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МЕТОДИКА РЕАЛІЗАЦІЇ ВЗАЄМОДІЇ  
УГОРСЬКИХ ТА УКРАЇНСЬКИХ МИСТЕЦЬКИХ ТРАДИЦІЙ  

В МУЗИЧНО-ЕСТЕТИЧНОМУ ВИХОВАННІ  
МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ 

 
Довготривале співжиття на Закарпатті українського та угорського 

етносів – понад 1000 років – зумовило спорідненість, подібність їх мисте-
цьких традицій, які зберігаються у музичній та мовній лексиці, мистецьких 
жанрах, мотивах оздоблень, компонентах одягу. Зважаючи на цей фактор 
та на те, що до класів сучасних шкіл з угорською мовою навчання входять 
представники різних культур, різних конфесійних та етнічних пріоритетів, 
але всі вони є громадянами України, вважаємо за необхідне спрямувати 
музично-естетичне виховання молодших школярів на використання 
взаємодії угорських та українських мистецьких традицій. Де взаємодію 
українських та угорських мистецьких традицій розглядаємо як бінарний, 
динамічний освітній процес, характер і спрямованість якого орієнтовані на 
мету музично-естетичного виховання учнів початкових класів шкіл з 
угорською мовою навчання та який протікає за такими рівнями: 

1) взаємодія видів мистецтва – взаємодія компонентів мистецьких 
традицій певного етносу; 

2) взаємодія компонентів угорських та українських мистецьких 
традицій. 

Музично-естетичне виховання, як і будь-який виховний процес, має 
свої етапи, що визначають рівні музично-естетичної вихованості 
особистості у певний період, тому методику реалізації взаємодії угорських 
та українських мистецьких традицій окреслимо за роками навчання у 
загальноосвітній школі. Кожний етап – рік навчання – матиме свою мету і 
змістовні компоненти (мотиваційно-пізнавальний, емоційно-оцінний, 
творчо-діяльнісний та регулятивно-комунікативний), що визначатимуть 
методи музичного виховання. 

Метою першого етапу – адаптивного є: усвідомлення школярами 
зв’язку між оточуючими явищами буття (співбуття) українського й угорсь-
кого народів та видами мистецтва (з домінантою музичного). 
Реалізовуватиметься вона за допомоги пробудження інтересу до музичного 
мистецтва угорського та українського народів, активізації здатності до 
диференціації елементів угорської й української мови музики, розвитку 
музично-естетичних та сенсорних здібностей школярів, формування 
фольклорного тезаурусу, національного світобачення та відчуття 
приналежності до певного народу. 
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Оскільки методика музично-естетичного виховання у полікультурному 
середовищі тісно пов’язана з компонентною структурою досліджуваного 
процесу, тому зміст взаємодії українських та угорських мистецьких 
традицій розкриватимемо покомпонентно. 

Шлях здобуття музично-теоретичних та музично-естетичних знань 
йде через практичне засвоєння (під час певного виду музичної діяльності 
на уроці) до сприймання, і врешті до розуміння та усвідомлення їх. Тому, 
ефективності оволодіння музично-естетичними знаннями на першому 
етапі сприятиме опанування специфікою естетичної характеристики нав-
колишнього середовища, яке повсякденно оточує дитину з моменту її на-
родження. А оскільки змістом мистецтва є відображення думок, пережи-
вань людини певного етносу, тому естетична характеристика буття 
українців і угорців опановуватимуться завдяки вищезазначеним спостере-
женням й прослуховуванням творів музичного (та суміжних з ним видів) 
мистецтва. Для цього варто використовувати ігровий метод, метод 
порівняння, метод інверсій (для активізації музичного сприймання), метод 
пластичних інтонацій, метод музичних колекцій (до якої входитимуть тво-
ри українських та угорських авторів про птахів, про тварин, тощо). 

Отже, взаємодія українських та угорських мистецьких традицій ви-
являтиметься під час: а) засвоєння музично-естетичних та музично-
теоретичних понять; б) виконання вже засвоєних творів (у дитячому садку 
чи вдома). 

