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- Art Selfie – знаходить схожі на вас портрети;
- Color Palette – знаходить твори мистецтва за кольорами своєї фотографії;
- Art Projector – перегляд творів мистецтва у реальному розмірі;
- Pocket Gallery – подорож реалістичною галереєю;
- Art Camera – перегляд творів мистецтва у високій якості, сферичні відео,

перегляд відео з оглядом 360 градусів, здійснення екскурсії у віртуальній
реальності, перегляд вулиць, відомих місць й орієнтирів, перегляд за
часом і кольором творів мистецтва. За допомогою цієї функції також
можна отримати додаткові відомості про твори мистецтва тощо [5].

Як висновок, усе більше широких можливостей надають цифрові
технології для викладання мистецьких дисциплін. Є багато новітніх
розробок, до яких слід віднести електронні підручники, електронні посібники
та зошити, електронні енциклопедії тощо. Серед цифрових технологій
особливої популярності набули мобільні технології. Завдяки легкому доступу
до електронної бази даних вони значно підвищують рівень зацікавленості
тих, хто вивчає мистецтво.
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Визначальною фігурою у кластері сучасної арт-практики постає
музикант-перформер. Адаптуючись до культурного драйву всеохоплюваної
секретності і непоборної маніпуляції, він занурюється в епігенетичну пам’ять і
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активізує генні мутації, що трансформують ментальні задатки для розвитку
здібностей затребуваного суспільством творчого досвіду. Йдеться про
повернення музичній акції ритуальної серйозності і вагомості архаїчної
сакральної події. Утім, перформанс як ритуалізована подія може мати два
сценарії ґенно-культурної коеволюції – за первинними і за вторинними
епіґенетичними правилами. Перші регулюють автоматичні процеси переробки
когнітивної інформації (від периферійних сенсорних фільтрів), а другі
стосуються ментальних процесів оцінки і вибору вже диференційованої і
упорядкованої інформації. У плані антропоґенези перформера-музиканта
обидва сценарії завершуються реалізацією інтонованого автопортрету – як
розкриття сутнісного Я, а чи як виявлення маски не-Я. У першому випадку
перед музичним перформансом відкривається шанс постати чинником
духовного переображення людини музикуючої як результату її допитуваності
і смиренного очікування на розкриття Сяйва Істинного Образу і Подоби
(чистим – чистого, світлим – світлого). Другий шлях – це шлях бутафорського
просвітлення в результаті допитливості і небезпечного афективного
загравання з Таїною як короткочасної креативної авантюри.

Для уникнення цього шляху пропонується концепція музичного
перформансу як майстерні душі. Її провідною ідеєю є метафоризація
інтонованого смислу емоційного одкровення як антропологічного дискурсу.
Ця ідея конкретизується у міфологічному і іконічному аспектах. Перший
передбачає екфорію музикуючою особою епіґенетичного кластера не-Я і
ментальну самоорганізацію для розпізнавання Я. Другий не просто описує
враження, отримані від світу предметів і подій, а сам «пише» життя за
принципом мімезису, оскільки його моделювальна структура, як система
інтонаційно-смислових відношень, активніше зливається з чуттєвими і
матеріальними прийомами музиканта-перформера. Вона пропагує
символізовану предметність і навіть агітує за неї, використовуючи свою
образність у підкреслено значущому сенсі.

 Означена ідея зумовлює неінституціональну, феноменологічну
(персоналістичну) сутність педагогічної моделі і поєднання у її змісті рис
ймовірнісної освіти та вітаґенного навчання  (Martynets, L., 2015). Тобто
основою цієї моделі постає коннективна теорія метафоричної інтерпретації
(Ritchie, D., 2004). Вона дає підстави стверджувати, що інтоновані метафори
людських емоцій уможливлюють краще розуміння внутрішнього механізму
психоемоційних динамік перформера задля глибшого самоусвідомлення і
самоорганізації. Ось чому їх необхідно аналізувати у щоразу унікальному
когнітивному і комунікативному контекстах, включаючи деталізовану
репрезентацію музичного спілкування і суб’єктивний досвід (common
ground) участників перформансу.

Напрям і конкретний довготривалий план такої перформативної
діяльності визначає стратегія креативної кластеризації. Це стратегія
розігрування музичних сценаріїв ціннісного вибору на шляху до «творчої
невинності»  (Manovich L., 2015, р. 13), або стратегія «шляху серця».
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Зважаючи на постнекласичну парадигму сучасного виховання, вона
передбачає взаємовплив адаптивного, циклічного, лінійного, різоматичного
типів стратегії випадкового пошуку. Одним із найважливіших
системоутворювальних елементів креативного кластера є івент-майданчик,
пристосований до проведення художньо-освітніх заходів. Він може
одночасно функціонувати і як лекторій, і як простір для виконавських
тренінгів, і як місце для концертів, виставок, свят, фестивалів тощо. Завдання
майданчика – залучення однодумців. Такий підхід створює високу щільність
соціальних зв’язків усередині кластера.

Регулювальну функцію в імплементації означеної стратегії виконує
методологія педагогічно-метафоричної творчості. Вона акумулює існуючі
підходи до організації співбуттєвої музично-перформативної діяльності на
принципах інтонованої спів-присутності, спів-дії, спів-чуття, спів-
переживання, спів-страждання, спів-участі, спів-причастя. Вони постають
необхідним початковим етапом для реалізації наступного душевного
переображення.

