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ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 

 

В сучасній світовій культурі, музична культура 

суспільства займає місце однієї з важливих та визначальних 

частин життя людини. Музика як соціокультурний феномен 

відіграє значну роль в становленні та розвитку ії духовної 

культури. Музичну культуру суспільства неможливо усвідомити 

без культури гри на музичних інструментах  

Розвиток творчої особистості музиканта-виконавця та 

викладача є однією з найважливіших тенденція розвитку 

сучасної музичної культури та освіти.  

Однією з провідних професійно-орієнтованих дисциплін 

навчального плану у комплексі спеціальних дисциплін, що 

вивчають студенти спеціальності „Музичне мистецтво (Народні 

інструменти)” у вищих навчальних закладах ІV рівня 

акредитації є „Методика викладання гри на спеціальному 

інструменті”. Курс „Методика викладання гри на спеціальному 

інструменті” розрахований на студентів різних спеціалізацій: 

баян, акордеон, гітара, балалайка, бандура, домра. Метою цього 

курсу є теоретична та методична підготовка студентів до 

педагогічної діяльності: музичного виховання і музичного 

навчання, викладання гри на народних інструментах. 

Завданнями курсу є засвоєння теорії музично-виконавського 

мистецтва і музичного виховання;  опанувати методикою 

розвитку музичних здібностей, музичного мислення, 

виконавських вмінь і навичок; оволодіння методами розвитку 

музичної культури учнів різних вікових груп.,  

Курс „Методика викладання гри на спеціальному 

інструменті”  (народні інструменти) вивчається на 2 курсі 

протягом ІІІ семестру, 3 (1скор.)  ‒  протягом   V семестру 

навчання.  Розподіл годин і змісту курсу, а також контроль 

успішності студентів здійснюється згідно з вимогами кредитно-

модульної системи. 
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 2 курс      

 Модуль А      

1.1 
Лекція 1. Введення в курс  

3 
 

 6 

1.2 

Лекція 2. Психологічні передумови музично-

виконавської діяльності. Роль психофізіологічних 
процесів у розвитку виконавської майстерності 
музиканта-інструменталіста. 

 

 

4 2  5 

1. 3 
 Лекція 3. Емоції в художньо-виконавській 

діяльності музиканта. 
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   1.4 
Лекція 4. Психофізіологічний процес мислення в 

музично-виконавській діяльності. 
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1.5 

Лекція 5. Мотиви музичної діяльності та їх 

значення в формуванні виконавської майстерності 
музиканта. 
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1.6 
Лекція 6. Темперамент та його роль у формування 
виконавської майстерності музиканта. 
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Колоквіум зі зв’язку з закріпленням отриманих 
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Лекція 7. Структура музично-педагогічної 

діяльності викладача гри на народних 

інструментах. 
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2.2 Лекція 8. Специфіка виконавського слуху.  3 1  5 

2.3 
Лекція 9. Процесс інтонування – першооснова 

художньої майстерності виконавця. 
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2.4 

Лекція 10. Формування музично-педагогічного 

артистизма студента в класі спеціального 
інструмента. 
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Лекція 11. Динаміка – одне з головних засобів 
інтонування на музичному інструменті. 
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2.6 
Лекція 12. Передумови формування творчої 
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1.4 
Лекція 4. Психофізіологічний процес мислення в 

музично-виконавській діяльності. 
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1.5 

Лекція 5. Мотиви музичної діяльності та їх 

значення в формуванні виконавської майстерності 

музиканта. 
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1.6 
Лекція 6. Темперамент та його роль у формування 
виконавської майстерності музиканта. 
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 Модуль Б      
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Лекція 7. Структура музично-педагогічної 

діяльності викладача гри на народних 

інструментах. 
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2.2 Лекція 8. Специфіка виконавського слуху.  2 2  4 

2.3 
Лекція 9. Процесс інтонування – першооснова 

художньої майстерності виконавця. 

  

      2 2  4 

2.4 

Лекція 10. Формування музично-педагогічного 

артистизма студента в класі спеціального 
інструмента. 
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1  4 

2.5 
Лекція 11. Динаміка – одне з головних засобів 

інтонування на музичному інструменті. 

  

2 1  4 

2.6 
Лекція 12. . Передумови формування творчої 
самостійності 

  

2 1  4 

2.7 
Лекція 13. Методика визначення результату 

виконавської майстерності музиканта 

 
1 1  2 

2.8 
Колоквіум (тест)  зі зв’язку з закріпленням отриманих 

знань 

  

1 2  6 

 
Загальна кількість годин 

 26 22  60 

 

Таким чином, основний зміст курсу складають лекції, 

практичні завдання, а також засвоєння знань в процесі 

самопідготовки.  



 

 

 

6 

 

Поточний контроль, а також іспит як форми 

семестрового контролю засвоєння студентами навчального 

матеріалу передбачають відповіді на запитання (колоквіум) та 

виконання практичних творчих завдань. 

Оцінювання практичних умінь і навичок здійснюється 

відповідно до системи ECТS та національної системи 

оцінювання в Україні. 

 

КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ 

(відповідність шкали оцінювання ECTS з національною  

системою оцінювання в Україні) 

Оцінка 

ECTS 

За 

національ-

ною 

системою 

Визначення 

% оцінювання 

за модульно-

рейтинговою 

системою 

А 5 

ВІДМІННО – відмінна відповідь на 

контрольні запитання; демонстрація 

виконання практичних завдань та 

відмінне написання модульної роботи з 

незначною кількістю помилок;  

90 – 100 % 

В 

4 

ДУЖЕ ДОБРЕ – відповідь на контрольні 

запитання вище середнього рівня з 

кількома помилками; демонстрація 

виконання практичних завдань достатньо 

високого рівня та написання модульної 

роботи з незначною кількістю помилок;  

83 – 89 % 

С ДОБРЕ – загалом правильна відповідь на 

контрольні запитання з кількома 

грубими помилками; демонстрація 

виконання практичних завдань 

достатнього рівня та написання 

модульної роботи з незначною кількістю 

помилок;  

75–82 % 

Д 

3 

 

ЗАДОВІЛЬНО – посереднє відповідь на 

контрольні запитання зі значною 

кількістю недоліків; демонстрація 

задовільного виконання практичних 

завдань та написання модульної роботи з 

помилками;  

63 – 74 % 

Е ДОСТАТНЬО – відповідь на контрольні 

запитання, що задовольняє мінімальні 

критерії оцінки;  демонстрація слабкого 

50 – 62 % 
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рівня  виконання практичних завдань; 

написання модульної роботи зі значною 

кількістю помилок; 

FX 

2 

НЕЗАДОВІЛЬНО – відповідь на 

контрольні запитання, що не відповідає 

програмним вимогам;  демонстрація 

низького рівня виконання практичних 

завдань; написання модульної роботи зі 

значною кількістю помилок; для 

одержання оцінки потрібне деяке 

доопрацювання;  

21–49 % 

F 

НЕЗАДОВІЛЬНО – неготовність до 

сприйняття та усвідомлення лекційного 

курсу; необхідна серйозна подальша 

робота, обов’язковий повторний курс. 

0–20 % 

 

Невід’ємною складовою професійної підготовки 

майбутніх викладачів народних інструментів є знання теорії 

формування музично-виконавської майстерності. 

Курс лекцій „Методика викладання гри на спеціальному 

інструменті” призваний ознайомити студента з теорією 

виконавства на народних музичних інструментах, з основами 

психолого-педагогічного процесу та практикою викладання. 

Курс лекцій надає студентам глибокі знання з теорії формування 

виконавської майстерності, загальної музично-виконавської 

методології та психологічних передумов музично-педагогічної 

та виконавської діяльності. 

Розвиток та постійне вдосконалення технічної 

майстерності в ігровій діяльності музиканта є закономірним 

явищем, оскільки „від ступеню володіння музиканта 

виконавською залежить рівень розкриття художнього змісту 

виконуваного твору” [9, с. 2]. Важливою проблемою 

виконавців-інструменталістів є знаходження  оптимальних 

ігрових рухів, які реалізуються під час виконавського процесу та 

лежать в основі ігрової техніки. Технічне вміння виконавця 

базується на володінні багатьма музично-руховими навичками, 

тому „чим більше навичок засвоєно музикантом-виконавцем, 

тим ширший та багатший діапазон цих навичок, що дозволяє 

використовувати їх в різних ігрових ситуаціях” [16, с. 38].  
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У зв’язку із цим музична практика вимагає від 

виконавця та викладача високопрофесійного, усвідомленого й 

універсального володіння інструментом та теоретичними 

знаннями. 

Огляд методичної літератури свідчить про те, що різні  

аспекти формування виконавської майстерності музиканта-

виконавця та педагога (піаніста, баяніста, гітариста, флейтиста й 

інших) розглядалися в роботах І. Алексеєва,  Л. Ауер, 

Л. Беренбойм, А. Бірмак, Т. Воробкевич, Т. Докшицер, 

Б. Єгорова, М. Імханицького, Г. Когана, К. Мартинсена, 

І. Назарова, Г. Нейгауза, О. Ніколаєва, О. Онегіна, 

О. Шульпякова, А. Щапова й ін.  

Питання методики викладання гри на народних 

інструментах висвітлено в працях М. Геліса, П. Говорушко, 

М. Давидова, В. Козліна, І. Мокрогуз, В. Самітова, В. Семенова,  

А. Семешка, Н. Степанова, К. Шаханова й ін. 

 Однак слід зазначити, що зазначені роботи не достатньо 

конкретизовано висвітлюють всі методичні аспекти виховання 

педагога-музиканта. Деякі аспекти з теорії формування 

музичного виконавства на народних інструментах потребують 

систематизації та узагальнення, що й обумовило необхідність 

створення методичних рекомендацій „Методика викладання гри 

на спеціальному інструменті ”. 

Метою створення методичних рекомендацій є 

ознайомлення студентів з теоретичними й практичними 

аспектами формування музично-виконавської майстерності 

виконавців на народних інструментах. 

