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ГЕДОНІСТИЧНИЙ ПІДХІД У МУЗИЧНО-РИТМІЧНІЙ 

 КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ МУЗИКИ  
І ХОРЕОГРАФІЇ 

Стаття присвячена аналізу гедоністичного підходу у музично-ритмічній компетентності майбут-
ніх учителів музики і хореографії. На початку ХХІ ст. гедонізм розглядається як об'єкт активної уваги 
науковців, у статті розглядається гедоністичний підхід як основний у музично-ритмічній компетент-
ності майбутніх учителів музики і хореографії. 

Розвиток сучасного суспільства передбачає психологічний супровід майбутніх учителів музики і 
хореографії, що є важливим завданням України. Кожна особистість потребує індивідуального підходу, 
допомоги у розкритті її особливостей, формуванні цілісної структури внутрішнього світу особистості. 
Цей ракурс розгляду проблеми ставить перед педагогами-музикантами складні завдання, що потребу-
ють розв’язання у позиціях структурності, системності та послідовності. Внутрішня гармонічна сто-
рона особистості є не лишепоказником її стійкості у стресових ситуаціях, перехідних станів адаптації-
дезадаптації і ресурсів стресостійкості, але й має якісно нове значення для вдосконалення процесів за-
гальної і навчальної адаптації людини. Це явище потребує проведення прикладних досліджень, а також 
вирішення інших завдань. Тому гедоністичний підхід у музично-ритмічній компетентності майбутніх 
учителів музики і хореографії потребує вивчення та пояснення. 

Ключові  слова :  гедонізм, підхід, музично-ритмічна компетентність, майбутні учителі музики і 
хореографії. Філософські знання, що були сформовані за часи античності, зберегли своє значення в наш час. Поняття «гедонізм» займає в цих знаннях окреме місце. Це пов’язане із з’ясуванням приро-ди цього феномену. Цією проблемою займалися науковці з усіх галузей гуманітарних наук і кожна з них виявила власний аспект. Складність об’єд-нання цього поняття у науковій теорії та у по-всякденному житті людини свідчить про важли-вість його повного та грунтовного дослідження ще і як філософського явища та онтологічної ка-тегорії. Історія розвитку поняття “гедонізм” була не-однаково активною. Для цього необхідно окрес-лити певні періоди розробки змісту й функцій цього феномену. Аналізуючи періоди активації ідей гедонізму, ми поділяємо їх на часи древньог-рецьких філософів Арістіппа та Епікура; італійсь-ких гуманістів; мислителів XVII–XVIII ст. Друга половина ХХ ст. та перша половина ХХІ ст. іденти-фікуються як переломні, кризові періоди, в які змінюється світогляд та соціально-політичні пог-ляди, відбувається зміна політичної карти світу. Саме в кризові часи феномен позитивних особис-тих емоцій, турбота про насолоду стає ключовим у культурних практиках. Можна окреслити, що ідеї гедонізму більш повно висвітлено в філософських ідеях Арістіппа, Феодора, Гігезія, Епікура, Платона, Аристотеля, Тіта Лукреція Кара, Л.Бруні Аретіно, К.Раймонді, 