Оскільки майже всі фундаментальні поняття, що виражають 
специфіку музики як виду мистецтва, доволі складні, тому, для полегшен-
ня їх осягнення молодшими школярами, слід застосовувати творчі, рольові 
та дидактичні ігри. Використовують їх як під час певного виду музичної 
діяльності – слухання чи виконання музики, так і на певному етапі уроку, 
головне – викликати позитивні емоції й бажання увійти до світу музичного 
мистецтва угорського і українського народу. Наприклад: слухання музики 
– гра «Конферансьє»; музична грамота – гра «Професор ритму»; робота 
над поспівкою (піснею) – гра «Луна». 

Отже, взаємодія мистецьких традицій реалізовуватиметься 
активізацією мисленнєвих операцій (емоційні відгуки учнів, здатність до 
диференціації елементів музичної мови, асоціацій) під час виконання 
творів угорського та українського музичного мистецтва, в процесі набуття 
навичок музичного сприйняття і формування слухацького досвіду: а) ме-
тодом підсилення емоційного впливу музики – методом інверсій; 
б) порівнянням одножанрових чи однойменних творів (наприклад, угорсь-
ка народна пісня «Tente baba, tente» або «Вечірня пісня» З. Кодая та 
«Вечірня пісня» К. Стеценка або українська народна пісня «Ходить зай-
чик»); в) методом асоціативного пошуку. 

Національна самоідентифікація виражатиметься в емоціях і почут-
тях, які виникають в процесі музичних комунікацій під час яких превалю-
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ватиме взаємодія мистецьких традицій 1-го рівня (взаємодія компонентів 
мистецьких традицій певного етносу): звукова палітра буття угорського 
народу та їх естетична характеристика опановуватимуться завдяки спосте-
реженням й прослуховуванням у запису звуків довкілля, а надалі з метою 
розвитку художньо-образного мислення школярів вводитимуться твори 
музичного мистецтва. Для доповнення вражень та збагачення уявлень 
можна використати твори образотворчого та синтетичного мистецтва 
(формуючи поліхудожній тезаурус школярів). 

Таким чином, реалізація взаємодії українських та угорських мис-
тецьких традицій спостереженнями та естетичною характеристикою 
звукової палітри навколишнього середовища обох народів, яка 
доповнюється прослуховуванням відображення їх у музичному та 
суміжних з ним видах мистецтва сприятиме усвідомленню школярами то-
го, що: а) різнобарвність звуків довкілля та звукової палітри доби 
притаманні як угорському, так і українському народу, б) за допомогою 
різних видів мистецтва можна повніше виразити почуття, настрої та пере-
живання людини будь якої національності, але для цього потрібно опану-
вати мову мистецтва. 

Метою другого етапу – розвивального є: усвідомлення школярами 
зв’язку між оточуючими явищами буття (співбуття) українського й угорсь-
кого народів та видами мистецтва (з домінантою музичного) завдяки оз-
найомленню з традиціями обрядів та календарних свят угорського та 
українського народів. Реалізовуватиметься вона за допомоги: розвитку 
інтересу учнів до музики народних свят угорського та українського 
народів, збагачення уявлень про елементи образної мови музики та 
суміжних з нею видів мистецтва українського та угорського народів, 
активізації відношення до виконання різних видів музично-естетичної 
діяльності (слухання угорської та української музики, репродуктивного та 
творчого її виконання), збагачення поліхудожнього тезаурусу та форму-
вання національного світобачення школярів. 

Опанування специфікою музично-естетичної характеристики 
художніх творів на цьому етапі відбувається за тематичними розділами: 
основні жанри музики, музика народних свят (за порами року), звуки 
довкілля (ритми природи та звуки подвір’я). Взаємодія мистецьких 
традицій першого рівня відбуватиметься під час сприймання і визначення 
музичних жанрів – розкриваючи зв’язок музики і слова, музики й руху. 
Взаємодія мистецьких традицій другого рівня виявлятиметься під час оз-
найомлення з музикою народних свят угорського та українського народів: 
свят осені (жнива, винобрання, проводи вівчарів на полонини), свят зими 
(святий Миколай, Різдво-Корочун, Новий Рік, Фаршанг), свят весни (Ве-
ликдень), свят літа (Зелені свята, Івана Купала). 

