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Анотація: У статті розкрито можливості застосування андрагогічного підходу у 

формуванні етнокультурної компетентності фахівців музичного мистецтва та у їх 

професійному розвитку. Визначено, що андрагогічний підхід у формуванні 

етнокультурної компетентності стає необхідною умовою успішного обміну досвідом між 

фахівцями музичного мистецтва. Здійснено аналіз основних положень, які суттєво 

відрізняють андрагогічний підхід від інших – використанням набутого досвіду та передача 

його іншим, у зв’язку з чим – формування етнокультурної компетентності фахівців 

музичного мистецтва є андрагогічним процесом. Зазначено, що важливим елементом 

такого підходу є етнокультурне середовище, співпраця фахівців (учасників фольклорних 

колективів), обов’язковим складником професійного розвитку передбачається активна 

діяльність фахівця та його висока мотиваційна сфера, результатом якої є володіння 

етнокультурною компетентністю. Окреслено значення фольклорних колективів, описано 

їх роль у вирішенні представленої проблеми. Охарактеризовано діяльність фахівців 

музичного мистецтва, яка полягає у придбанні тих конкретних етнокультурних знань, які 

необхідні їм для розв’язання етнокультурних завдань, що розкривають визначену 

проблему. Проаналізовано вітчизняний та зарубіжний досвід вчених, а також 

сформульовано авторське узагальнене поняття «етнокультурна компетентність». 

Висвітлено інноваційні етноформи організації професійної діяльності (етнофотовиставки, 

етнофотоколажі, флешмоби, етноярмарки, майстер-шефи, етноквести, модні фолькфести, 

евентформи, етнофоруми), які використовують фахівці у зазначених фольклорних 

колективах, що повинні відігравати провідну, визначальну роль у процесі формування 

етнокультурної компетентності. Визначено низку переваг та недоліків кожної 

інноваційної етноформи організації професійної діяльності фахівців музичного 

мистецтва. 
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Annotation: The article reveals the possibilities of applying the andragogical approach in 

forming the musical art professionals’ ethno-cultural competence and their professional 

development. It is determined that the andragogical approach in forming ethno-cultural 

competence becomes a necessary condition for a successful exchange of experience among 

professionals in the field of musical art. The analysis of the main principles, which significantly 

differentiate the andragogical approach from the others – using the gained experience and 

transferring it to others, in connection with which – forming the musical art professionals’ ethno-

cultural competence is an andragogical process, has been made. It is noted that an important 

element of the approach is ethno-cultural environment, cooperation of specialists (participants of 

folk groups), an essential component of professional development is the specialist’s active 

participation and high motivational sphere, the results of which is possession of ethno-cultural 

competence. The importance of folk groups as well as their role in solving the problem has been 

described. The musical art professionals’ activities, provided by acquiring the specific ethno-

cultural knowledge they need to solve ethno-cultural problems revealing the identified issue, has 

been characterized. The domestic and foreign experience of scientists has been analyzed, and the 

author’s generalized concept of «ethno-cultural competence» has been formulated. Innovative 

ethnic forms of organizing the professional activity (ethno-photo exhibitions, ethno-photo 

collages, flashmobs, ethno-fairs, master-chiefs, ethno-quests, fashion folk fests, event forms, 

ethno-forums) used by the professionals in the mentioned folk groups, which should play a 

leading and decisive role in the process of forming ethno[-cultural competence have been 

revealed. A number of advantages and disadvantages of each innovative ethno-form of 

organizing the musical art specialists’ professional activity have been determined.  

 

Key words: andragogical approach, ethnoculture, ethnocultural competence, musical art 

specialist, folk groups. 

