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ВИКОРИСТАННЯ КОМУНІКАЦІЙНИХ ОСОБЛИВОСТЕЙ  
НАРОДНОЇ МУЗИКИ В НАВЧАННІ 

В. П. Жуков, м. Харків 
 
Музика як вид мистецтва має складну комунікативну систему. Ще в 

давнину її розглядали як особливий вид комунікативної діяльності, 
використовуючи під час обрядів. Люди грали на музичних інструментах 
наслідували співу птахів або зображували звуки грому, дзюрчання річки і 
шуму водоспаду тощо. У музиці закладена не просто інформація, що 
відображує буття народу, його почуття, ставлення до певних подій. Таким 
чином, в ній завжди присутній екзистенційно-емоційний початок. 

Музична мова на відміну від вербальної мови не володіє точними 
значеннями. Не знаючи її, людина просто не зможе зрозуміти інформацію, 
закладену в музиці, але й не зможе повною мірою пізнати культуру свого 
народу. Сучасній людині необхідно вивчати цю своєрідну мову – мову 
народної музики, адже не знаючи її, неможливо розібратися і в сучасному 
музичному мистецтві.  

Різні властивості народної музики, які існують у складній системі 
світу, реалізують основні функції мистецтва, серед них: гносеологічні; 
ідейно пропагандистські, гедоністичні, сугестивні, просвітницькі, евристичні, 
комунікаційні, самопізнання. 

Естетична культура ніколи не буває продуктом стихійного процесу 
формування. Вона завжди передбачає особисту активність, спрямовану на 
себе як на об’єкт формування. Розвиток естетичної культури є, таким 
чином, характеристикою ціннісних підстав внутрішнього світу людини. Ключ 
до розуміння музичного твору полягає в чуттєвій сфері, це неможливо до 
кінця пояснити. 

Музична мова народної музики дуже специфічна. Вона здатна 
відобразити найважливіші особливості традиційної картини світу: структуру 
простору, часу, соціуму. Різні поєднання музичних інтервалів говорять про 
сигнали лиха або допомоги, початок або закінчення свят тощо. Особливості 
музичної мови можна порівняти з різними розмовними мовами, у кожного 
народу своя мова і свої особливі слова для передачі певних повідомлень.  

Мова музичного фольклору завжди є поетичною. Вона несе в собі 
багато символів. Щоб відчути народну музику, проникнути в її глибинний 
зміст, мало зрозуміти інформацію, закладену в ній. Необхідно мати бажання 
почути музику. На першому місці має йти емоційно-чуттєве сприйняття 
музики, тільки після цього треба опановувати мову того музичного стилю, 
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який зацікавив людину, інакше комунікативний музичний акт не відбудеться. 
Володіння музичною мовою дає можливість повною мірою брати участь у 
комунікаційному процесі тільки тоді, коли людина починає відчувати та 
переживати. Зрозуміти і передати інформацію – найважливіше завдання 
педагога і учня в процесі музичної діяльності. У будь-якому випадку – 
виконує учень народну музику або просто слухає – відбувається процес 
спілкування, за допомогою якого він дізнається про культуру народу, 
намагається зрозуміти його особливості, стиль життя, світогляду, естетичні 
цінності та ідеали. 

Для існування музики у системі соціальних комунікацій необхідні три 
складові комунікаційного процесу: музика у розумінні повідомлення, 
виконавець та слухач. У цій триєдності закладено весь процес музичної 
діяльності, а також виховний процес. Педагог повинен навчити учнів 
спілкуванню з народною музикою. Складність полягає в тому, що між нею й 
учнем стоїть не тільки виконавець, але і часовий простір. З іншого боку, учні 
так само можуть бути виконавцями народної музики, і в цьому випадку вони 
вже самі повинні донести до слухача всю інформацію (не тільки виконати 
текст, а й передати почуття, емоції, характер музичного твору). І в момент 
сприйняття, і в момент виконання народної музики необхідно, щоб 
спілкування відбувалося однією мовою, а для цього потрібно вивчити 
традиції, звичаї, світогляд, світорозуміння народу, його духовну та релігійну 
культури. Завдання педагога – підготувати учня до діалогу з народною 
музикою, до бесіди з нею. Неможливо оцінити, як глибоко учні проникли в 
зміст музичних повідомлень, що вони змогли зрозуміти під час 
прослуховування або виконання народної музики, але можна простежити, як 
змінюються ставлення до народної музики. Завдання музичної освіти в 
тому, щоб навчити учня творчо мислити і отримувати естетичне 
задоволення від народної музики, навчиться з її допомогою спілкуватися з 
минулим, сьогоденням і майбутнім. 

