібно контролявати виразне акцентуваннѐ 
сильної долі (так зване тактуваннѐ);  

 у кожній новій вправі слід запроваджувати інший спосіб рухатисѐ з 
оглѐду на такі взаюмозалежності: чим швидше рухи, тим легше та 
зручніше їх виконувати, чим повільніше – тим важливішим стаю 
утриманнѐ рівноваги та природне розподіленнѐ ваги тіла; 

 при перших ознаках втоми найменше здібного учнѐ потрібно 
перервати вправу й застосувати іншу, а під кінець занѐттѐ повернутисѐ 
до першої, але в іншій формі;  

 слід постійно урізноманітнявати та змінявати вправи; 

 післѐ вправ, що вимагаять значної концентрації уваги, бажано 
використовувати вправи технічного характеру або вправи щодо 
автоматизації рухів; 

 слід пам’ѐтати, що розумові зусиллѐ не можуть тривати занадто довго; 

 до рухових забав потрібно підшукувати музику з виразноя мелодіюя 
та ѐскравоя ритмо-інтонаціюя – мелодіѐ, що запам’ѐталась, полегшую 
розуміннѐ ритму; 

 ніколи не можна демонструвати учнѐм свого незадоволеннѐ й 
нетерплѐчості щодо неправильного виконаннѐ ними вправ; 

 роздратованість учителѐ передаютьсѐ учнѐм, його збентеженнѐ 
викликаю збентеженість учнів; 

 у критичних ситуаціѐх можна використати коротку забаву або жарт, ѐкі 
виведуть зі стану внутрішньої напруги; 

 учителя слід частіше пригадувати власні поразки часів учнівства; 

 ніколи не можна забувати, що найважливішим завданнѐм учителѐ ю 
пробудженнѐ власного ритму учнѐ, а не нав’ѐзуваннѐ йому свого; 

 тільки той ю справжнім учителем, хто не боїтьсѐ визнати перед учнѐми 
своїх помилок – помилки вчителѐ наближаять його до учнів значно 
швидше, ніж його обізнаність; 

 учителя слід мати довіру до себе, до учнів і до своюї завзѐтої, плідної 
праці. 

Існую думка, що сьогодні ритміка втратила своя актуальність. Проте 
слід згадати, що Далькроз створив її ѐк концепція, відкриту новітнім 
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тенденціѐм розвитку. І сьогодні ритміка маю на меті пошуки нових форм 
художньої виразності. Розвиток артистичної експресії, поглибляячи 
усвідомленнѐ творчого процесу через особистий досвід і експлорація 
(самообстеженнѐ), одночасно закладаю розуміннѐ естетичної цінності 
спілкуваннѐ з артистичним шедевром: «Мистецтво ю алхіміюя заміни тіл 
нижчих на вищі» (Dziewulska, 1978, s. 14). Саме таким чином відома в 
Європі ритмістка Маріѐ Дзювульська нагадую нам про вивищеннѐ тілесності 
ѐк категорії естетичної. Авторка поѐсняю, що, по суті, за чудесні 
перетвореннѐ особистості, саме алхімічними можна вважати вдалі 
пластичні інтерпретації музики давньої та сучасної. Тому ритмічно-рухова 
візуалізаціѐ не може бути тільки ремісничим відтвореннѐм елементів 
музичного твору, але правдивоя артистичноя візіюя, у ѐкій «схоплено» 
композиторський задум у всій його цілісності (там само).  

Наголосимо, що ѐк система естетичного й музичного вихованнѐ 
ритміка в багатьох випадках ю незамінноя. Однак, постаю питаннѐ про те, що 
сьогодні, у часи деконструкції форми й засобів виразності, принцип вірності 
музичному тексту входить у суперечність із засадами пляралізму та творчоя 
свободоя виконавців у сучасній музиці. Існую також думка, що рухова 
інтерпретаціѐ музики ѐк форма художнього самовираженнѐ в ритміці 
Далькроза не може залишаютьсѐ плідноя формоя сценічної комунікації в 
часи пануваннѐ шоу-бізнесу. Сьогодні означені проблеми потраплѐять у 
центр уваги музикознавства, хореології та мистецької педагогіки. 

Висновки.  
1. Метоя ритмічної підготовки майбутніх учителів музичного мистецтва 

й хореографії слід визначити формуваннѐ їхніх музично-рухових компетенцій, 
здатності емоційно сприймати, переживати, розуміти та пластично 
інтерпретувати композиторські твори різних епох. У дидактичному процесі 
потрібно вирішувати такі завданнѐ, ѐк розвиток музичної уѐви й пам’ѐті, а 
також обізнаності щодо музичних форм, стилів і жанрів.  