Основними завданнями роботи є: 

– засвоїти теорію формування музично-виконавської  

майстерності; 

– засвоїти загальні питання музично-виконавської 

методології і психологічних передумов музично-

педагогічної та виконавської діяльності; 

– розкрити методику роботи на музичним твором, 

навчальним музичним матеріалом; 

– показати принципи планування навчально-виховного 

процесу в класі з фаху. 

 



 

 

 

9 

 

Лекція 1 

Введення в курс 

 

Методика навчання грі на музичних інструментах є 

складовою частиною музичної педагогічної науки, що розглядає 

загальні закономірності процесу навчання на різних музичних 

інструментах. 

Предмет методики тісно взаємопов'язаний з 

психологією, педагогікою і педагогічною практикою. В системі 

музичних дисциплін методика займає особливе місце, тому 

вбирає в себе значення цих дисциплін (теорія, сольфеджіо, 

музична література і т.д.) Поряд з іншими музично-

теоретичними дисциплінами методика сприяє вихованню 

загальної музичної культури і грамотності, розширює кругозір 

виконавця. 

Курс «Методика викладання гри на народних 

інструментах» розрахований на студентів різних спеціалізацій: 

акордеоністів, баяністів, гітаристів, домристів, балалаєчників, 

бандуристів. Спрямований на ознайомлення майбутніх 

педагогів з комплексом науково-обґрунтованих методів і 

способів результативного навчання гри на інструменті. 

Кожен викладач зобов’язаний володіти комплексом 

термінів і дефініцій, який використовується у професійній 

педагогічній діяльності у процесі навчання та вдосконалення 

студентів  виконавської майстерності. 

Категорії виконавська майстерність ‒  це багатогранна і 

складна діяльність, яка охоплює великий спектр анатомо-

фізіологічних можливостей і психофізіологічних механізмів 

діяльності виконавця. 

За словами М. Давидова: „виконавська майстерність - це 

вільне володіння інструментом і собою, що забезпечує 

інтонаційно-смислове, інтерпретоване, одухотворене, емоційно 

яскраве, артистичне, співтворче втілення музичного твору в 

реальному звучанні. Воно включає весь комплекс слухо-

моторних і психофізіологічних даних, конкретних навичок і 

вмінь, прийомів і форм музично-ігрових рухів, що постійно 

модифікуються в процесі актуалізації творчої інтерпретації 

музичного твору” [10, с. 132]. 
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  Методика (з грец. ‒  шлях до чого-небудь) ‒  система 

правил, виклад методів навчання, або виконання будь-якої 

роботи (дослідної, виховної, навчальної). 

У більш вузькому сенсі слово «Методика» ‒  це вчення про 

способи викладання того чи іншого предмета.  

Метод (з грец. Methodos) ‒  спосіб теоретичного 

дослідження, порядок, прийом, система прийомів практичного 

здійснення будь-якої діяльності, у тому числі музично-

виконавської.  

Прийом ‒  окремий рух, дія, що є закінченим елементом 

будь-якого процесу, діяльності (музично-виконавської).  

Навичка ‒  уміння, що виникає в результаті 

багаторазового досвіду, по суті це поняття автоматизму 

(практична категорія).  

Уміння ‒  здатність робити що-небудь, ґрунтуючись на 

знанні, досвідченості, навичці (розумовий процес) [10]. 

У методиці існують різні методи навчання, як-от: 

пояснювально-ілюстративний, репродуктивний, частково-

пошуковий, проблемно-пошуковий, творчий. 

1.Пояснювально-ілюстративний.  

Найбільш поширений в навчальній практиці, включає в 

себе 3 частини: словесна (пояснення, розповідь, бесіда); наочна 

(методична література, аудіо-, відеоматеріали, і  безпосередньо 

нотний матеріал); практичну. 

Словесна частина. Словесні зауваження: зауваження 

педагога повинні бать своєчасними, короткими лаконічними, 

глибокими за змістом, емоційну, образну. Тут ми повинні 

пам’ятати про грамотність, мистецтво мови педагога, володіння 

понятійно-термінологічним апаратом. Завжди дуже корисні 

різні порівняння, метафори.  

Для того, щоб мінімізувати кількість зупинок студента в 

момент програвання твору, можна користуватися попутними 

поясненнями.  

Однак до висловлення конструктивних зауважень і 

виправлення помилок слід переходити після цільного 

прослуховування творів або відносно закінченого розділу, 

бажано в послідовності «від загального до чесних», «від 

простого до складного». 
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Наочність. В даному випадку ми говоримо про ступінь 

ускладненості музично-теоретичної інформації. При виборі 

репертуару слід враховувати ступінь виконавської та 

інтелектуальної підготовки студента, його перспективи. 

Ускладнення репертуару відбувається в напрямку інтенсифікації 

та поступового збільшення навантаження.  

У період розучування твору можна уявити образну 

сферу твору з аналогічними явищами в суспільстві, літературі, 

живописі, мова йде про міжпредметні зв’язки (Наприклад: 

працюючи над твором В. Золотарьова «Феропонтов монастир», 

подивитися репродукції робот Діонісія, послухати п’єсу 

Р. Щедріна «Фрески Діонісія» і т.д.). 

Практична частина. Особлива ефективність полягає у 

педагогічному виконавському показі. Аристотель говорив: „Для 

того щоб навчати судити про справу, треба самому вміти її 

робити, а тому люди повинні займатися цією справою” [26]. На 

практиці викладачі також часто вдаються до диригування, 

підспівуванням, підстукуванню. 

2. Репродуктивний (тренувальний) метод.  

Сутність методу полягає в багаторазовому повторенні 

окремих прийомів або епізодів твору з метою автоматизації 

музикально-ігрових дій. За умови автоматизації рухових 

навичок відбувається процес отримання рухового досвіду 

виконавця, тобто відбувається накопичення і стабілізація 

доцільних ігрових рухів. Автоматизація рухових навичок значно 

полегшує музикально-ігрову діяльність, зменшує активізацію 

свідомого контролю і сприяє економному розподілу 

енергоресурсів виконавця, тому актуальним в нашій професії є 

комплексне вивчення анатомо-фізіологічної будови ігрового 

апарату виконавця та осмислення мехнізма рухових дій.  

Таким чином даний метод застосовується при вихованні 

певної навички, наприклад технічної (напрацювання умовних 

психофізіологічних знаків-орієнтирів під час виконання 

музичного твору). 

3. Частково-пошуковий метод.    
Поставлені педагогом завдання частково вирішуються 

студентом (наприклад - корекція аплікатури, у баянистів – змін 

міха). Пошук власної інтерпретації - це може проявлятися в 
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роботі з динамічною палітрою, зі штрихами, у баяністів, 

акордеоністів ‒  регістровка.  

4. Проблемно-пошуковий метод найбільш дієвий і 

ефективний метод в навчальних закладах середньої та вищої 

ланки. Полягає в послідовності, цілеспрямованості, грамотності 

вирішення поставлених завдань (багато в чому самостійних).  

Цей метод розвиває індивідуальний, активний і свідомий підхід. 

Педагог в цій ситуації стає «критиком і  порадником» (слова 

Г. Нейгауза). Викладачу необхідно піклуватися про створення 

творчої атмосфери, помічати і підтримувати прояву творчої 

індивідуальності. В даному випадку педагогічна формула 

«контакт учитель-учень» повинна особливо підтверджуватися 

довірою, взаєморозумінням, взаємоповагою, звідси випливає ще 

одна важлива якість ‒  вміння слухати свого студента 

(педагогічне слухання), вміти співпереживати музику разом.  

5. Творчий метод.  
Вищим етапом самостійної роботи студента, є творчий 

метод. Суть його полягає в тому, що виконавцю надається 

можливість самому вирішувати технологічні та творчі завдання.  

Розвитку творчої ініціативи допомагає метод 

переконання. Педагог-баяніст повинен не декретувати своїх 

вказівок, а показувати учневі на конкретному прикладі, чому 

саме цей виконавський прийом необхідний в тій чи іншій 

ігровій ситуації.  

Також для розвитку творчої самостійності студента, 

можна застосовувати і такий прийом, як вибір твору за 

бажанням. Якщо запропоноване студентом п’єса є повноцінним 

художнім твором і відповідає рівню його розвитку на даному 

етапі навчання, педагог може внести його в робочий план.  

Всі розглянуті нами методи не виключають один одного, 

між ними існує органічний взаємозв’язок і взаємопроникнення.  

Існують різні прийоми навчання. Ліберальна або вільна 

педагогіка. В основі педагогічного прийому лежить 

«самовиявлення» учня, його повна свобода у розвитку сильних 

виконавських якостей. Педагоги-ліберали ‒  це музиканти, що 

не мають сформованих систематизованих поглядів і переконань. 

Проявляється це в підході до виконавської технологи і в 

питаннях інтерпретації творів. 
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 Інша крайність ‒  це авторитарна педагогіка. 

Розвинення художньо-музичного інтелекту учня підміняється 

прагненням до стандартизації навчального процесу. Творча 

ініціатива учня пригнічується викладачем, тому педагоги 

авторитарного штабу використовують в роботі обмежений 

діапазон виконавських формул і рекомендацій, придатних (на 

їхню думку) для всіх студентів. У цьому випадку ми можемо 

говорити про нівелювання індивідуального походу до студента. 

У кінцевому рахунку авторитарна педагогіка веде до зниження 

результативності навчання. 

Демократичний прийом навчання. Даний метод навчання 

є оптимально результативним у творчому дуеті педагога та 

учня. Головними умовами демократичного прийому навчання є 

систематизований, індивідуальний підхід педагога до 

навчального процесу, а також взаємодовіра та взаєморозуміння.  

У роботі зі студентами класу спеціального інструменту, 

рекомендується поєднувати різні методи навчання, причому не 

підсумовуючи їх, а слідуючи принципам взаємозв’язку, 

взаємодії і взаємовпливу. 