Для упровадження методології педагогічно-метафоричної творчості
епіґенетично зумовленою вважаємо технологію перформативної імпровізації
(зокрема методи аурального моделювання, слухової метафоризації,
медіаеленктики, -еристики і -еротематики), оскільки вона сприяє активізації
ментальних ресурсів музиканта. Розглянемо зміст перформативно-
імпровізаційної компетентності, зокрема її критеріальну базу:

Таблиця 1.

Критеріальна база перформативно-імпровізаційної компетентності

Критерії
музично-

перформативної
імпровізації

                                               Показники

Рівень  креативно-
творчого потенціалу

- спонтанність виконавського процесу;
- його розгорнутість у часі;
- комунікація виконавця як творця нової реальності з

реципієнтом (глядачем, читачем, слухачем);
- культивування в художній уяві принципу гри у тих її формах,

які заздалегідь не встановлені точно зафіксованою
режисурою, сценарієм, драматургією, пластичним жестом,
римою або нотним текстом звукового ряду;

- свобода музичного самовираження;
- миттєвість акту сприйняття.

Ефект
підкресленої
безпосередності

- на концептуальному рівні – ступінь виразності інтонованого
смислу;

- на мовному рівні –  схильність  до    яскраво вираженої
ненормативної структури музичного мислення, варіювання
фонічних, метроритмічних, ладогармонічних і синтаксичних
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висловлювання моделей, фактурного орнаменту, успадкованих з
національного фольклору;

- на естетичному рівні – неповторність художнього мислення,
що чуттєво сприймається і імпульсивно виражається;

- на психологічному рівні – інтуїтивність і диффузність
образних асоціацій, що виявляють причини некерованого
раптового «імпровізаційного вибуху», занурення в лоно
підсвідомого, ритуально-дієвого;

- на виконавському рівні – амплітуда віртуозного піднесення і
прояву творчої фантазії;

- на культурологічному рівні – професійність володіння типом
 імпровізаційності, що властивий:
а) культурам «ритуалу» і «теозису»;
б) культурам еволюційно-революційного типу;
на моральнісно-етичному рівні – відданість традиції
самопізнання.

Повнота вияву
комунікативних
характеристик
перформативної
співтворчості (на
парадигмальному і
синтагматичному
рівні)

Парадигмальні  комунікативні параметри:
- класично-розважальна парадигма стильового взаємозв’язку,

де встановлені норми естетичних взаємин виконавців і
слухачів не входять в дисонанс зі звичайною художньою
дійсністю і через такий консенсус надають доцільність
рецепції імпровізованої музики численними слухачами;

- загальноприйнята модель художніх контактів – побудована
на підготовчій угоді імпровізаторів і слухачів про можливі
категорії інвенторства, що не руйнує норми естетичного
відчуття компетентних слухачів;

- реалістична парадигма стильового взаємозв’язку, де
імпровізатор, створюючи «культ соліста», виходить за межі
встановлених вербальних правил і обмежує коло слухачів
небагатьма обраними шанувальниками;

- кардинально-незалежна парадигма нічим не обмеженої
самореалізації музиканта, створена на концепції творчого
скептицизму, кардинального протиставлення і творчої
антитези;

- кардинально-рідкісна парадигма стильового взаємозв’язку, що
ігнорує підстави інтерактивності і формує суперечливе
мистецтво невідповідності, яке втратило необхідність
естетичного впливу.

Синтагматичні комунікативні параметри:
- субординаційний, що ґрунтується на координації і іміджевому

переділі функцій між музикантами членів імпровізаційного
процесу;

- рівноцінно-відсторонений, яку видобувають із основи
ігнорування  поглядів лідера імпровізаційного розвитку;

- еклектичний, що передбачає заміщення пріоритетів у діалозі
композитор - виконавець і допускає роззосередження творчих
функцій.

Багаторічний досвід викладання на факультеті музичного мистецтва
Тернопільського національного педагогічного університету показує, що



59

ефективність реалізації педагогічної моделі музиканта-перформера
забезпечують психологічні умови імплементації технології, сутність яких
можна виразити формулою:

Результат (P) = Потенціал (П) − Втручання (В)
Йдеться про створення ситуації досягнення майбутнім музикантом-

перформером стану концентрації ментальних задатків для переживання
радості саморозкриття у творчому  співтоваристві.  Це передбачає
врахування викладачем правил культурно орієнтованого музичного
спілкування, зокрема:

1) реалізацію концепції полікультурного навчання (пошани до
культурної унікальності кожної особи, її інтересів і психофізичних
особливостей);

2) організацію атмосфери «особистої запрошеності» студента-
виконавця;

3) утвердження майбутнього перформера у його індивідуальному
музичному розвитку;

4) інтеграцію  і налагодження турботливого контролю за процесом
індивідуальної, групової і колективної форм музичного навчання і
виховання.

Можливість для розробки і обґрунтування безмежного розмаїття
способів інтонованого самовираження студенти отримують в арт-лабораторії
у проміжку між лекціями-перформансами. До проведення лекцій і майстер-
класів у режимі on-line або off-line запрошуються видатні професійні
музиканти-перформери і навіть самі студенти.
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DEVELOPMENT OF RESEARCH CULTURE ON THE BASIS OF
EXTRACURRICULAR ACTIVITIES

Abstract. The research culture has a special significance in the formation of professional
skills due to the fact that the society of the future depends on the creative potential of each
member of the community to identify the most effective solutions for different situations. The pre-
university and university education system, through extracurricular activities, has the possibility
to supplement the cognitive acquisitions acquired within the activities provided by the
curriculum. It is very important that extracurricular activities are focused on various case
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