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Передмова

Хто не знає свого минулого,
той не вартує свого майбутнього.
					М. Рильський
Сучасні процеси глобалізації та зумовлене ними розмивання
національних меж не повинні призвести до нівелювання культурних відмінностей. Навпаки, лише усвідомлення своєї національної культурної унікальності може стати найважливішою передумовою асиміляції універсальних цінностей та інтегрування у світову
культуру. Кожний народ має свій «індивідуальний код цінностей»,
і якщо молоде покоління недостатньо оволодіває духовними цінностями свого народу, а засвоює переважно загальнолюдські, то
це призводить до кризових процесів у розвитку особистості. Звернення до духовних засад національної культури формує націо
нально-культурні координати не лише естетичного, а й морального простору.
Народна творчість є невід’ємним складником культури кожного народу. Найдосконаліші зразки традиційного музичного фольклору — пісні, інструментальна музика, побутові танці — ще поки
живуть в побуті людей. З них поновлюється репертуар музичного
аматорства та відбувається невпинний процес взаємопроникнення
народного і професійного мистецтва. Численні фольклорні твори,
незалежно від часу свого виникнення, мають властивість служити
сучасності, бути актуальними для всіх поколінь, бо вони в довершеній художній формі типізували загальнолюдські життєві явища та переживання, влучно узагальнили світогляд та моральність
людини. Тому традиційний музичний фольклор може бути використаний для духовного збагачення сучасних людей та виховання
нових поколінь.
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Використання народних музичних надбань здійснюється як
у науково-пізнавальному, виховному, так і в просвітницькому напрямах. Ці напрями стали основою діяльності Етнокультурного
центру Рівненського міського Палацу дітей та молоді. За тридцятирічний час свого існування колектив виховав не одне покоління
пошановувачів, пропагандистів народного музичного мистецтва,
фольклористів та педагогів. З невеликого фольклорного гурту
«Веснянка» він перетворився у велику творчу лабораторію, яка займається експедиційно-пошуковою, дослідницькою, видавничою,
виконавською діяльністю та реконструкцією поліського автентичного співу, побутового танцю, обрядодійств і гри на традиційних
музичних інструментах.
Саме систематизація та презентація такого досвіду стала основ
ною метою створення цього методичного посібника. У ньому подано методологічні, теоретично-методичні основи та практичні зразки організації навчально-виховної роботи Етнокультурного центру
в системі позашкільної освіти.
Цей досвід роботи зацікавить усіх, хто займається з дітьми
та молоддю, хто вивчає етнокультурну спадщину: працівників позашкільних та загальноосвітніх навчальних закладів, керівників
фольклорних колективів, студентів вищих навчальних закладів
педагогічного та мистецького профілю, слухачів курсів системи
післядипломної педагогічної освіти та усіх, хто цікавиться традиційною культурою нашого народу.
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Додаток 2