 Основні принципи навчання. 

Принципи навчання складають широкий базовий спектр, 

в якому все взаємопов’язано, взаємодіє один з одним.  

У даному питанні ми звернемося до досвіду відомого 

піаніста, російського музикознавця, фахівця в галузі психології 

музичного виконавства та музичної педагогіки, доктора 

педагогічних наук, професора Московського державного 

педагогічного університету - Геннадію Мойсейовичу Ципіну. 

Отже, основними принципами навчання за Г. Ципіним є:  

1. Збільшення обсягу використовуваного в навчально-

педагогічної роботи матеріалу ‒  це розширення репертуарних 

рамок, за рахунок звертання можливо до безлічі музичних 

призведений, більшому колу художніх стилів і напрямків.  

2. Прискорення темпів проходження певної частини і 

всього вченого матеріалу ‒  це відмова від непомірно тривалих 

термінів роботи на музичним твором, установці на оволодіння 

необхідними виконавськими навиками в стислі терміни.  

3. Збільшення заходи теоретичної ємності занять 

музичним виконавством ‒  цей принцип безпосередньо 
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стосується змісту уроку у виконавському класі. Використання в 

ході уроку широкого діапазону знань музикально-теоретичного, 

музично-історичного характеру, розгорнутої системи уявлень, 

асоціацій (тут ми черговий раз говоримо про міжпредметні 

зв’язки).  

4. Підкреслювати необхідність роботи з матеріалом, 

при якій з максимальною повнотою виявлялися б самостійність, 

творча ініціатива студента-виконавця [33] 

Якщо ми говоримо про творчу ініціативу і її 

стимулювання, у цьому сенсі цікавий опит відомого російського 

скрипаля, педагога, диригента і композитора Л. Ауера, як-от: 

 пояснити задачу. 

 пояснити шляхи її вирішення 

 конкретні способи 

 показ на інструменті [1]. 

Колись С. Рахманінова запитали „Що потрібно педагогу 

для виховання музиканта? Відповідь була такою: «Три речі: 1-

хвалити, 2-хвалити, 3-ще раз хвалити!” [22]. 

Виховання і навчання складають єдине ціле загалом в 

педагогічному процесі. У справі спеціальної освіти баяніста 

основна мета педагога - розвинути в учневі любов до музики і 

музичне мислення, навчити розуміти художній твір і емоційно 

відгукуватися, на його утримання, забезпечити досконале 

володіння інструментом і всебічний зростання виконавських 

навичок учня.  

Розуміння художнього твору знаходиться в тісному 

зв’язку з емоційною чуйністю виконавця на зміст твору. Любити 

учень буде тільки ті твори, образи яких йому зрозумілі і активно 

впливають на його емоції. Обов’язок педагога розширювати 

сферу доступних учневі понять і образів.  

Любов учня до музики можна розвивати різними 

шляхами. Одним з них є виконання художніх творів самим 

педагогом, як у класі, так і на концертах.  

Важливим принципом навчання є систематичне 

керівництво процесом навчання студента на основі продуманого 

індивідуального плану. Педагогу необхідно пам’ятати, що 

складання індивідуального плану дуже відповідальний етап 
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педагогічної роботи. Вдалий підбір репертуару сприяє швидким 

успіхам студента, і навпаки, помилки при складанні можуть 

викликати вкрай небажані наслідки. 

 

Запитання для самоконтролю:  

1. Розкрийте сутність понять „виконавська 

майстерність”, „методика”, „метод”. Які основні 

методи навчання ви знаєте? Дайте характеристику 

кожному з методів навчання. 

2. Дайте визначення понять  „прийом”, „навичка”, 

„вміння”. Які прийоми навчання існують в методиці. 

3. Висвітлите основні принципи навчання за Г. Ципіним. 

4. Як ви розумієте термін „творча ініціатива”? 
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Лекція 2. 

Психологічні передумови музично-виконавської діяльності. 

Роль психофізіологічних процесів у розвитку виконавської 

майстерності музиканта-інструменталіста. 

 

Кожна молода людина в певний момент свого життя 

приймає принципове рішення, щодо направлення його 

майбутньої діяльності. Самопізнання і самоусвідомлення 

повинні бути вихідним пунктом у прийнятті такого рішення. 

Тут йдеться передусім про пізнання своїх вроджених 

можливостей, темпераменту, фізіологічних особливостей, 

спеціальних здібностей, навичок, рис характеру, інтересів, а 

саме тих особистісних якостей які детермінують максимальний 

результат в кожній професії. У пізнанні себе та зроблених з 

цього практичних висновків, які стосуються вибору заняття, 

способу вчення та методів роботи, і криється секрет успішності 

у навчанні та професійній діяльності. Безсвідоме ставлення до 

вибору професії призводить до формальності у навчанні, 

поверхневому відношенню і відсутності результатів. 

Успішне навчання музично-виконавській майстерності, 

що поєднує в собі потреби майбутньої спеціальності і розвиток 

індивідуальних здібностей, неможливо без знання законів, які 

керують функціонуванням психіки. Для того, щоб знайти вірний 

індивідуальний похід до навчання і виховання майбутніх 

виконавця, обов’язково треба знати про здібності учня, методи 

діагностики та визначення рівня їх розвитку.  

Багато з цих проблем можна вирішити, за допомогою 

знання психологічних основ музикально-виконавської 

діяльності, від чого і залежить художня майстерність 

інструменталіста.  

Постійне зростання вимог до професіональних якостей 

виконавця викликає необхідність знаходження нових методів 

ефективного навчання.  

Вплив на успіх підготовки музикантів мають, 

насамперед, такі фактори:  

 загальні здібності;  

 музичні здібності; 



 

 

 

18 

 

 анатомічні особливості;  

 особистісні якості;  

 інтереси;  

 мотивація;  

 суспільно-економічна обумовленість; 

 методи навчання.  

Кожна діяльність людини, в тому числі і музично-

виконавська, втягує його в пізнавальний процес повністю, тобто 

повністю використовує його психіку. Накопичення знань, 

навичок і вмінь відбувається на тлі функціонування всіх 

психофізіологічних процесів.  

Тому однією з найважливіших проблем в теорії та 

методиці музично-інструментального виконавства є вивчення 

анатомо-фізіологічних особливостей функціонування людського 

організму і його психофізіологічних закономірностей, оскільки 

тільки в синтезі та взаємодії цих складових творчої діяльності 

можливо досягти раціонального використання всього 

потенціалу виконавця.  

Отже, опорно-руховий аспект виконавця є вторинним на 

тлі первинності психофізіологічної функції ігрової діяльності 

музиканта. Проблема співвідношення фізіологічної та 

психологічної складової будь-якої діяльності людини, в тому 

числі музично-ігровий, є психофізіологічної.  

Психофізіологічними закономірностями організму 

людини цікавилися відомі музиканти різних епох і виконавсько-

інструментальних шкіл, про що свідчить історія фортепіанного 

мистецтва. Як відомо, ще на початку ХХ століття психотехнічна 

школа прийшла на зміну анатомо-фізіологічної. Психотехнічна 

піаністична школа базувалася на дослідженні функціонування 

психіки і рефлексологи в музично-виконавській творчості. 

Значна увага приділялася свободі ігрового апарата і його 

цілеспрямованим рухам.  

Одним з таких музикантів був Г. Нейгауз, прихильник 

виховання в грі піаніст стану відчуття свободи ігрового апарата, 

що відповідає психофізіологічним законам виконавської 

процесу. Він говорив: „Важливим для справжнього володіння 

власним тілом, є усвідомлення початку і кінця активності, нуль 
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напруги (мертвий спокій) і максимуму напруги, і не тільки знати 

а й уміти застосовувати у грі” [22, с. 118].  

Враховуючи практичний і теоретичний досвід інших 

інструментально-виконавських шкіл, народники 

інструменталісти повинні розуміти, що всі складові творчої 

діяльності є важливими і функціонують у діалектичній єдності.  

Отже, навколишній світ людина психологічно пізнає 

через комплекс психофізіологічних процесів. Всі різновиди цих 

процесів беруть безпосередню участь у творчій діяльності 

музиканта-виконавця.  

Ці процеси психофізіологі класифікуються так: уяву, 

уявлення, відчуття,сприйняття, пам'ять, увага, воля, мислення, 

емоції. 

„Уява (фантазія) - процес створення людиною на основі 

попереднього досвіду образів і ситуацій, які він ніколи не 

сприймав в дійсності”. [34, с. 560].  

У музично-виконавської діяльності уява бере активну 

участь у творчому процесі, оскільки побудова музичних образів 

відбувається на основі асоціацій, перебудови та реконструкції 

образів минулого досвіду мислення, пам'яті, сприйняття. [20, с. 

321]. Уява виконує функцію випередження свідомістю 

дійсності, відображає світ в яскравих конкретних образах у той 

момент, коли ситуація є невизначеною.  

Предметом уяви можуть бути звучання, нотні знаки, 

зорові, тактильні і моторні (рухові) образи, відносини і почуття 

(емоції). Наприклад, так виконавець втілює нотний текст в 

реальному звучанні. Безумовно слухове (звукове) уяву для 

музиканта є специфічною складовою творчої діяльності. 

Важливою характеристикою уяви для музиканта, у тому числі 

інструменталіста, є формування музично-образної моделі 

кінцевого результату музично-виконавського дії ще до його 

початку, тому тим самим створюється оптимальна можливість 

орієнтування в музичній площині ігрової діяльності та втілення 

необхідного предметного образу.  

„Уявлення - образ предметів, сцен і подій, які виникають 

на основі пригадування. Результат чуттєвого пізнання світу, 

досвід кожної особистості” [34, с. 562].  
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Уявлення класифікуються за такими якісними 

характеристиками: зорові, нюхові, слухові, тактильні [24].  