Ф.Філельфо, Л.Вала, М.Монтеня, Е.Роттердам-ського, Маркіза де Сада, Ж.Ламетрі, Б.Фонтенеля, К.Гельвеція, П.Гассенді, Е.-Б. де Кондільяка, Ф.Хат-чесона, Дж.Локка, Т.Гоббса, М.Монтеня, О.-Ж.Ла-метрі, Д.Юма, І.Канта, І.Бентама, Г.Спенсера, Дж.Ст. Мілля, О.Уайльда, Т.Готьє, З.Фрейда та ін. Поняття гедонізму є одним з основних прин-ципів особистісної культури. Він не декларується зовнішньо, але завжди має прояві внутрішнього уникнення особистісного страждання. Розмежу-вання приємного і неприємного грає основну роль у процесах культурної ідентифікації особис-тості. Але були тривалі періоди, коли аналіз спе-цифіки гедоністичного світоставлення залишався на узбіччі життя. На початку ХХІ ст. почалось проявлення інте-ресу до цього феномену, що набуло рис сталого дослідницького процесу. На сьогодні відсутність єдності в розкритті поняття цього феномену, по-шуки його сутності, загострене почуття індивіду-алізму активізують різні гедоністичні практики і спроби їх осмислення у теоретичному аспекті. У сучасному світі автономність сфер соціально-політичного, культурно-просвітницького та еко-номічно-правового життя допомагає збільшувати елементи гедоністичної активності для людини, як суб'єкта суспільства. З другої половини ХХ ст. західно-європейська культура переважно визна-чається як гедоністична (Ж. Ліповецки [10]), вона є апологією насолоди. Основними ключовими  
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теоретичними концептами сучасності у філософ-ських, культурологічних, соціологічних і психоа-налітичних працях є поняття «чуттєвості», «тіла», «тілесності», «насолоди», «бажання», «еросу», «еротизму», «спокуси», «екстазу», «сексуальності» тощо. Сучасна культура потребує нових форм пі-знання сутності і різних форм позитивного особи-стісно-життєвого досвіду. Після «По той бік" принципу задоволення» (1920) З. Фрейда [16] мо-жна назвати цілий ряд ключових для європейсь-кої культури праць, де центральними є ці теми: «Ерос і цивілізація» (1955) Г. Маркузе [12], «Еротика» (1957) Ж. Батайя [7], «Задоволення від тексту» (1973) Р. Барта [6], «Спокуса» (1979) Ж. Бодрійяра [8], «Історія сексуальності» (1976– 1984) [18] та «Використання задоволень» (1984) М. Фуко [19], «Гедоністичний імператив» (1995) Д. Пірса [4], «Мистецтво насолоди. Про гедоніста-матеріаліста» (1991) [2] та «Радість існування. Маніфест гедоніста» (2006) М. Онфре [3], «Оргазм і Захід: історія задоволення від XVI століття до наших днів» (2005) Р. Мюшамбле [13]. Цей інтерес також підтверджує низка робіт, здійснених украї-нськими та російськими науковцями за останнє десятиліття, серед яких виокремимо дослідження В. Жадан, А. Залужної, Б. Акчуріна, О. Ємельянова, Р. Ільясова, Л. Косарєвої, Ю. Кузьміної, М. Муляв-ки, Є. Наймана, С. Рассадіної та ін. До гедоністичних теорій відносяться напря-ми, де благополуччя передається термінами «задоволеність-незадоволеність», «позитив-негатив». В цьому плані показові концепції Н.Бредберна й Е.Дінера [1; 5]. Вважається, що чим більше позитиву і чим менше незадоволення у житті людини, тим вона буде благополучнішою та щасливішою [9; 14]. Розкриваючи гедоністичний підхід, зазначи-мо, що у перекладі з латини «гедонізм» (hedon) має кілька значень: задоволення, насолода, вдово-лення, радість. У філософському енциклопедично-му словнику зазначається, що гедонізм – це «етична позиція, яка стверджує його як найвище благо і критерій людської поведінки і зводить до нього все розмаїття моральних вимог. Прагнення до насолоди в гедонізмі розглядається як рушійна основа людини, що закладена в неї від природи і визначає всі її дії» [15, с. 105].  Поняття гедонізму мистецтва розкривається ще у древній філософії. Так, Платон наголошував, що почуття ритму і гармонії, яке відчувається у музиці, споріднене з насолодою, що в той час вва-жалося дарунком Вищих Сил людині для відпо-чинку від повсякденних турбот. Аристотель теж вказував, що музика є потребою відпочинку та задоволення. У ХVІІІ ст. Ф.Шіллер вважав, що гедоністична складова музики є головною сутністю мистецтва взагалі. До речі, в японській мові слово «музика» складається з двох ієрогліфів і вони переклада-ються як насолода і звук. 

Основоположником гедонізму вважають Аріс-тіппа (435-335 рр. до н. е.), який розділяв два ста-ни душі. Перший – задоволення, як щось позитив-не, другий – біль – негатив. Головним у забезпе-ченні щасливого життя він вважав уникання нега-тивних емоцій та настій на позитивні відчуття. Загалом у вченнях, які описують сутність гедоніз-му, не складно помітити одну загальну мету – зві-льнити людину від страждань. Гедонізм розглядається як вчення про взає-мозв’язок емоцій страждання та задоволення, він є результатом духовного, культурного, емоційно-го розвитку суспільства та особистості. В наш час головним виміром етичних та естетичних норм розвитку людини та цивілізації є намагання пози-тивного оцінювання ставлення до життя, вміння отримувати радість від елементарних позитивних вражень, спроба творчого самовираження особис-тості й поваги до права іншої людини на задово-лення та радість у житті. Сучасні філософи наголошують на сприйнят-ті гедонізму з позиції принципу активності, який стимулом до досягнення мети, а не досягнення задоволення. Задоволення та радість є різнови-дом, насамперед, емоційних переживань і почут-тів, які традиційно відносяться до психології. З.Фрейд принцип задоволення пов’язував з доб-ром і благом, та показував риси задоволення у гармонії та позитиві. Це, на думку вченого, ситуа-ція цілісного сприйняття світу, знаходження лю-дини у гармонії із собою та світом [17, 382]. Дж.Локк, виокремлював здатність людини викли-кати або збільшити задоволення. [11, 280]. У психологічній науковій думці широко вико-ристовують поняття «гедонія» як психічний стан, якому властиве приємне самопочуття, відчуття піднесення, задоволення, насолоди. Психологи стверджують, що дані емоції та почуття є голов-ними з компонентів життєдіяльності людини, які сприяють дії відновлювальних процесів, переклю-ченню психоемоційних механізмів. Особливо важ-ливим це є для особистості дитини, яка характе-ризується ще неусталеною психікою. У психоана-лізі сфера задоволення, інстинктів є визначаль-ною. Адже вона впливає на розумову діяльність, мораль та культуру людини. Дотримання вимог 
гедоністичного підходу у музично-ритмічній ком-петентності спонукатиме вчителів музики та  хореографії до створення ситуацій успіху, здійс-нення схвальних відгуків, підбадьорення в будь-яких ситуаціях, навіть за умови отримання не-значних навчальних результатів. Виступаючи важливим стимулом у музично-ритмічній компетентності гедоністичний підхід спрямовуватиме майбутніх учителів музики і хо-реографії до здійснення саморефлексивних про-явів позитивізму, сприятиме розвитку емоційної стійкості щодо негативних проявів у фаховому та повсякденному житті. Окрім того, застосування гедоністичної функ-ції музичного мистецтва в освітньому процесі 
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уможливлює адекватне сприймання майбутніми вчителями музики та хореографії шедеврів класи-чної та народної музики, отримання від цього му-зично-естетичної насолоди.  Застосування гедоністичного підходу у му-зично-ритмічній компетентності за відповідних педагогічних умов трансформується у своєрідний навчально-музичний тренінг, який є базою для розвитку потреби студентів у фаховому задово-ленні і спирається на потребу у музичному на-вчанні. У такий спосіб гедоністичний підхід у му-зичній освіті надає процесові навчання майбутніх учителі музики і хореографії особливої привабли-вості. Окрім того, створення гедоністичного заба-