 

Проблемне поле дослідження. Актуальність питання формування 

етнокультурної компетентності фахівців музичного мистецтва зумовлена процесами їх 

професійної діяльності, зокрема, використанням різноманітних інноваційних етноформ, 

які сприятимуть посиленому професійному становленні та розвитку професіоналізму 

фахівця. Оскільки сучасна освіта, наука та культура вимагає творчого, 
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загальнокультурного, яскравого педагога, аматора, артиста, який повинен володіти 

професійними якостями, які він набув в результаті професійної освіти або ж перейняв від 

своїх колег. За допомого обміну досвідом, фахівці музичного мистецтва поглиблюють та 

поширюють знання з етнокультурної компетентності. Значну роль у цьому відіграє 

андрагогічний підхід, який дозволяє розглядати проблему формування етнокультурної 

компетентності, як процес професійної освіти/самоосвіти фахівців музичного мистецтва. 

Мета статті полягає у дослідженні проблеми формування етнокультурної 

компетентності фахівців музичного мистецтва у контексті андрагогічного підходу. 

Основна частина. На думку Л. Гаєвської, андрагогічний підхід передбачає 

знання та розуміння принципів і особливостей навчання дорослих, володіння 

технологіями мотивації до навчання і розвитку, зміни професії та роду діяльності 

(Гаєвська 2013, с. 16). Штока Є. вважає, що андрагогічний підхід розглядає процес 

навчання дорослого як процес розвитку та передбачає не просте повторення соціального 

досвіду, а його збагачення, привнесення нових цінностей, розширення нових структур 

діяльності (Штока 2016, с. 85). 

Вітчизняна вчена Черненко Н. стверджує, що головними аспектами 

андрагогічного підходу щодо професійної підготовки є перепідготовка та підвищення 

кваліфікації сконцентровані навколо мотиваційної сфери, самосвідомості, спрямованості 

особистості та адаптаційних можливостей людини як суб’єкта навчання (Черненко 2016). 

Андрагогічний підхід у процесі особистісного зростання й професійного розвитку 

фахівців акумулюється значним досвідом, що може бути використаний у якості джерела 

передачі або обміном того ж досвіду між фахівцями музичного мистецтва. 

Однією з ключових цінностей фахівців музичного мистецтва є прагнення до 

професійного розвитку, що є основою його саморозвитку, який забезпечує діяльність 

фахівців музичного мистецтва. Професійний досвід фахівці музичного мистецтва 

набувають у різноманітних фольклорно-етнографічних, фольклорно-обрядових, 

фольклорно-автентичних, народних аматорських колективах. Основними формами 

зазначених колективів є культурно-виховні заходи, етнокультурні вечори, обрядові свята. 

Фахівці музичного мистецтва, у цих колективах, відіграють значну роль у 

відтворенні традицій, обрядів із збереженням музичної, вокальної і хореографічної 

спадщини української народної культури. Популяризують українську народну культуру 

та культуру різних народів (етносів) України. Досліджують матеріали етнокультури та 

зразки українського фольклору для поглиблення свого етнокультурного кругозору, 

підвищення кваліфікації та обміну досвідом із своїми колегами-фахівцями, слухачами. 
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Невід’ємною рисою для формування етнокультурної компетентності, професійної 

реалізації розвитку та обміну досвідом фахівців музичного мистецтва у фольклорних 

колективах є поширення української культури, за допомогою якої, виконавці більш 

змістовно, емоційно та доступно доносять етнокультурну інформацію: обряди, звичаї, 

традиції та вірування. 

Фольклорні колективи з метою набуття та обміну досвідом відвідують 

етнофоруми та етнофестивалі по різних регіонам України, наприклад, свято Маланки (м. 

Чернігів), де майстри регіону демонстрували свої таланти та майстерність; свято 

Водохреща та фольклорно-етнографічне свято Масляниця (Київщина) – відтворювалися 

народні обряди, проводилися майстер-класи із виготовлення «колодки»; етнофестиваль 

«Смакобум» (Київ) і ін. 

У програмі колективів такого типу презентуються обряди календарних та 

родинних циклів – «Весняний», «Купальський», «Обжинки», «Весілля», «Різдво» тощо, а 

також освоюють фольклорну простору регіонів України. До таких регіональних 

колективів належать «Берегиня» (Чернігівщина), «Полісяночка» (Полтавщина), 

«Джерело» (Полтавщина), «Калина» (Київ) та ін.. Зокрема, фольклорний колектив 

«Родослав» організовує пошуково-дослідницьку роботу – вивчає місцевий фольклор та 

етнографію, записує та розшифровує твори народних пісень, музичної та хореографічної 

творчості, відроджує етнографічну спадщину Житомирського Полісся. 