Для виконавця-інструменталіста домінантними є слухові 

і тактильні уявлення. Таким чином у виконавському процесі 

важливим є орієнтування на інструменті за допомогою слухових 

і тактильних уявлень, а саме слухо-м’язових уявлень клавіатури 

(баян) або грифа (гітара). Особливо необхідним в 

психологічному процесі подання та відображення малюнка 

фактурних елементів музичного твору є перевага звукової 

(слухова) складової над рухової, тому руховий компонент 

ігрової діяльності без слухового контролю реалізується 

обмежено.  

Слухо-рухові уявлення допомагають процесу 

формування логічності та лабільності ігрових рухів, що і є 

запорукою вдосконалення технічної складової виконавської 

майстерності. За твердженням Б. Теплова: „швидкості мислення 

під час гри досягають за допомогою чітко сформованого 

звукового образу в слухових уявленнях і швидкості 

перемикання від однієї опорної точки до виконання іншою” [30, 

с. 63]. 

Якісні слухо-рухові уявлення виникають внаслідок 

формування та вдосконалення відчуттів і сприйняття. 

„Відчуття забезпечують безпосередньо зв’язок 

свідомості з зовнішнім навколишнім середовищем, 

відображають особливості предметів об’єктивного світу” [34, с. 

58].  

По модальності розрізняють відчуття смакові, нюхальні, 

зорові, слуховий, тактильний, рухові. За словами В. Князєва: 

„для музиканта домінуюче значення мають слухові відчуття, 

тому їм належить головне положення у виконавській техніці. 

Базовими в роботові інструменталіста являються слуховий, 

тактильний, рухові, зорові” [17, с. 40].  

Комплекс відчуттів виконавця реалізується за умов 

функціонування фізіологічної системи аналізаторів. Слуховий 

аналізатор визначає якість звукового результату (висота, тембр, 

сила, звукові співвідношення). Зоровий аналізатор допомагає 

орієнтації те ігровим рухам. 
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„Сприйняття - цілісне відображення предметів, явищ, 

ситуацій і подій у їхньому чуттєво доступність тимчасових і 

просторових зв'язках і відносинах” [34, с. 496].  

Сприйняття з відчуттями дозволяють орієнтуватися в 

навколишньому середовищі. Розрізняють зоровий, слуховий і 

тактильні сприйняття. Сприйняття музиканта пов’язано 

насамперед зі слухом, тому його визначають як слухо-музичне. 

Важливого значення для виконавця має і зорове сприйняття. 

Зорові сприйняття контролюють початковий етап відображення 

музичного змісту твору по нотного тексту і допомагає 

орієнтуватися під час гри на інструменті. У свою чергу рухове 

сприйняття формують і коректують форму ігрових рухів. Для 

музиканта сприйняття є істотним етапом пізнання змісту твору, 

воно завжди безпосередньо пов’язано з пам’яттю, увагою і 

мисленням.  

„Пам’ять - процес організації та збереження прийшлого 

досвіду, що дозволяє повторно використовувати його в 

діяльності або повернути в сферу підсвідомості” [Там само, с. 

318].  

Пізнавальна функція пам’яті людини становить основу 

процесів розвитку та навчання. Для музиканта пам’ять є одним з 

домінантних психофізіологічних процесів. Здатність музиканта 

запам’ятовувати музичний матеріал безпосередньо пов’язане з 

процесом мислення. Пам’ять виконує важливу роль в 

накопиченні виконавської досвіду музиканта-виконавця, 

оскільки функціонування пам’яті відбувається в трьох аспектах: 

запам’ятовування, збереження та відтворення, що має провідне 

значення в процесі формування виконавської майстерності. 

Виділяють такі види пам’яті: словесно-логічна, образна, рухова, 

емоційна.  

Музично-виконавська діяльність відбувається за умови 

функціонування музичної пам’яті і комплексної взаємодії її 

підвидів, а саме: зорова, слухова, рухова, емоційна, 

інтелектуальна (логічна).  

Слухо-моторна пам’ять базується на відчутті 

аплікатурної послідовності музично-виконавських рухів, 

пов’язаних з логікою процесуального розгортання музичного 
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твору,  коли фактор осмислення дорівнює фактору 

запам’ятовування.   

Інтелектуальна пам’ять зберігає логічні категорії 

музичного матеріалу: структуру твору, послідовність технічних 

прийомів виконання, осмислення тонального плану, фактури, 

голосоведіння, динамічного і драматургічного розвитку. 

Емоційна пам’ять фіксує характер звучання та інтенсивність 

переживань музики в ситуації концертного виконання, а також 

зберігає асоціативні враження від природи, подій, художньої 

творчості.  

Цікавою особливістю слухо-моторної пам’яті є процес 

взаємозаміни в критичних ситуаціях: при виключені рухової 

пам’яті на допомогу приходить слухова і навпаки.  

Усі види пам’яті розвіваються і закріплюються в процесі 

напрацювання позитивних музично-ігрових автоматизмів, які в 

свою чергу, закріплюються багаторазовими і безпомилковими 

повтореннями.  

„Увага - зосередження діяльності суб’єкта в конкретний 

момент часу на якомусь реальному ідеальному об’єкті - 

предметі, події, образі, думці” [34, с. 551].  

У музикально-виконавської діяльності увага має 

специфічне значення. Це значення полягає в постійному 

переключенні уваги на різні складові музично-ігрових дій 

(метроритміка, нюансування, артикуляція, аплікатура, звукова 

послідовність, ансамбль, тембр), а також в багатоплощинній 

роздільність на різні елементи, які складають загальне, цілісне 

звучання музичного твору, і, разом з тим - на інтепретаціі, 

поведінка на сцені, спілкування зі слухачем в процесі гри. Увага 

починає діяти тільки тоді, коли за її допомогою свідомість 

отримує певні дані (наприклад, можна не чути звучання 

виконаного твору, якщо увага зайнята чимось іншим). 

Розрізняють три види уваги: мімовольна (рефлекторна), 

довільна (вольова), післядовільна (постдовільна).  

Мімовольна увага є рефлекторною, має пасивний 

характер і виникає незалежно від усвідомлених намірів під 

впливом інтересів і емоційних вражень.  

Аналізуючи роль різновидів уваги в професійна 

діяльність музиканта, виконавці та педагоги зупиняються на 
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довільній увазі. Цей вид уваги є домінуючим. Процес, який 

підтримується вольовим усвідомленим дією, є довільною 

увагою. Вона має активний характер і функціонує за 

допомогою:  

 прийомів розподілу (виконання кількох дій 

одночасно: рухи рук, читання нот, слухання 

свого інструменту); 

 переключення (на концертних виступах, сольних 

концертах між виконанням творів роблять 

невелику перерву); швидкість виконання цієї дії 

свідчить про артистичному майстерності 

виконавця;  

 концентрації (зосередження) - дозволяє 

концентрувати увагу на виконанні окремого 

елемента або дії (особливо це проявляється в 

ситуації перешкод під час гри - боязнь важкого 

місця, присутні в залі, подання виконавських 

помилок);  

 обсягу (зосередження на певній кількості дій) - 

при грі по нотах ми маємо можливість 

охоплювати певний обсяг нотних знаків, чим 

більше обсяг уваги, тим більше нотних знаків 

можна усвідомлено сприймати;  

 стійкості (рівень контролю, стабільності 

виконання твору та зосередження на ігровому 

дії);  

 тривалості (активно допомагає на етапі 

розучування твору, що допомагає в найбільш 

короткий термін його запам’ятати). 

Безумовно важливим видом уваги є і післядовільна 

увага, яка виникає на основі довільної уваги і полягає в 

усвідомленій концентрації на предмет або явище в силу його 

цінності, значущості або інтересу для особистості. [Там само, с. 

553].  

У музиканта-інструменталіста, післядовільна увага є 

дуже продуктивною, оскільки знімає психологічну напругу, не 

вимагає особливих вольових зусиль у зв’язку з процесом 
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автоматизації ігрових дій, зберігаючи при цьому 

цілеспрямованість довільної уваги.  

Усвідомлення і концентрація уваги цілком залежить від 

прояву волі музиканта-виконавця.  

„Воля ‒  довільне, усвідомлене керівництво людини 

власною поведінкою, діяльністю, емоціями” [20, с. 351]. Для 

виконавця, воля є психофізіологічної основою як ігрової 

діяльності в умовах концертного виступу, так і в організації 

навчального процесу в період надбання музикально-ігрових 

навичок. За словами відомої педагога-піаніста А. Бірмак: „прояв 

волі в діяльності музиканта можна розглядати з двох сторін: по-

перше, як необхідна якість виконання, по-друге як обов’язкова 

вимога до його роботи” [4, с. 50].  

Високого ступеня вольової дії музикант досягає під час 

тривалої роботи над твором, адже в цей період він наполегливо 

й усвідомлено прагне досягти поставленої мети. Під час 

виконання концертної програми виконавець вольовим зусиллям 

мобілізує психічні ресурси і проявляє сценічну витримку, що 

полягає в регулюванні та управлінні емоційною поведінкою, 

долаючи стан хвилювання. 

Запитання для самоконтролю:  

1. Які фактори впливають на успішну підготовку 

музиканта? 

2. Роль психофізіологічних процесів в музично-

виконавській діяльності інструменталіста. 

3. Які психофізіологічні процесі відповідають за 

успішність оволодіння виконавською майстерністю? 

4. Яку функцію у музично-виконавському процесі 

інструменталіста виконують уява, уявлення, відчуття, 

сприйняття? 

5. Яку функцію у музично-виконавському процесі 

інструменталіста виконують пам’ять, увага, воля, 

емоції? 
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Лекція 3 

Емоції в художньо-виконавської діяльності музиканта. 

 

„Емоції ‒  психологічне відображення у формі 

безпосереднього упередження переживання змісту життєвих 

ситуацій і явищ, обумовленого відношенням їх об’єктивних 

особливостей до потреб суб’єкта” [34, с. 127].  