Ефективності оволодіння музично-естетичними знаннями сприятиме 
поглиблення розпочатих на першому етапі спостережень звуків довкілля 
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(ритму природи, звуків подвір’я), які доповнюються сприйняттям їх 
відображень у художніх образах видів мистецтва, і врешті, до 
розмірковувань про них. Для цього, використовуються елементарний 
аналіз-інтерпретація різних за змістом та характером творів мистецтва 
українського та угорського народів (з домінантою музичного), метод ви-
бору підхожих визначень зі словничка (для активізації розвитку музичного 
сприймання), а також не слід забувати методи, які використовувались на 
попередньому етапі. 

Взаємодія мистецьких традицій першого та другого рівнів виявляти-
меться при слуханні та виконанні творів художнього репертуару, в процесі 
яких продовжуються спостереження за адекватністю міміки дітей характе-
ру змісту пісні, за адекватністю жестів під час пластичного інтонування, за 
загальною емоційною реакцією на той чи інший музичний твір. Для цього 
варто використовувати пісні з яскравими дійовими особами: чи то зайчи-
ком з угорської народної пісні-гри «Hová mégy te», чи Женчиком з 
української народної пісні «Женчичок-бренчичок», чи веселим сімейством 
домашніх тварин з пісні «Háp, háp, háp» угорських авторів Є. Адама та 
Л. Сабова, тощо. В процесі виконання-втілення вищенаведених образів го-
ловних героїв яскравіше виявлятиметься емоційна чутливість молодших 
школярів. 

Взаємодія українських та угорських мистецьких традицій 
реалізовуватиметься в процесі активізації образного мислення школярів та 
здатності до асоціацій, аналогій, вживаючи метод аглютинацій (елемен-
тарну форму синтезування образів), застосування під час сприймання му-
зики інтегрованого завдання – «Три таїнства музики» (учні прослухову-
ватимуть контрастні музичні фрагменти, аналізуватимуть їх настрій та 
відбиратимуть лінію, що відповідатиме угорській та українській музиці: 
пряма лінія – українська, штрихпунктирна – угорська). Надзвичайно 
розмаїтою є взаємодія мистецьких традицій, яка виявляється в обрядах та 
календарних святах українського та угорського народів (драматургія, пісні, 
вірші, танці), повноцінне осягнення яких активізує емоційно-оцінне 
відношення молодших школярів до мистецтва. 

Використовуючи взаємодію мистецьких традицій першого рівня 
школярі навчатимуться виразно виконувати пісні угорських та українських 
авторів всім класом, невеликими групами, індивідуально; співати вивчені 
мелодичні звороти з ручними знаками, буквеною назвою звуків та нотами; 
виконувати пісні супроводжуючи відтворенням пульсу, ритмічного ма-
люнку, остінато (з нотного запису та напам’ять). 

За допомоги таких методів навчання, як: словесні (бесіда, розповідь, 
пояснення), наочні (ілюстрування, демонстрування), методу конструктив-
ного діалогу та методу спонукання до співпереживання, розуміння й ухва-
лення взаємовідношень між людьми виявляючи це у різних формах музич-
но-естетичної діяльності школярі починають ідентифікувати себе з певною 
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національною приналежністю. Поряд з цим набувають досвіду регулюван-
ня своєї поведінки по відношенню до інших школярів, можливо й іншої 
національності – обираючи собі партнерів для виконання певних завдань, 
відтворюючи музичні-діалоги або виконуючи пісню у формі «запитання-
відповідь», створюючи інсценівки пісень. 

Метою третього етапу – поглиблювального є: усвідомлення особ-
ливостей художньо-образного відображення внутрішнього світу людини 
полікультурного середовища завдяки ознайомленню з різновидами музич-
них інтонацій, з естетичними поняттями: ліричне, комічне, фантастичне, 
героїчне, епічне), принципами музичної побудови, способами втілення ху-
дожнього образу (створення, виконання, інтерпретація). 
Реалізовуватиметься вона за допомоги: розвитку інтересу учнів до музич-
ного мистецтва українського та угорського народів осмисленням способів 
втілення художніх образів (які різняться емоційним відтінком змісту, а не 
національністю), розширення емоційно-оцінного досвіду школярів 
розумінням розвитку образного змісту музики обох народів, поглибленням 
уявлення про основні музичні жанри, особливості використання елементів 
музичної мови для адекватного відтворення художніх образів, збагачуван-
ням комунікативного досвіду учнів, як музичного так і досвіду 
взаємовідношень з іншими школярами (обираючи собі партнерів для вико-
нання певних завдань). 