Такі міркування вказують та підтверджують необхідність формування 

етнокультурної компетентності фахівців музичного мистецтва як провідників, 

покликаних передавати етнокультурні традиції від одного покоління етносів до інших, 

підтримувати етнокультуру в умовах спільного проживання різних народів. 

Перейдемо до розгляду поняття «етнокультурна компетентність». 

Огляд джерельної бази засвідчив, що існує низка вітчизняних і зарубіжних 

досліджень присвячених, зазначеній проблемі. Із різних позицій поняття «етнокультурної 

компетентності» досліджували Н. Арзамасцева, Л. Гумильов, О. Гуренко, В. Крисько, 

С. Лурьє, Л. Маєвська, Т. Поштарьова, С. Сєрякова, В. Сластьонін, С. Федрова, 

Н. Шагаєва та ін. 

На думку В. Крисько, основою етнокультурної компетентності спеціаліста є 

система знань, понять, уявлень про людину як представника етнічної спільноти 

(Боровиков 1993, с. 2). 
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Аналіз визначення «етнокультурна компетентність» у працях Н. Арзамасцевої, 

Е. Кузнецова, С. Серякової, С. Федорової (Серякова 2002; Федорова 2000] та ін. дає 

свідчення про те, що вона сприяє: 

- передачі етнокультурного досвіду, інформації іншим поколінням; 

- розвитку індивідуальності, що характеризує людину з трьох позицій: 

індивідуальної (природні властивості), суб’єктивної та особистісної (власний 

досвід, почуття, статус у соціумі); 

- вихованню й навчанню людини, спираючись на етнокультурні традиції 

конкретного регіону; 

- розвитку національної самосвідомості, цілісності [Армазанцева 1999, с. 53–57]. 

Аналізуючи визначення, наведені різними авторами, ми сформулювали 

узагальнене поняття «етнокультурна компетентність», яке вже було нами представлене у 

монографії [Дубасенюк 2017, с. 395], як – інтегративне особистісне утворення, що 

характеризується високим ступенем (розширенням знань у процесі засвоєння) володіння 

традицій, звичаїв, обрядів, вірувань певної верстви населення; засіб передачі системи 

етнокультурних знань, умінь та навичок, які піддаються постійному розвитку та його 

вдосконалення у межах певної етнокультури, а також передача етнокультурного 

досвіду наступним поколінням. 

Формування етнокультурної компетентності фахівців музичного мистецтва 

відбувається за допомогою застосування оновлених форм, методів, прийомів та засобів, 

які найбільшою мірою підвищують мотиваційну сферу, забезпечують проблемно-

рефлексивний характер. У свою чергу, професійний розвиток у контексті підвищення 

кваліфікації фахівців музичного мистецтва удосконалюється з урахуванням особливостей 

сучасного розвитку українського суспільства та його культури. 

Розглянемо сутність кожної інноваційної етноформи, які стали основою 

формування у фахівців музичного мистецтва етнокультурної компетентності до яких ми 

відносимо етнофотовиставки (етнофотоколажі), флешмоби, етноярмарки, майстер-шефи, 

етноквести, модні фолькфести, евентформи, етнофоруми. 

Проаналізуємо визначені нами інноваційні (етноформами) формування 

етнокультурної компетентності фахівців музичного мистецтва.  

Етнофотовиставки – документація світлин певного художника, письменника, 

фотографа і ін. У нашому випадку – це етнофотовиставка житлових будинків, їх інтер’єру, 

будова подвір’я, господарських споруд, національних костюмів, етнічна кухня, всі 

елементи, які формують етнокультурну компетентність фахівців музичного мистецтва. 
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Етнофотовиставка може бути представлена на святі Покрови, яке співпадає із 

святом українського козацтва, адже козак в українській культурі – звитяжний воїн, 

озброєний захисник Вітчизни, що боронить віру, гідність та звичаї усього нашого народу. 