Емоції і почуття виконують мотивуючу функцію. У 

музикально-виконавської діяльності емоційно-чуттєва сфера є 

важливим показником професіоналізму виконавця. Емоційність 

дозволяє виконавцю розкрити повноту і глибину змісту, 

естетичну цінність музичного твору і донести його до слухача. 

Емоції активізують як психічні так і фізіологічні (тілесні) 

складові організму. 

Кожен виконавець під час публічного виступу відчуває 

фізичні та психічні ознаки переживання, які проявляються в 

позитивних і негативних емоційних станах. Так, хвилювання 

може бути, з одного боку, корисним, оскільки надихає 

виконавця; з іншого – може викликати страх, сумбурність, 

порушення моторної функції. Позитивний настрій мобілізує і 

сприяє ефективності виконавської задуму; негативний, навпаки, 

руйнує, викликає стан тривоги і внутрішньої деконцентрації під 

час концертного виступу. 

Ступінь вираження емоцій музиканта залежить від 

індивідуальних психологічних ознак і залежить від 

темпераменту виконавця. 

Аналізуючи емоційний станів особистості можна 

виділити властивості почуттів. Варто звернути увагу лише на 

такі властивості, які мають значення в музичної діяльності і 

визначають художню майстерність музиканта-виконавця: 

1. Позитивні (приємні) і негативні (неприємні) почуття. 

Будь-яка діяльність людини, а тим більше музична, 

супроводжується успіхами і невдачами. Успіх завжди породжує 

позитивні емоції, а невдачі – негативні. Почуття позитивні, як і 

негативні, відповідно впливають на активність і характер 

музичної діяльності людини Історично склалося так, що музика 

стала джерелом почуттів людини.  
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Кожна людина має такий досвід: якщо якась діяльність 

викликає у неї позитивні почуття, то вона може виконуватися 

довго і якісно без відчуття втоми; і навпаки – діяльність, яка 

породжує негативні почуття, дуже швидко стомлює людини, 

виконується з низькою якістю, а тому все робиться так, щоб 

закінчити її якомога швидше (почуття породжують відповідну 

мотивацію діяльності).  

Це дуже яскраво проявляється в музичної виконавської 

діяльності: якщо музикантові з малим досвідом можна нав’язати 

для вивчення та виконання будь-який твір без попереднього 

ознайомлення з ним, то професіоналу – ні. Майстер-музикант в 

першу чергу ознайомиться з твором, щоб оцінити, яка емоційна. 

атмосфера, закладена композитором у творі, зрозуміла йому. 

2. Сталість почуттів. Стабільність почуттів уже на 

етапі вивчення твору забезпечують ефективність цієї діяльності. 

У виконавської діяльності сталість переживань є одним з 

факторів, які сприяють стабільності виконання. Відомо, що 

швидка багаторазова зміна емоційних станів у кожної людини 

викликає емоційну втому [16], а рівень втоми впливає на 

продуктивність і якість діяльності. Тому музикант з високим 

рівнем художньої майстерності ще перед концертом намагається 

забезпечити такі умови виступи, які гарантували б йому 

стабільне емоційний стан. 

3. Тривалість почуттів. Ця властивість детермінує 

продуктивність і якість діяльності протягом тривалого часу. 

Якщо музикант переживає позитивні (приємні) почуття, то 

продуктивність і якість його праці довго буде стабільно.  

4.Стенічність і астенічність почуттів. Вплив почуттів 

на діяльність проявляється по-різному. У цьому зв’язку можна 

говорити про почуття (емоції) активні і пасивні або як їх ще 

називають почуття стенічні і астенічні [19]. Вольові почуття – 

це почуття, які підвищують активність людини, стимулюють її 

діяльність. Астенічні – навпаки, знижують активність людини, 

позбавляють її сили й енергії. Як правило, стенічними 

почуттями є почуття позитивні, приємні переживання, а 

астенічними - негативні, неприємні. Проте трапляється так, що 

одні й ті ж почуття можуть бути як активними, так і пасивними. 

Наприклад, іноді спостерігається, як радість музиканта, 
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викликана успіхом на престижному конкурсі, раптово 

змінюється пасивністю. Обґрунтування буває таке: „Досягнуто 

все, чого хотілося, а тепер можна відпочити”. Виконавець ще 

протягом якогось часу насолоджується успіхом і не поспішає 

опановувати новими творами, продовжувати удосконалення 

своєї майстерності. Для іншого ж музиканта аналогічний успіх 

стимулює до подальшої праці, до зміцнення свого успіху. 

Музикант-початківець відрізняється від досвідченого 

тим, що невдачі в його виконавської діяльності можуть 

породжувати астенічні почуття, які призводять до послаблення 

волі, активності, а часом і до відмови від музичної професії. 

5. Сила і глибина почуттів. Ця властивість визначається 

зовнішнім проявом емоційного стану людини і його впливом на 

психологічну структуру особистості. Дуже часто ці дві 

властивості почуттів збігаються. Наприклад, невдачу у 

відповідальному концерті або на конкурсі музикант може 

переживати так інтенсивно (сила почуттів), що активність 

організму разом з психічною діяльністю паралізуються (глибина 

почуттів). Виконавець не може сконцентруватися на конкретних 

речах, завданнях, не може нормально функціонувати його 

організм (не їсть, не спить і ін.) 

6. Напруга і полегшення переживань. Стан напруги 

спостерігається у так звані критичні тобто вирішальні моменти 

діяльності, які визначають собою успіх чи невдачу. Такий стан 

буває у виконавця перед відповідальним концертом, конкурсом. 

Ця напруженість зростає в міру наближення критичних 

моментів. Після того, ж ці моменти проходять, настає 

полегшення переживань [8]. Наприклад, отримання перших 

відгуків після виступу, попередніх оцінок на конкурсі (і 

особливо якщо вони позитивні) знімають емоційне напруження. 

Навіть саме початок виступу вже призводить до меншого 

переживання, ніж перед виступом. Треба сказати, що 

напруженість властива не тільки початківцю, але і досвідченому 

музиканту. Різниця лише в тому, що у музиканта з досвідом 

публічних виступів вона нижче. 

7. Амбівалентність переживань. Це одночасне 

переживання протилежних за якістю почуттів (наприклад, сміх і 

смуток, радість і нещастя, ін.) [13 та ін.]. Амбівалентність 
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почуттів в більшій мірі спостерігається у музикантів з малим 

музичним досвідом. Найчастіше вона проявляється тоді, коли 

музикант хоче брати участь у престижному концерті або 

конкурсі, але дуже боїться, що його спіткає невдача. 

Амбівалентні переживання практично не спостерігаються у 

досвідчених артистів, що пояснюється впевненістю у своїх 

можливостях, силі і здібностях, а також чітко визначеними 

цілями і усвідомленістю мотивів виступів. 

8. Лабільність переживань. Розглянуті властивості 

почуттів властиві всім людям і мають велике значення в житті і 

практичній діяльності. Однак в емоційній сфері музиканта має 

дуже велике значення ще одна властивість переживань, яке в 

загальній психології залишається непомітним. Це – лабільність 

переживань. 

Майстерність музиканта-інструменталіста визначається 

не тільки його технічною підготовкою, а й художньої, 

складовою якої є вміння „входити в образ”, тобто створювати і 

передавати слухачеві емоційну природу музичного твору. 

Зрозуміло, що це вимагає від виконавця власних переживань 

емоційного клімату, закладеного композитором у творі. Якби 

музикант виконував лише один твір з однорідною емоційним 

забарвленням, то йому вистачило б налаштуватися на цей твір 

(вірніше на його емоційний зміст), виконати у відповідному 

характері і в цьому ж стані піти зі сцени. Однак репертуар 

артиста, особливо тоді, коли він має сольний концерт, не може 

бути емоційно однорідним: він, як правило, завжди є 

різноманітним і тому вимагає від виконавця відповідної 

психологічної пристосованості, емоційної гнучкості, своєрідною 

чуттєвої лабільності.  

Важко уявити високий рівень художньої майстерності 

виконавця якщо він, „увійшовши в образ” при виконанні, 

наприклад, мінорного твору, переходить грати твір мажорного 

характеру, але своїм образом (мімікою, жестами, рухами, позою) 

ще передає переживання, властиві попереднього твору. Тому 

художнє і артистична майстерність музиканта вимагає здатності 

швидко переходити від переживань (а при цьому і передати це 

слухачам) одного змісту до переживань іншого змісту так, щоб 

це було найменш помітно для оточення.  
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Отже, лабільність почуттів (переживань) полягає у 

швидкості і легкості зміни переживань музиканта різного змісту 

і якості. 

9. Динамічність переживань. Художня якість виконання 

музичного твору залежить від того, як виконавець встигає 

швидко „увійти” в емоційний образ твору. Це означає, що він 

повинен встигати узгоджувати свої переживання з емоційним 

змістом музичного твору.  

Зрозумілим явищем є те, що сприйняття музики 

викликає у слухача визначені емоційні стани. Хід цих 

переживань не обов’язково точно збігається з тими, які 

передбачав композитор. На це впливає багато факторів: 

емоційний стан, з яким слухач прийшов на концерт, втома, тип 

темпераменту, розуміння твору та ін.. Однак зовсім інша 

ситуація в прояві переживань музикантом-виконавцем. 

Виникнення і наростання переживань у виконавця відбуваються 

у вимушеному ритмі і темпі, бо підкоряються емоційному 

змісту музичного твору. Це означає, що в художній 

майстерності виконавця виступає ще одна, специфічна для 

емоційної сфери музиканта, особливість переживання почуттів – 

динамічність переживань. Динамічність переживань (почуттів) 

музиканта-інструменталіста – це властивість переживань, яке 

характеризує швидкість і легкість виникнення і закінчення 

почуттів, обумовлених емоційним змістом твору. 