Досягненням реалізації на означеному етапі взаємодії мистецьких 
традицій під час осягнення музичних жанрів з позицій характеристики 
розвитку інтонацій художніх образів, які розкриваються у певних музич-
них побудовах, стане висновок школярів про те, що знаючи основні 
музичні жанри та елементи музичної мови (ритмічні та мелодичні), прин-
ципи музичної побудови можна зрозуміти й виконати музику як угорсько-
го, так і українського композиторів, художній образ яких нестиме певний 
емоційний зміст (казковий, героїчний, ліричний, тощо). Досягатиметься 
такий результат використанням тих же методів, що і на попередніх етапах. 

Емоційно-оцінний досвід учнів поглиблюватиметься завдяки сприй-
манню та визначенню характеру музичних інтонацій, ознайомленню із 
жанром опери, співставленню (за допомоги опорних схем) прослуханих 
творів угорського та українського композиторів за їх настроями, створен-
ню та відтворенню ритмічних та мелодичних мотивів, ритмічного остінато 
до пісні, співу за допомогою ручних знаків та буквеною назвою звуків, 
ритмічної, мелодичної та пластичної імпровізації. Взаємодія мистецьких 
традицій виявлятиметься під час використання методів з попередніх етапів 
та застосуванням методу фокальних об’єктів, який руйнує стереотипи та 
полягає в тому, щоб усталений образ відомого твору перенести в інші об-
ставини – в інший твір, уявивши можливість його музичної характеристи-
ки. Наприклад, якого характеру набув би образ Подоляночки в країні 
Маршу чи образ Гювейк Моті в країні Танцю? 



 
Психолого-педагогічні проблеми сільської школи. Випуск 34, 2010 

 230 

Взаємодія мистецьких традицій реалізовуватиметься і через осмис-
лення способів втілення художніх образів та опанування специфікою їх 
естетичної характеристики. Набуття зазначених навичок ґрунтуватиметься 
на прийомах й методах підсилення емоційного впливу музики попередніх 
етапів. 

Виявлення взаємодії мистецьких традицій продовжується розвитком 
усвідомленості того, що музика здатна не тільки виражати – вона наслідує 
і зображує відтворюючи в звуках явища навколишнього світу, їй вдається 
відобразити не тільки відчуте, але і видиме: ефекти світлотіні, глибину 
простору й переливи райдуги. Звідси виникли й поняття тем блоків третьо-
го етапу навчання: «портрет», яке прийшло в музику з образотворчого 
мистецтва; «принципи побудови» – з архітектури; «віра, надія, любов» – 
витвори досвіду людської мудрості, за допомоги яких активізуватиметься 
емоційність, розвиватиметься уява та фантазія молодших школярів. 

Використовуючи словесні (бесіда, розповідь, пояснення) та наочні 
методи навчання (ілюстрація, демонстрація), метод конструктивного 
діалогу та метод спонукання до співпереживання, розуміння й ухвалення 
взаємовідношень між людьми школярі аргументуватимуть власні естетичні 
оцінки та судження, щодо сприйнятої музики, ідентифікуватимуть себе в 
музичному просторі; сприйматимуть, інтерпретуватимуть та виконувати-
муть як твори рідного народу так і народу, що живе поряд. Таким чином 
збагачуватиметься комунікативний досвід учнів, як художній (сприймаючи 
різні види мистецтва) так і досвід взаємовідношень з іншими школярами – 
обираючи собі партнерів для виконання певних завдань, відтворюючи 
музичні діалоги або виконуючи пісні у формі «запитання-відповідь», ство-
рюючи інсценівки, ритмічні або пластичні (музично-ритмічні рухи) супро-
води до пісень. 

Метою четвертого етапу – закріплювального є: узагальнення 
знань щодо основних засобів музичної виразності, видової та жанрової 
специфіки мистецтва, особливостей рідної музичної мови, використання 
інтонацій національних музичних мов (української та угорської) у творах 
професійних композиторів. Реалізовуватиметься вона за допомоги: розвит-
ку активності включення до оточуючого музичного середовища – не про-
сто слухати або виконувати музику, а розуміти й переживати її емоційний 
зміст; розширення музично-слухових уявлень, емоційного відгуку 
усвідомленням особливостей інтерферентних зв’язків фольклору та 
професійного музичного мистецтва українського і угорського народів, 
активізації відношення до виконання різних видів музично-естетичної 
діяльності, збагачення знань учнів про музичне мистецтво обох народів 
рідного краю та в інших країнах світу. 