НАВЧАЛЬНІ ПРОГРАМИ

Навчальна програма з курсу
«Традиційний гуртовий спів»
Автори:
Людмила Гапон — старший викладач кафедри музичного фольклору, керівник фольклорного гурту «Волиняни» Інституту мистецтв РДГУ, відмінник освіти України
Віктор Ковальчук — художній керівник Етнокультурного центру Рівненського ПДМ, відмінник освіти України, заслужений працівник культури України
Пояснювальна записка
Навчання і виховання дітей молодшого, середнього, старшого шкільного віку і молоді на традиціях національного музичного мистецтва займає вагоме місце у формуванні духовності, національної самосвідомості, інтересу до історичної етнокультурної
спадщини.
Основу навчально-виховного процесу становлять етнопедагогічні принципи. Першорядним серед них є навчання за принципом колективності, що виступає як одна з провідних форм прояву
традиції та є нормою діалектичної єдності індивідуального і колективного. Крім того, широко застосовується принцип комплексного народно-музичного виконавства: спів, слово, танцювальний
рух, аналітичне мислення тощо.
Особливої уваги заслуговує принцип послідовності й поступовості засвоєння матеріалу, що допомагає у поетапному оволодінні
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основами гуртового вокального виконавства, знаннями з музичного фольклору та етнографії.
Мета курсу «Традиційний гуртовий спів» — ознайомлення
учасників фольклорного ансамблю з усною народнопоетичною
творчістю регіону Середнього Полісся, пісенними жанрами, регіональними стильовими особливостями традиційного вокального
гуртового виконавства, гуртовою роботою в класі, вивчення традицій, звичаїв, обрядів, традиційною манерою виконавства.
Основні завдання курсу
—— знати і вміти визначати жанрову приналежність народновокальних творів;
—— оволодіти навичками традиційного гуртового виконавства
(а capella, з інструментальним супроводом);
—— засвоїти традиційну манеру виконавства регіону Середнього Полісся;
—— навчитися основних елементів народної хореографії і сценічного руху;
—— розширити співочий діапазон, розвинути музичний слух;
—— перейняти народну мову (діалект, говірку) осередку, села;
—— ознайомитися з методикою експедиційно-польової роботи,
брати участь у фольклористичних експедиціях;
—— використовувати набуті у процесі знання та навички у концертній діяльності фольклорного гурту.
Програма курсу «Традиційний гуртовий спів» укладена на
основі досвіду роботи педагогів у групах народного фольклорного
гурту «Веснянка» етнокультурного центру Рівненського міського
Палацу дітей та молоді та експедиційно-польової роботи в регіоні
Середнього Полісся.
Програма розрахована на п’ять років навчання дітей віком від
6 та молоді до 25 років. Реалізація програми відбувається за рахунок проектів для вихованців ЕКЦ (фестивалі, конкурси, концерти, академконцерти тощо).
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Андрій Матвіїв
«Рівне вечірнє», 23.05.2013 р.

Тридцять весен «Веснянки»…
Найвідоміший та найактивніший у Рівному етнографічний
центр «Веснянка» під час благодійного марафону в Палаці дітей
та молоді відсвяткував своє 30-річчя. Заснований на початку 80-х
як молодіжний фольклорний колектив, сьогодні він став центром
розвитку українського фольклору та автентичного поліського мистецтва. Привітати ювілярів приїхав навіть ансамбль «Кубанські
козачата» при Кубанському козачому хорі з Краснодару (Росія).

Окрім того, гостем ювілейного концерту стала й автентична
співачка з села Старі Коні Зарічненського району Доменіка Чекун. Цих виконавців поєднує з «Веснянкою» тісна творча дружба
впродовж багатьох років — Кубанський козачий хор приїжджав
до Рівного вже декілька разів, а співачки із Полісся неодноразово
ставали гостями унікального «веснянківського» проекту «Сільська
музика».
— Сьогодні «Веснянка» — це творча лабораторія, яка займається пошуковою, дослідницькою та виконавською діяльністю. Основна
мета й завдання гурту — успадкування дітьми й молоддю традиційних звичаїв, обрядів та манери виконання, — розповідає засновник
колективу Віктор Ковальчук. — У репертуарі колективу обрядові,
побутові, позакалендарні твори, побутові танці та інструментальна
музика Рівненського Полісся. Ми багато разів з успіхом представляли
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народну культуру України на фольклорних фестивалях і конкурсах в
Польщі, Словаччині, Чехії, Угорщині, Болгарії, Греції, Росії, Німеччині, Франції, Італії, Австрії та Швеції.
У 2001 році робота фольклористів Палацу дітей та молоді вийшла на більш професійний рівень, коли був створений Етнокультурний центр, до якого увійшли 150 учасників. У структурі
Етнокультурного центру: зразковий фольклорний гурт «Весняночка», народний фольклорний гурт «Веснянка», народний етногурт
«Сільська музика» та лабораторія поліського фольклору. За роки
діяльності лабораторія здійснила десятки поліських етнографічних
експедицій, дослідивши традиції 68 сіл північних районів. Опрацьовані експедиційні матеріали лягли в основу десяти опублікованих збірників поліського фольклору, а також семи випусків наукового видання «Етнокультурна спадщина Полісся» (2001–2007).
Вийшло понад тридцять компакт-дисків відреставрованих зразків
пісенної творчості Рівненського Полісся та автентичних записів
сільських виконавців, здійснених у фольклорних експедиціях.
При цьому найбільшим проектом «Веснянки» є Міжнародний
молодіжний фестиваль «Древлянські джерела», який завжди органічно вписується у святкування Дня Незалежності.
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