Етнофотоколаж – технічний прийом в образотворчому мистецтві, який 

ґрунтується на введені у твір різних за фактурою та кольором предметів: шматків газет, 

афіш, шпалер тощо. 

У широкому сенсі етнофотоколаж — включення за допомогою монтажу в твори 

літератури, театру, кіно, живопису, музики різностильових об’єктів або тем для посилення 

естетичного ефекту. У нашому випадку – це етнофотоколаж інтер’єру української хати, її 

розпис та архітектура. 

Провідне місце для використання цієї інноваційної етноформи займає на 

святкуванні свята весняного циклу «Стрітення», яке вважалось перехідним містком від 

зимового до весняного обрядового циклу: це був день першої зустрічі зими з літом, де ми 

за допомогою етнофотоколажу можемо ознайомитися із його святкуванням в минулому, 

в яких костюмах були одягненні наші предки та чим відрізнялося воно від нинішнього. 

Переваги етнофотовиставок та етнофотоколажів: мають значний емоційний 

вплив на аудиторію, можуть сформувати зацікавлене відношення, емоційне ставлення до 

теми етнокультурного заняття; ці форми роботи дозволяють бути в центрі уваги кожного 

з учасників, а при необхідності – задати питання для отримання необхідного роз’яснення; 

можна користуватися вже раніше використаним матеріалом; фахівці, можуть долучатися 

до підготовки заняття, підбору фото, підготувати аудиторію зразками українських 

елементів костюмів, кулінарії і ін., для етнокультурного настрою 

Недоліки етнофотовиставок та етнофотоколажів: вимагають технічного 

обладнання; не відповідають позитивній поведінці, а тільки допомагає більш детально 

розібратися в проблематиці; етнофото можуть висвітлювати недостовірну інформацію. 

Флешмоб (від англ. Flash mob – миттєвий натовп) – заздалегідь спланована масова 

акція, в якій велика група людей з’являється в громадському місці, виконує заздалегідь 

обумовлені дії (підготовленим сценарієм) і потім розходиться. Наш флешмоб буде 

виявляти багатство українських обрядових свят, їх характерних костюмам різних 

етнорегіонів. 

Представлена інноваційна етноформа флешмоб може використовуватися під час 

святкування Івана Купала, водіння хороводів, одночасно співаючи пісні, стрибаючи через 

вогонь, свого роду, як така собі невимушена гра, яка висвітлює зміст свята. 



276 

 

Перевага флешмобу: розкриває ґрунтовну етнокультурну ідею та дає популярність; 

звертає увагу громадськості на гостру проблему етнокультурної компетентності або 

висловлює свої етнокультурні погляди; дає можливість відчути себе вільним від 

сформованих життєвих рамок поведінки. 

Недоліки флешмобу: передбачає швидку організацію великої кількості людей; 

часто не відпрацьоване дійство, що потребує тривалої підготовки. 

Етноярмарки – інноваційна освітня форма, у межах якої відбувається серія 

цікавих подій – майстер-класів, презентацій, вікторин, конкурсів, інтерактивних 

екскурсій. Всі заходи пов’язані з українською народною культурою і традиціями, 

народним мистецтвом, історією народного костюму, українською символікою та 

особливостями побуту. 

Етноярмарка притаманна на святкуванні масляної, що є одним з найстаріших свят 

слов’янських народів. Справжня забава, яка зберегла свої традиції в наші дні з язичницької 

культури. Це смачне і неймовірно ситне свято триває цілий тиждень, який передує 

настанню Великого посту. 

Переваги етноярмарки: наочність етнокультурних зразків, що демонструються та 

можливість їх показу в дії; можливість миттєвого встановлення близького спілкування; 

позитивна дія елементів «святкової атмосфери», безпосереднє і одночасне порівняння 

етнозразків різних регіонів; співпраця із професійною, етнокультурною аудиторією (показ 

виробів народних майстрів). 