2. Ритмічна підготовка розпочинаютьсѐ з елементарних вправ, що 
формуять відчуттѐ метру, ритму, звуковисотності й усіх інших елементів 
музичних творів, і призводить на сам кінець до їх цілісної ритмічно-рухової, 
тілесно-пластичної інтерпретації.  

3. Майбутні вчителі музичного мистецтва й хореографії повинні 
опанувати методичні засади ритміки Е. Жак-Далькроза, аби ефективно 
здійснявати музично-ритмічне вихованнѐ дітей та молоді, вивищуячи 
їхній дух, удосконаляячи тіло й даруячи насолоду вільної творчості. 

Перспективи подальших наукових розвідок. Кожний із згаданих 
аспектів ритмічної підготовки майбутніх учителів музичного мистецтва та 
хореографії заслуговую на більш детальні розвідки. Адаптаціѐ ритмічної 
концепції Далькроза до конкретних умов її реалізації у вітчизнѐній 
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музично-педагогічній та хореографічній освіті становить серйозну науково-
методичну проблему длѐ дослідників. 
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РЕЗЮМЕ 

Николаи Галина. Методические основы ритмической подготовки будущих 
учителей музыкального искусства и хореографии. 

В статье освещены концепциѐ ритмики Эмилѐ Жак-Далькроза и особенности 
ее развитиѐ в международной теории и практике; определены цели ритмической 
подготовки будущих учителей музыкального искусства и хореографии, ее 
методические основы, главные задачи и требованиѐ; выѐвлены резервы 
ритмического воспитаниѐ по развития творческого потенциала личности, ее 
социально-коммуникативных способностей, способности к экспрессивному 
самовыражения; выѐснены возможности использованиѐ ритмики относительно 
формированиѐ музыкально-двигательной компетентности будущих учителей 
музыкального искусства и хореографии, их способности эмоционально 
воспринимать, переживать, понимать и пластически интерпретировать 
композиторские произведениѐ разных эпох и стилей. 

Ключевые слова: методические основы, ритмическаѐ подготовка, будущие 
учителѐ музыкального искусства и хореографии, концепциѐ Эмилѐ Жак-Далькроза, 
музыкально-двигательнаѐ компетентность. 
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SUMMARY 
Nikolai Halyna. Methodological foundations of the future musical art and 

choreography teachers’ rhythmic training. 
The article reveals the concept of rhythmics of Emile Jaques-Dalcroze and peculiarities 

of its development in international theory and practice. The aim of rhythmic training of the 
future musical art and choreography teachers is defined; it consists in formation of their 
musical and motor skills, the ability to perceive, experience, understand emotionally and 
interpret plastically composer works of different epochs. The theoretical foundations of 
rhythmics based on the ancient cult of corporeality, the views of ancient Greek philosophers, 
aesthetic, psychological and psycho-physiological concepts of the early twentieth century 
have been highlighted.  

The scientific-methodological views of Emile Jaques-Dalcroze, who declared the 
inextricable connection of intellectual, emotional and psychophysical development of the 
personality by means of rhythmics, have been analyzed. The implementation of rhythms 
evokes the independence of movements and optimal functioning of the musculoskeletal 
system and the peripheral nervous system, stimulates awareness of oneself, one’s emotional 
state, the body’s position, one’s role in the group, trains the will, which in turn leads to 
increased self-control and self-management. Through overcoming physical and mental 
difficulties, joy is released, which becomes a new stimulus for the comprehensive 
development of the personality. 

The main tasks to be solved by the teacher in school practice for the musical-motor 
(eurhythmic) education of students are formulated, in particular concerning development of their 
musical imagination and memory, plastic perfection, as well as awareness of musical forms, 
styles and genres. The methodological foundations of the future musical art and choreography 
teachers’ training, in particular connection of theory and practice, mental and sensory spheres of 
the personality, psychophysical and intellectual development, are grounded. The reserves of 
rhythmic upbringing in relation to development of creative potential of the personality, his socio-
communicative abilities, and the ability to self-expression are found out. In contrast to 
statements about the loss of relevance, openness of rhythmics to the latest artistic and 
pedagogical trends is confirmed. The search for new forms of artistic expressiveness by means of 
eurhythmics, awareness of the creative process through personal rhythmic-motor experience of 
interpretation of musical works simultaneously provides an understanding of the aesthetic value 
of communication with the artistic masterpiece. 

It is proved that future musical art and choreography teachers must master the 
methodological foundations of the rhythmics of E. Jaques-Dalcroze in order to carry out 
effectively musical-rhythmic upbringing of children and youth, uplifting their spirit, improving 
their body and giving pleasure of free creativity. 

Key words: methodological principles, rhythmic training, future musical art and 
choreography teachers, concept of Emile Jaques-Dalcroze, musical-motor competence. 

 
  