Протягом означеного етапу взаємодія мистецьких традицій виявля-
тиметься під час слухання музики рідного (угорського) народу, народу 
країни проживання (українського) як на уроках у школі, так і в позауроч-
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ний час; в процесі поглиблення музичної грамотності молодших школярів 
(порівнюючи художні твори за їх музичною виразністю, мелодичними зво-
ротами, пентахордовим звукорядом та діатонічним ладом, за формою). До-
сягатиметься такий результат використанням тих же методів, що і на 
попередніх етапах, тільки з більш ускладненими завданнями з різних видів 
музичної діяльності. 

Емоційність сприйняття учнів на цьому етапі поступово доповнюва-
тиметься прагненням зрозуміти – про що ж музика, зв’язок між «Я» і ото-
чуючим світом, тобто поглиблюватиметься емоційно-естетична реакція до 
всього, що їх оточує. Тому змістова лінія означеного етапу – «Музичні 
мандри» обрана для того, щоб школярі отримали уявлення про особливості 
інтерферентних зв’язків фольклору та професійного музичного мистецтва, 
про національні особливості музики українського та угорського народів. 

Поглиблення й розширення емоційно-оцінного досвіду школярів на 
означеному етапі відбуватиметься завдяки використанню вчителем 
різноманітних прийомів і методів, зокрема: для активізації образного мис-
лення, здатності до асоціацій та аналогій корисним стане вживання 
аглютинації. Наприклад, запропонувати учням придумати назву до карти-
ни образотворчого мистецтва, порівняти слова назви з характером образ-
ного змісту прослуханих музичних фрагментів; для розвитку виразності 
виконання та стимулювання міжсенсорних образних асоціацій використо-
вуватимуться пісні, що виконуються з музично-ритмічними рухами; для 
характеристики музичного образу після прослуховування художнього тво-
ру використовуватиметься словничок-піктограма емоцій та настроїв 
(угорською та українською мовою). Корисним стане й використання ме-
тоду фокальних об’єктів Наприклад, якого характеру набув би образ По-
доляночки в угорській країні Пісні? (при доборі мелодії вже засвоєних 
угорських народних пісень використати ритмічний малюнок з синкопою 
чи пунктирним ритмом). 

Взаємодія українських та угорських мистецьких традицій виражати-
меться й під час аналізу школярами змісту прослуханих музичних творів 
(за допомоги опорної схеми); в процесі ознайомлення з такими поняттями: 
симфонічна картина, балада, симфонічна картина, елегія, концерт, сюїта, 
балет; дума, шума, музичний фольклор, народна творчість, композиторсь-
ка творчість. 

Взаємодія мистецьких традицій реалізовуватиметься і в процесі осяг-
нення теми «Музичні барви Срібної Землі»: школярі усвідомлюватимуть 
особливості рідної музичної мови (угорської), специфічність краси рідного 
краю, мистецтва обох народів, а також в процесі осягнення теми другого 
півріччя «Музична мова єднає всіх нас на Землі», яка сприятиме 
усвідомленню універсальності музичної мови, духовної спільності компо-
зитора, виконавця та слухача у створенні музичних образів. 

Отже, музично-естетичне виховання учнів початкових класів шкіл з 
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угорською мовою навчання стане ефективнішим завдяки реалізації такого 
бінарного, динамічного освітнього процесу, як взаємодія українських та 
угорських мистецьких традицій. Адже хоча й більшість учнів шкіл з угорсь-
кою мовою навчання за національністю є угорцями, основним полем 
культурної самоідентифікації яких є традиції угорського національного му-
зичного мистецтва, але водночас, вони є громадянами України, а отже му-
зично-естетичне виховання має відбуватись за умови рівноправного 
засвоєння двох музичних культур − української та угорської, тобто загальної 
й музичної культури держави, громадянами якої вони є та загальної й 
музичної культури рідного етносу. Таким чином, зміст музично-естетичного 
виховання буде ідентичним культурному простору його функціонування, чим 
забезпечуватиметься культурна спадкоємність поколінь та нерозривність 
зв’язку між змістом виховання та простором буття.  
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