Недоліки етноярмарки: висока вартість організації та потреба у значній кількості 

учасників; порівняно мала періодичність; недостатньо широке регіональне охоплення 

представників груп цільового впливу. 

Майстер-шеф – це інноваційна форма організації навчальної діяльності, яка 

передбачає навчання та передачу кращих рецептів від кращих «кулінарів» кожного 

етнорегіону. Фахівці із різних регіонів можуть демонструвати та ділитися рецептами страв 

свого регіону з метою культурного обміну та інтеграція страв у різних етнореріонах. 

Спеціалісти діляться порадами та рекомендаціями «професійних» кухарів для справжньої 

господині. Інформують про корисні продукти, здорове харчування та сезонні блюда свого 

регіону. 

Актуальним святом для майстер-шефу є Святий Вечір, хоча і припадає на останній 

день Різдвяного (пилипівського) посту, і всі страви, які до свята готують господині – пісні, 

називається вона багатою вечерею, бо стіл у цей вечір багатий 12-тьма стравами. Фахівці 

обмінюються рецептами тих чи інших страв, а також технологією їх приготування. Також 
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фахівці для більшого кулінарного кругозору відвідують різноманітні етнофестивалі, на 

яких представляють кожен регіон свою етностраву, наприклад, на Житомирщині 

притаманний етнофестиваль дерунів, де коростенські господині, представники сусідніх 

районів Житомирщини, кухарі з різних регіонів та інших країн демонструють своє 

мистецтво приготування дерунів чи близьких до них страв з картоплі, а дегустатори та 

відвідувачі фестивалю визначають найкращі страви. На Полтавщині триває вже 

традиційне свято на честь одного з головних кулінарних символів Полтави – галушки. На 

святі, можна скуштувати галушки з найрізноманітнішими начинками та підливками: з 

м’ясом, з куркою, з печінкою, з грибами і картоплею, зі шкварками, з полуницею і 

вишнями та багато інших. 

Переваги майстер-шеф: великий обсяг знань рецептів кулінарії різних 

етнорегіонів; вміння передати свої знання підростаючому поколінню; обмін між 

регіонами. 

Недоліки майстер-шеф: повна відповідальність інформанта; обмежені фінансові 

можливості; невизначеність термінів функціонування. 

Етноквест – це пізнавальна і розважальна квест-гра, в основі якої лежить 

знайомство з багатою українською культурою і традиціями нашого народу, що 

проводиться на території етномузею чи етнокомплексу. 

Під час гри учасники будуть переміщатися по території музею, вирішувати 

неординарні інтелектуальні завдання, загадки пізнавального характеру і виконувати 

активні завдання. 

На основі пізнавального характеру етноквести можуть проводитися під час 

святкування Великодніх свят, як приклад: організація екскурсії у музей писанки. 

Етноквести можуть організовуватися і під час святкування Івана Купала. 

Переваги етноквестів: можливості розвитку фахівців музичного мистецтва у 

етнокультурному напрямі або надання послуг, посередництва тощо; простота 

застосування; додаткові можливості вивчення матеріалу, завдяки застосуванню 

функціональної спеціалізації працівників і залученню представників різних етнорегіонів. 

Недоліки етноквестів: недостатність досвіду у проведенні таких дійств; 

несумісність інтересів різних етнокультурних груп, що може привести до малоефективної 

діяльності; можливість виникнення конфліктних ситуацій. 

Фолькфест – музичний, тематичний фестиваль, де представляються зразки 

етнокультури, народної творчості, регіональні костюми та їх місце у кожному етнорегіоні. 

Під час різдвяних свят у кожному регіоні України співають колядки та щедрівки, де люди 
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ходять одягненні в костюмах притаманні та характерні кожному регіону. Одночасно із 

цим дійством народ дотримується місцевих звичаїв та обрядів. У процесі фахівці 

обмінюються досвідом із своїми колегами щодо костюмів, звичаїв, обрядів, традицій 

їхнього регіону та презентують один одному ці зразки. 