Деякі музиканти навчилися створювати видимість 

переживань, перехід від одного до іншого, швидкість 

виникнення, наростання або зникнення. Дійсно, цьому можна 

навчитися і навіть непогано, але треба пам’ятати, що такого 

музиканта стомлюють не так фізичні навантаження і 

переживання факту участі в концерті, скільки необхідність 

швидко змінювати свої переживання і змінювати у вимушеному 

темпі, які сприймалися б глядачами концерту справжніми і 

глибокими. Разом з тим, природна лабільність почуттів 

музиканта повинна бути доповнена специфічної виконавської 

психотехнікою, як невід’ємною складової його художньої 

майстерності в її психологічному аспекті. 

Виразні рухи, якими супроводжується виконання твору, 

свідчать про те, як увійшов музикант в музичний образ і тим же 
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допомагає слухачеві також увійти в такий же або подібний 

образ. Саме емоційність виконання твору дозволяє передати 

слухачам всю його повноту, колорит і естетичну вартість. Це 

здатний зробити музикант з високим рівнем художньої 

майстерності, до якого має прагнути кожен, і, що досягається 

систематичним і наполегливою працею. 

Емоційний світ людини дуже складний і багатий. У 

психології виділяється багато різнорідних форм переживання 

почуттів або так званих емоційних станів [8; 13; 19; 20; 21; 32; 

33  та ін.]. 

Ми зупинимося лише на тих, які мають найбільше 

значення у професійній діяльності музиканта-інструменталіста і 

детермінують його технічне, артистичне і художню 

майстерність, а саме: настрій, афект, фрустрація і стрес. 

„Настрій - це загальний емоційний стан, який своєрідно 

забарвлює на певний час діяльність людини, характеризує її 

життєвий тонус” [17, с. 200]. Настрій може бути позитивним і 

негативним, більш-менш стійким, без устремління на щось 

конкретне. Він впливає (позитивно або негативно) на всі інші 

переживання людини і ефективність її діяльності. Якщо людина 

перебуває в позитивному (радісному) настрої, то всі явища, які 

відбуваються навколо неї, вона сприймає позитивно. Все те, що 

її в звичайному стані дратує, в радісному стані не помічається, а 

те, до чого раніше стосунки було індиферентним (байдужим) - 

може виробляти навіть радість. Погане (негативне) настрій, 

навпаки, викликає незадоволення, стан тривоги, очікування 

чогось неприємного. Те чи інший настрій породжується 

різноманітними явищами і подіями, які мають певне значення 

для людини. Звичайно, джерелом настрої можуть бути успіх або 

невдача в діяльності, приємна або, навпаки, неприємна звістка, 

приємний або неприємний розмова тощо. 

Велике значення для виникнення відповідних настроїв 

має фізичний стан, стан здоров’я. Часто причина настрою не 

усвідомлюється і тоді цей стан  є безпричинним, хоч насправді 

настрій завжди є обумовленим. У музиканта настрій, як 

правило, детермінується успіхами і невдачами в виконавської 

діяльності. 
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Узагальнюючи вплив настрою на професійну діяльність 

музиканта, можна відзначити, що приємне, позитивний настрій - 

один з факторів, які обумовлюють його майстерність (як 

технічну, так і артистичну). Отже, якщо музикант хоче, щоб 

його діяльність була ефективною, він повинен дбати про 

забезпечення свого приємного настрою. Може тому 

спостерігаючи за видатними музикантами - гарний настрій. Це - 

одна з необхідних умов досягнення успіху (особливо в 

публічних виступах). 

Одним із проявів настрою є натхнення. „Натхнення - 

стан своєрідного напруги і піднесення духовних сил, творчого 

хвилювання людини, яке призводить до виникнення або 

реалізації задуму та ідеї творів науки, мистецтва, техніки” [17, 

с.38]. Беручи до уваги, що здатний музикант - творча 

особистість [70; 167], підкреслимо, що творча музична 

діяльність неможлива без натхнення. Кожен художник 

(письменник, композитор, музикант-виконавець) може успішно 

створювати, якщо його діяльність супроводжується 

одухотвореністю [8; 20; 21; 32 та ін.].  

Загальновідомо, що якість виконання музичного твору є 

значно вищою, якщо артист виконує його з натхненням. 

Натхнення, як прояв настрою, позитивно впливає на професійну 

діяльність музиканта.  

Однак, серед інших форм настрою, кожному без винятку 

музикантові найбільше шкодить хвилювання.  

Хвилювання - це властиве емоційний стан для кожного 

музиканта незалежно від характеру виступу (сольний або навіть 

у складі оркестру). „Хвилювання відчувають не тільки 

музиканти-початківці, які мають обгрунтовані застереження до 

своїх умінням і можливостям, але також артисти, які мають 

унікальним талантом” [3, с.44]. Визначити та оцінити рівень 

хвилювання можна, спираючись на його ознаки [32]. Серед них 

музикант-інструменталіст найшвидше може помітити фізичні і 

психічні ознаки хвилювання [30]: 

– фізичні ознаки: збільшення частоти серцевих скорочень 

(пульсу);  "скакання" артеріального тиску крові; прискорене і 

поверхневе дихання; внутрішнє тремтіння; відчуття високої 

температури або холоду; озноб; підвищення напругу і 
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скованість м'язів; тремтіння кінцівок (рук, ніг); надмірне 

збудження або психорухове уповільнення; відчуття холодної 

руки; сухість в роті; підвищена пітливість; біль, розлади 

шлунка; втрата апетиту; палання або блідість обличчя; 

непідконтрольна міміка - позіхання; порушення м’язово-рухової 

координації; 

– психічні ознаки: деконцентрація, "вимкнення"; безлад, 

порожнеча в голові, прогалини в пам’яті; загальне зниження 

розумової справності; підвищення тривоги, страху; очікування 

поразки, невдачі; бажання втечі, паніка; нав’язливі думки, 

пов’язані з виступом («напевно зроблю помилку», «нічого не 

пам’ятаю» тощо); прискорення реакції або заціпеніння. 

Наслідком хвилювання може бути скутість і незручність, аж до 

небезпечних проявів, таких як тремтіння рук, напруги і 

затискання м'язів, гальмування роботи мозку [13; 22 та ін.]. 

Хвилювання може охоплювати артиста перед концертом або 

несподівано в процесі гри. 

 

Запитання для самоконтролю:  

1. Що таке емоції? Яку функцію емоції та почуття 

виконують в музично-виконавській діяльності? 

2. Які властивості почуттів виділяють психологи у 

музичному процесі? Надайте характеристику цім 

категоріям. 

3. Які форми переживання почуттів або так званих 

емоційних станів грають вагому роль у виконавській грі? 

4. Визначте фізичні і психічні ознаки хвилювання у 

виконавця-інструменталіста. 
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Лекція 4. 

Психофізіологічний процес мислення в музично-

виконавської діяльності. 

 

 „Мислення - психічна діяльність людини, спрямована на 

узагальнене і опосередковане пізнання дійсності шляхом 

розкриття свіязей і відносин між пізнавальними явищами” [23, с. 

440].  

Психофізіологічний аспект процесу мислення тісно 

пов’язаний з усіма складовими психіки виконавцями і є одним з 

самих важливих в музикально-виконавської діяльності. Він 

становить основу виховання самоконтролю виконавця та 

оволодіння різноманітними прийомами ігрової майстерності. 

Психологи класифікуються мислення так: наочно-образне, 

словесно-логічне, наочно-дієве і абстрактне.  

У музично-ігрової діяльності домінує наочно-образний 

тип мислення, що безпосередньо пов’язано з уявленнями 

технології ігрових ситуацій і зміною в них під час гри на 

інструменті. Усвідомлене формування всіх аспектів 

виконавської мислення, а саме: ладового, метричного, 

гармонійно-функціонального, тембрового, динамічного, 

артикуляційного і аплікатурно-позиційного, створює основу 

повноцінного розкриття художньо-виконавського змісту твору. 

Важливою характеристикою виконавської мислення 

музиканта, є аналітичність, оскільки діяльність музиканта 

залежить від таких компонентів мислення як аналіз (поділ 

цілого на частини), синтез (поєднання окремих частин в єдине 

ціле), порівняння (зіставлення результатів попередніх і 

справжніх), класифікація і систематизація творів, способів і 

методів навчання (класифікація і систематизація виконавських 

труднощів і помилок художнього та технічного плану, які 

частіше зустрічаються на практиці, для їх подолання).  

Здатність виконавця до аналітичності, усвідомлення 

концепції виконавської техніки, сприяє логічності мислення і 

спрямовує до повноцінної реалізації теоретичних знань на 

практиці, оскільки специфіка виконавського мислення, за 

словами М. Давидова, в „поєднанні композиторського і 
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виконавського аспектів музикального мислення з реалізацією 

конкретного звучання” [10, с. 36].  

Зрозуміло, що мислення має велике значення в житті і 

діяльності кожної людини. Немає сумніву, що і в діяльності 

музиканта воно виконує істотну роль, яка полягає, насамперед, в 

тому, що виконання музикантом-інструменталістом всіх дій з 

використанням свого досвіду може здійснюватися більш-менш 

усвідомлено, а це залежить від участі в цих діях мислення 

музиканта. Навіть на рівні сприйняття, мислення впливає на 

повноту та якість останнього завдяки властивості 

усвідомленість, тобто людина розуміє те, що сприймає [4; 16; 

17]. 

Творча діяльність артиста значно складніша, ніж просте 

сприйняття, і без допомоги мислення вона просто неможлива. 

Так само, як і при розгляді попередніх психічних пізнавальних 

процесів, так і при розгляді процесу мислення звернемо увагу 

лише на ті його види і властивості, які мають особливий вплив 

на художню майстерність музиканта-виконавця. 

Значення мислення для музичної діяльності полягає в 

тому, що даний процес зумовлює усвідомлення сприйняття 

явищ і предметів музичного змісту і логічність 

запам’ятовування. Крім того, музикант у своїй діяльності 

зустрічається з різним родом проблемними ситуаціями, які без 

допомоги мислення розв’язати неможливо. 