рвлення навчання музично-ритмічним рухам при-зводить до глибинного самовираження, зняття емоційної напруги через досягнення катарсису у процесі музично-рухової діяльності, ефекту есте-тичної насолоди і в результаті – формування від-повідних компонентів музично-ритмічної компе-тентності. 
Гедоністичний підхід у музично-ритмічній ком-петентності майбутніх учителів музики та хореог-рафії за відповідних педагогічних умов трансфор-мується у своєрідний навчально-музичний тренінг, який базується на потребі майбутнього вчителя музики та хореографії в задоволенні, насолоді спи-раючись на любов до музичного навчання.  
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Ван Юаньсинь. Гедонистический подход в музыкально-ритмической компетентности буду-
щих учителей музыки и хореографии 

Статья посвящена анализу гедонистического подхода в музыкально-ритмической компетентно-
сти будущих учителей музыки и хореографии. Поскольку в последнее десятилетие гедонизм стал объек-
том довольно активного внимания ученых, в статье предлагаются гедонистический подход как основ-
ной в музыкально-ритмической компетентности будущих учителей музыки и хореографии. В современ-
ных условиях развития общества психологическое сопровождение будущих учителей музыки и хореогра-
фии является важной задачей нашей страны. Каждая личность требует индивидуального подхода, 
помощи в раскрытии ее особенностей, формировании целостной гармоничной личности. Эта цель ста-
вит перед педагогами и психологами сложные задачи, требующие структурного, системного и последо-
вательного решения. Субъективное благополучие личности является не только индикатором его пси-
хической устойчивости, переходных состояний адаптации-дезадаптации и ресурсов стрессоустойчиво-
сти, но и имеет принципиальное значение для совершенствования процессов общей и учебной социализа-
ции человека. Это явление требует проведения прикладных исследований, а также решения других за-
дач. Поэтому гедонистический подход в музыкально-ритмической компетентности будущих учителей 
музыки и хореографии требует изучения и объяснения. 

Ключевые  слова : гедонизм, подход, музыкально-ритмическая компетентность, будущие учите-
ля музыки и хореографии. 

 
Wang Yuansin Hedonistic Approach in the Musical-Rhythmic Competence of Future Music and Cho-

reography Teachers 
The article is dedicated to the analysis of hedonistic approach to music and rhythm competence of prospec-

tive Music and Choreography teachers. As hedonism became a focus of scholars’ active attention during the recent 
decade, hedonistic approach is being put forward in the article as the key one in music and rhythm competence of 
prospective Music and Choreography teachers. Under the current circumstances of the society’s development, the 
psychological follow-up of prospective Music and Choreography teachers is an important goal to attain for our 
country. Each personality requires individual approach; help in revealing his/her specific features; in shaping a 
wholesome, harmonious personality. The goal under consideration presupposes setting complicated issues for 
teachers and psychologists; these issues require structural, systemic and subsequent solution. The personality’s 
subjective welfare is not only an indicator of his/her psychic (emotional) stability, the transient (dis)adaptation 
states and pressure compliance resources, but also has crucial significance for perfecting the processes of a per-
son’s overall and academic socialisation. This phenomenon requires conducting applied research as well as solv-
ing other issues. Thus, hedonistic approach to music and rhythm competence of prospective Music and Choreogra-
phy teachers presupposes studying and explication. Applying a hedonistic approach to music-rhythmic competence, 
under appropriate pedagogical conditions, is transformed into a kind of educational and musical training, which 
is based on a person's need for pleasure, enjoyment and relying on a love of music education. In this way, the he-
donistic approach in music education gives the process of teaching future music teachers and choreography a 
special appeal.Hedonistic approach to music and rhythm competence of prospective Music and Choreography 
teachers under the corresponding academic circumstances is being rearranged into a distinctive teaching and 
music training based on the prospective Music and Choreography teacher’s demand for enjoyment and delight 
relying on the love of music education. 

Key  words :  hedonism, approach, musical-rhythmic competence, future teachers of music and choreogra-
phy. 
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