Труднощі процесу спілкування з музичними творами, що виникають у 
відносинах між учнем і музикою, учнем і слухачами, повинні долатися на 
основі єдності практики виховання, розвитку та навчання. Головна роль 
педагога – не тільки навчити виконувати музичний твір, не тільки 
підготувати до діалогу з народною музикою, а виховати особистість, здатну 
відчувати естетичні емоції, почуття і реалізовувати естетичний потенціал у 
світі культури. 

Таким чином, процес спілкування повинен відбуватися так: учні, 
пізнаючи особливості життя своїх предків, їхній світогляд, цінності, ідеали, 
сприймають цю інформацію, емоційно її приймають, далі відбувається 
процес осмислення. Люди свідомо, а іноді несвідомо починають 
порівнювати, знаходити, що спільного між минулим і сьогоденням, 
намагаються зрозуміти й оцінити естетичну значущість творів, що 
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позитивного можна взяти для себе і щоб їм хотілося передати майбутньому 
поколінню. 

 
 

____________________ 
 

ВОСПИТАНИЕ И СОХРАНЕНИЕ МОРАЛЬНО-ЭТИЧЕСКИХ КАЧЕСТВ 
ВРАЧА В АТМОСФЕРЕ ГЛОРИФИКАЦИИ НАСИЛИЯ  

(НА ПРИМЕРЕ ЖИЗНИ И ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  
ПРОФЕССОРА Л. П. НИКОЛАЕВА) 

К. В. Жуков, г. Харьков 
 

Л. П. Николаев родился в 1898 году в Таганроге в семье известного 
философа-теолога, дворянина Петра Петровича Николаева, автора книги 
«Понятие о Боге как о совершенной основе сознания» [3]. Из-за 
преследования отца царским правительством семья вынужденно переехала 
во Францию в 1904 году, жила в Ницце, где Лев Петрович закончил с 
отличием лицей и стал бакалавром. В 1915 году закончил обучение на 
естественном отделении в Сорбонне, где получил знания по антропологии. 
Парижская школа того времени занимала передовые позиции в этой науке, с 
ней самым тесным образом связано научное становление одного из 
основателей украинской антропологии Федора Вовка, где им была проведена 
научная работа, подготовлена и защищена диссертация в 1905 году, 
получено звание доктора наук [4]. 

Медицинское образование Лев Петрович начал получать в Париже, 
окончив два курса медицинского факультета, продолжил в Харькове, куда 
переехал в августе 1917 года. В Харькове жил его дядя – П. Л. Успенский, 
родственник писателя Глеба Успенского. Получив диплом врача в 1920 году, 
стал ординатором Харьковского медико-механического института (в будущем 
– Украинского института ортопедии и травматологии им. М. И. Ситенко). 
Одновременно работал ассистентом кафедры анатомии биологического 
факультета Харьковского университета (в те годы (1921–1933) – Харь-
ковского института народного образования), профессором которой был 
избран в 1924 году. 

В результате антропологических измерений тела, вычисления 
пропорций у большого контингента людей различных возрастных и 
профессиональных групп (более 30 тыс. человек) были получены данные, 
которые позволили создать стандарты, лекала и колодки для массового 
пошива удобной и дешевой одежды и, соответственно, обуви. Впервые 
результаты антропологических исследований были внедрены в 
производство. Харьковскую школу антропологии во главе с профессором Л. 
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