Аналізуючи вплив мислення на рівень художньої та 

творчої майстерності виконавця, варто звернути увагу на такі 

його види наочно-образне, репродуктивне (відтворює), 

продуктивне (творче). 

Наочно-образне мислення ‒  це мислення, вимагає 

оперування образами (уявленнями), тобто образами того, що 

запам’яталися і процесі відчуттів і сприймань (образами звуків, 

мелодій тощо). Цей вид мислення лежить в основі творчої 

музичної діяльності (створення нового твору, імпровізація 

відомого твору). Відомо, що Л. Бетховену не завадила написати 

відому 9-ту симфонію позбавленим слуху. Можливо це було 

тільки тому, що у нього наочно-дієве мислення було 

розвиненим на високому рівні, а пам’ять на звуки була 

бездоганною. 
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У процесі гри музикант повинен провести всі дії, щоб 

звучання твору було таким, яке було передбачене 

композитором. Виконання твору на високому художньому та 

технічному рівні можливе, коли артист має добре розвинене 

репродуктивне або, же його ще називають, яке відтворює 

мислення. З одного боку, від виконавця потрібно докладний 

відтворення того, що написано в нотах. Однак, з іншого, 

сторони ‒  кожен музикант повторно виконує той же твір по-

різному. 

Пояснити це можна тим, що кожен музикант має свій 

рівень підготовки, своє бачення і розуміння твори, задумів 

композитора, а також вплив на гру рівня розвитку 

репродуктивного мислення, своїх особистісних рис. Тому можна 

сказати точно: хоча нотний запис твору певного, виконання 

артистами завжди буде різним (слухач може цього і не помітить, 

але фахівець - завжди чітко чує). Власне, саме це і визначає 

творчість виконавця [11]. 

Творче мислення ‒  це таке мислення, яке з урахуванням 

попереднього досвіду, дозволяє створювати щось нове. Без 

творчого характеру мислення неможлива творча діяльність 

композитора, а особливо у випадках, коли він використовує 

нові, оригінальні та нестандартні підходи і методи. 

Загальновідомо, що музично-виконавська діяльність є 

творчою. Однак, творча діяльність обумовлена не тільки 

творчим мисленням. Вона включає всі види мислення; причому, 

недостатній розвиток одного виду мислення компенсується 

іншим, який має високий рівень розвитку. 

Якщо розглядати значення мислення для музичної 

майстерності виконавця, треба враховувати його роль в 

діяльності розумових операцій (операцій мислення). У 

психології виділяються такі розумові операції: аналіз, синтез, 

порівняння, узагальнення, класифікація і систематизація [2]. Не 

розкриваючи детального змісту понять цих розумових операцій, 

звернемо увагу лише на ті від яких залежить художня 

майстерність виконавця: 

1. Аналіз (поділ цілого на частини) і синтез (поєднання 

окремих частин в єдине ціле). У музичній діяльності ці дві 

операції виступають нерозривно. До них звертаються вже на 
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початку вивчення твору. Виконавець аналізує твір з точки зору 

його змісту, техніки виконання. При цьому виділяються 

найважливіші місця, які несуть на собі основну художню та 

емоційне навантаження, і вимагають підвищеного технічної 

майстерності. Після оволодіння твором під цим кутом зору, 

музикант здійснює синтез раніше виконаного розподілу 

(аналізу) твори так, щоб цей твір був цілісним. Майстерність 

виконавця тим вище, чим краще він може провести аналізування 

та синтезування. Аналізувати і систематизувати можна лише 

виконуючи ці операції з наступним оцінюванням наслідків 

таких дій. 

2. Порівняння, як розумова операція, в музичній 

діяльності виконує дуже важливу функцію. У процесі вивчення 

твору, музикант м допомогою зіставлення (порівнювання) 

оцінює рівень його вивчення: який стан було раніше, а який 

зараз. При цьому виконавець завжди порівнює образ, який 

виникає в процесі гри, з ідеальним чином, який був створений 

під час ознайомлення з твором і вивчення його нотного тексту. 

Використовуючи фонографічні записи музичних творів у 

виконанні видатних музикантів (що є поширеним не тільки 

серед інструменталістів з малим досвідом, але і серед 

досвідчених музикантів), виконавець порівнює власну гру з 

традиційним, усталеним рівнем виконавської. Отже, порівняння 

як розумова операція, допомагає музикантові підвищувати 

власну художню і технічну майстерність. Багато музикантів-

початківці мають труднощі у швидкому зростанні своїх 

досягнеш. Причиною може бути недостатня критичність і 

низький рівень розвитку здатності до порівнювання. 

Рівень виконавської майстерності музиканта 

визначається і тим, як він уміє використовувати свій досвід. 

Йдеться про здатність визначити подібне і відмінне н новому 

творі, порівнюючи його з творами, вивченими раніше.  

3. Узагальнення. Якщо виконавець здатний визначати 

такі речі, то при вивченні нового твору він спробує використати 

такі ж підходи, способи й методи, які використовували раніше. 

Тут потрібна така розумова операція як узагальнення. Належний 

рівень її розвитку дозволяє скоротити час вивчення нового 



 

 

 

39 

 

твору і уникнути помилок, які мали місце при вивченні 

попередніх творці 

4. Класифікація та систематизація. У професійній 

діяльності музиканта часто виникає потреба в класифікації та 

систематизації творів, способів і методів їх вивченим, які для 

нього виявилися найефективнішими. Корисним тут з 

класифікацій та систематизація виконавських труднощів і 

помилок художнього та технічного плану, які найчастіше 

зустрічаються в практиці. Маючи все це в арсеналі власного 

досвіду, музикант в змозі уникнути та розв’язати багато 

труднощів і проблем у своїй практичній діяльності. 

Підсумовуючи вищезазначене, слід усвідомлювати, що 

практична діяльність музиканта-інструменталіста забезпечує 

усіма видами мислення і розумових операцій. У певних 

ситуаціях на перше місце виходить той чи інший вид мислення 

або та чи інша розумова операція. 

 

Запитання для самоконтролю:  

1. Що таке мислення? Яку функцію мислення виконує в 

музично-виконавській діяльності? 

2. Як ви розумієте поняття „аналітичність мислення”? Яку 

роль виконую аналітичність у виконавському мисленні 

музиканта? 

3. Назвіть компоненти психофізіологічного процесу 

мислення? Охарактеризуйте ці компоненти. 

4. Які в психології існують види мислення, що 

відповідають за результативність музично-

виконавського процесу?  

5. Від яких розумових операцій (операцій мислення) 

залежить художня майстерність виконавця? 
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Лекція 5 

Мотиви музичної діяльності та їх значення у формуванні 

майстерності музиканта. 

 

 

Справжній музикант відрізняється від звичайного 

музичного людини тим, що музика для нього є його світом, 

професійною мовою. У музиці він має достатню і часто єдине 

самовизначення. Інші елементи життя ‒  слова, форми, колір чи 

думки ‒  не дають йому гарантії повного висловлювання і 

наповнення мрії. Музикант відчуває, що музика найбільше йому 

говорить про життя, про його ускладненні і безоднях, про його 

солодощах і гіркоти, про вічні туги і пошуки. Для нього в інших 

сферах життя людські пошуки рідко дають повні та неминучі 

результати, але в музиці, в музичних шедеврах він знаходить 

рішення і досконалі результати людських дій і прагнень. 

Найчарівнішим є те, що весь процес музичного 

переживання відбуваються без слів, без роздуми у сфері 

почуттів і відчуттів; якщо ж роздум з’являється, то воно виконує 

лише допоміжну роль. Сенс криється в її інтерпретаторському 

втіленні. Такий підхід дає можливість хорошого виконання, 

виховує глибоке терпіння, мобілізує для досягнення мети. 

Для дослідника, як і для практика, принциповими є відповіді на 

питання: Чому певні особи привертає гра на конкретних 

музичних інструментах? Що обумовлює початок, продовження, 

відмова або закінчення музичної діяльності? Чому кілька 

музикантів, які мають порівняно однакові музичні здібності та 

умови для музичної діяльності, досягають різної ефективності у 

своїй виконавській діяльності і в удосконаленні своєї художньої 

майстерності? Пояснити це можна лише мотивацією, яка 

спрямовує і регулює діяльність музикантів [19; 66; 74]. 

„Мотив ‒  це спонукання до діяльності, пов’язане із 

задоволенням потреб суб’єкта; сукупність зовнішніх і 

внутрішніх умов, які викликають активність суб’єкта, 

визначаючи її спрямованість” [34, с.189].  

Кожен мотив, як зазначає Б. Ломов, формується на базі 

потреби, але не є її копією і тому може пускати в хід різні дії. 

Мотивація в діяльності музиканта впливає на прийняття рішень 
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і починання діяльності, її продовження або припинення, а також 

закінчення. У психології розглядаються різноманітні мотиви, 

але класифікація їх видів має умовний характер. Не вдаючись у 

детальний їх аналіз, варто звернути увагу на ті мотиви, які 

сильніше обумовлюють музично-виконавську діяльність 

артиста, його прагнення досягти високої майстерності. У 

розмаїтті видів мотивації варто брати до уваги мотивацію 

внутрішню і зовнішню [21]. 

„Зовнішня мотивація - це все ті актуальні умови 

виконання, які є зовнішніми по відношенню до переживань 

виконавцем музичного твору як якогось змісту” [34, с. 21].  

До такої мотивації належить, наприклад, починання дії 

або її продовження, щоб отримати нагороди (наприклад, 

позитивну оцінку слухачів і фахівців, грошові винагороди, 

виділення серед інших, дипломи) або уникнення покарання 

(наприклад, позитивну оцінку слухачів і фахівців, грошові 

винагороди, виділення серед інших, дипломи) або уникнення 

покарання (наприклад, негативної оцінки публіки, музичних 

критиків і фахівців та ін.). Зовнішньою мотивацією виступають 

також фактори, пов’язані з впливом на музиканта акустичних 

особливостей залу, в якому він виступає, склад аудиторії, якість 

інструменту та ін. Зовнішні мотиви можуть впливати на 

ставлення виконавця до музичного твору, яка може позначитись 

на деякій модифікації музично-виконавського образу [3].  