Для більшого висвітлення інноваційної етноформи фолькфест притаманне свято 

зимового циклу Різдвяні свята: колядки характерні кожному регіону, їх виконання; 

святкування Старого Нового року, наприклад, на Вінниччині хлопці переодягаються у 

спеціально зроблені маски, так званих дідів, і ходять в них по хатах щедрують, на 

Тернопільщині – переодягаються в чорта, ірода, ангелів і ін.. Фолькфест може 

використовуватися і на святкуванні збирання урожаю та Спас. 

Переваги модного фолькфесту: представляє національні костюми, звичаїв, 

обрядів, традицій різних етнорегіонів; об’єднує любителів фолькмузики, українських 

національних традицій та знавців національних костюмів. 

Недоліки модного фолькфесту: потребує великої кількості людей; потребує 

повного інформаційного супроводу. 

Евент в перекладі з англійської слово «event» означає «подія»; «інструмент», що 

сприяє – прискоренню процесу сприйняття театралізованого дійства, осмислення тої події, 

яка лежить в його основі, а також посилення в учасників враження і почуттів по 

відношенню до нього [Азарова 2017]. За великим рахунком так називають будь-які заходи, 

що відбуваються на сцені, та й не тільки. Це може бути концерт або інші масові заходи. У 

нас евентами прийнято називати більш-менш великі події – музичні фестивалі, виступи 

діджеїв – зірок світового рівня. Часто евентом називають звичайну вечірку, яка 

проводиться в будь-якому клубі. 

Евентформи використовувалися колективами під час святкування Андрія – 

«Андріївські вечорниці», де були продемонстровані українські пісні, звичаї та традиції, 

які притаманні саме ці порі року та святкуванню відповідного свята; водіння Кози або 

Маланки; Івана Купала. 

Переваги евентформи: сприяють створенню зв’язку між виконавцями та 

представниками етнокультур; підвищують рівень сприймання у аудиторії; дають змогу 

забезпечити максимальну залученість учасників у творчий процес заходу. 

Недоліки евентформи: необізнаність та некомпетентність у цій сфері 

професіоналізму; значні витрати (фізичні, організаційні, творчі); невідповідність заходу 

цільової аудиторії. 
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Етнофорум – це сукупність інноваційних етноформ організації навчальної 

діяльності. Етнофорум, у представленій нами проблемі, свого роду, як підведення 

підсумків усієї проведеної теоретичної та практичної роботи. 

Етнофорум представляється на фольклорно-обрядовому вечорі під назвою 

«Вулиця», де представлено побут українського народу, всі обряди, звичаї, традиції з 

піснями та сюжетними танцями. 

Переваги етнофоруму: зв’язок усіх етнокультурних груп між собою; обмін та 

передача національних традицій один одному; поєднання та представлення всіх етноформ. 

Недоліки етнофоруму: обмеження у фінансовому забезпеченні; у залежності від 

професійного та етнокультурного рівня глядача залишається не завжди зрозумілим та 

достойно прийнятим. 

Висновок. Отже, можемо резюмувати наступне: розуміння змісту формування 

етнокультурної компетентності фахівців музичного мистецтва у контексті андрагогічного 

підходу визначає, з одного боку, основні характеристики та вимоги професійної 

діяльності, а з іншого – особистісні та етнокультурні цінності. У процесі професійного 

розвитку у фахівців музичного мистецтва формуються нові етнокультурні знання, які 

набувають неповторного характеру і складають основу у формуванні етнокультурної 

компетентності, яка сприяє їх підвищенню кваліфікації за допомогою застосування 

інноваційних етноформ (етнофотовиставки (етнофотоколажі), флешмоби, етноярмарки, 

майстер-шефи, етноквести, модні фолькфести, евентформи, етнофоруми); суб’єктом 

професійної діяльності є фахівець музичного мистецтва, який популяризує, відновлює 

українську народну культуру за допомогою фольклорних колективів. 
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