Така мотивація має особливе значення на початковому 

етапі музичної діяльності людини ‒  оволодіння грою на 

інструменті. Однак може бути так, що незалежно від зовнішніх 

факторів музикант просто хоче грати. Такий стан особистості 

визначає наявність внутрішньої мотивації.  

Внутрішні мотиви безпосередньо впливають на 

виконавську інтерпретацію твору. До цієї групи мотивів 

відносяться: бажання музиканта знайти в творі те, що найбільше 

відповідає його індивідуальності; розуміння і відчуття його 

іманентного (внутрішнього) змісту. Треба враховувати, що на 

діяльність музиканта одночасно впливають різноманітні мотиви. 

Тому вона має полімотиваційний характер. Неможливо 

однозначно встановити, який вид мотивів є найкориснішим, бо 

ефективність виконавської діяльності обумовлена також і 
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іншими факторами. Часто якийсь мотив домінує (головний), а 

інші ‒  супроводжуючі.  

За рівнем усвідомленості внутрішні мотиви можна 

розділити на усвідомлені і неусвідомлені.  

Неусвідомлені мотиви не істотні, а серед усвідомлених 

найважливіше значення для будь-якої діяльності має інтерес 

(зацікавленість). Особливе значення цей мотив має при виборі 

та оволодінні професією. Людина, яка обрала професію 

музиканта на підставі своєї зацікавленості, як правило, 

присвячує своє життя реалізації цілей, пов’язаних зі своїми 

інтересами [4].  

Інтерес ‒  сильний мотив. У житті людини все 

підпорядковується задоволенню її інтересів. Інтерес, як мотив, 

обумовлює не тільки мобілізацію зусиль на етапі вибору і 

оволодіння професією, а й творчої діяльності музиканта. Без 

зацікавленості вона була б значно біднішими. Наявність такого 

мотиву спонукає музиканта до натхненню, що, у свою чергу, 

підвищує працьовитість, без чого неможливо досягти вершин 

художньої майстерності. Як писав П.І. Чайковський „натхнення 

- це такий гість, який не любить відвідувати ледачих. Воно 

виникає в процесі наполегливої роботи” [17, с.87].  

Для формування музичної (технічної, художньої, 

артистичною) майстерності (зрештою майстерності в будь-якій 

діяльності людини) дуже важливе значення має зацікавленість 

(інтереси) особи. Однак особливу роль відіграють наступні 

мотиви. 

1. Мотиви досягнення (успіху). Ця група мотивів 

детермінує прагнення музиканта до успіху, яким є досягнення і 

перевершує стандарти досконалості. Така мотивація звязується з 

трактуванням прийняття рішення та реалізації дій як виклик. Те, 

що запускає в хід активність є відчуття задоволення 

(сатисфакції). Іноді успіхом є уникнути поразки, прагнення до 

того, щоб не бути гіршим, не бути переможеним. Помічено [16], 

що люди з сильною мотивацією успіху найчастіше беруться за 

виконання завдань середньої труднощі. Такі завдання дають 

найбільше шанси на успіх ‒  не буде він максимальним, але зате 

більш надійним. Люди з низькою мотивацією досягнень, як 

правило, беруться за дуже легкі завдання, тому що є велика 
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ймовірність їх виконати, а це гарантує успіх, якого очікують, 

або за дуже важкі. У разі невдачі вони не будуть дуже 

переживати, тому що вони не дуже на це сподівалися.  

Однак, якби вдалося реалізувати те завдання ‒  то будуть 

мати задоволення від успіху. Музикант з такою мотивацією 

прагне включати в свій репертуар технічно складні твори. Часті 

його задовольняє не так результат виконання твору, скільки сак 

факт участі в концерті. Опановуючи вельми складний музичний 

твір виконавець з низькою мотивацією до успіху не переживає 

невдачу (в успіх сам рідко вірить), бо завдання дуже складно і 

це розуміє не тільки сам музикант, а й інші. Такі прагнення до 

успіху можуть виявлятися не тільки у відборі репертуару, але 

також і в прийнятті рішень щодо участі у публічних виступах. 

2. Мотивація, пов’язана з образом самого себе. Вона 

полягає, в прагненні підтримувати (зберігати) або отримувати 

почуття власної вартості, доброї думки про себе, утримувати та 

підвищувати самооцінку. Це обумовлює систематичну і 

напружену роботу над своєю майстерністю, вибір і виконання 

тих, а не інших музичних творів і на такому рівні, який 

забезпечив би реалізацію „ідеального Я”.  

Музикант з такою мотивацією, а особливо той, музичні 

здібності якого розвинуті не на найвищому рівні, працює без 

„ідеального Я”. Музикант з такою мотивацією, а особливо той, 

музичні здібності якого розвинуті не на найвищому рівні, 

працює без відпочинку, навіть до станом вичерпування своїх 

фізичних сил. Кредо такого артиста ‒  бути найкращим, бути в 

зеніті слави. У разі загрози для власної вартості, артист віддає 

всі свої сили без кінця, щоб утримати цю вартість або її 

відновити. Наприклад, невдача на конкурсі, фестивалі мобілізує 

музиканта, щоб у наступних змаганнях отримати престижне 

місце, ніж повертає власну вартість або її видобуває згідно своїм 

намірам і рівню самооцінки. Нерідко постійні невдачі можуть 

викликати у музиканта стан фрустрації і він може навіть 

відмовиться від подальшої музичної діяльності. 

Мотивація, зумовлена боротьбою за власну вартість, 

залежить від рівня самооцінки і домагань музиканта. 

Адекватний рівень самооцінки і намагань позитивно впливає на 

активізацію діяльності, спрямовану на підвищення рівня 
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майстерності. Неадекватні ж рівні, а особливо завищені, можуть 

призвести до погіршення міжособистих відносин з іншими 

музикантами і навіть до конфліктних ситуацій.  

Варто звернути увагу на таку особливість особистості 

музиканта: артист, вартість якого є визнаною, незалежно від 

того чи дійсна, або здобута незаслужено (що трапляється навіть 

на міжнародних конкурсах), відносно рідко має приятелів з 

свого професійного оточення і співпрацює з ними. Він 

практично постійно перебуває в напрузі, викликаним 

суперництвом. 

3. Мотивація самореалізації та саморозвитку. Суттю 

такої мотивації з прагнення до таких дій і діяльності, що дають 

шанси на творчий розвиток особистості і відчуття реалізації 

власних потенційних можливостей [3; 16;) Людина, яка прагне 

до самореалізації, сконцентрований на цілі, здатна до 

довготривалої активності, спрямованої на її досягнення. У 

такого типу фахівця мотивація сприяє досягненню високого 

рівня музично-виконавської майстерності, яке вимагає багато 

довготривалих вправ і наполегливих тренувань з дитинства. 

Мотивація самореалізації та саморозвитку, як і почуття власної 

вартості, залежить від рівня самооцінки і домагань музиканта. 

Перед ухваленням рішення про музичну кар'єру кожен музикант 

в першу чергу повинен сформувати в собі адекватну (дійсну) 

самооцінку і визначити сферу домагань з урахуванням власних 

можливостей (технічних, художніх, артистичних, фізичних). 

Прагнення реалізувати себе і досягти високого рівня 

майстерності, без самокритичного обліку своїх можливостей, як 

правило, обумовлює негативні переживання, а вони, як відомо, є 

поганим супутником на шляху досягнення мети [23]. 

4. Мотивація, пов'язана з поставленими завданнями. Для 

музиканта ‒  це мотивація, зумовлена окресленням життєвих 

завдань і цілей, пов'язаних з музичною діяльністю, музичну 

кар’єру. Ця мотивація невід’ємна від планування власного 

життя, реалізації чергових кроків-завдань на шляху до мети, з 

оцінюванням наслідків і досягнень раніше розпочатих дій [24]. 

Розрізняються конкретні завдання, спрямовані на досягнення 

майстерності й такі, які пов’язані з прагненням до переваги над 

іншими [25; 29].  
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Завдання, спрямовані на досягнення майстерності, 

орієнтуються на розвиток, однак завдання зі спрямованістю на 

виконання, пов'язують з порівнянням себе з іншими 

музикантами, своїх досягнень з досягненнями інших виконавців. 

У цьому випадку сенс дій бути кращим, від інших, викликає 

задоволення. Сенсом завдань із спрямованістю на розвиток з 

зусилля, творчість, завзятість, а задоволення дає поштовх до 

оволодіння нового рівня майстерності [11]. 

В цілому відповісти на питання, чому люди 

включаються в заняття музичною діяльністю важко, тому що 

більш конкретні мотиви діяльності можуть бути досить 

різноманітними. Найчастіше в літературі зустрічаються такі 

типові мотиви творчої діяльності [16]: 

 мотив цікавості, яке супроводжується збудженням і 

приємністю, пов'язаного з даною дією; 

 мотив виконання пізнавального контролю над 

оточенням («хочу оволодіти цим добре», «хочу 

зрозуміти» тощо); 

 мотив експресії власних психічних станів; 

 мотив спілкування з іншими людьми за допомогою 

виконуваного твору; 

 мотив «залишення по собі сліду» (залишитися в 

пам'яті нащадків та історії); 

 мотив прагнення до вартості (цінності), які можливо 

досягти завдяки артистичному творчості, таких як краса 

(досконале виконання твору, контакт з мистецтвом), 

добро (участь у благодійному концерті або практичні 

вартості (матеріальні засоби); 

 мотив узгодження суперечливих прагнень або 

вимагань (прагнення до незалежності, оригінальності та 

громадському визнанню або вимагань (прагнення до 

незалежності, оригінальності та громадському визнанню 

або того, яке є цікавим для музиканта і того, що любить 

слухацька аудиторія). 
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 Відомо, що діяльність людини (у тому числі і музиканта-

інструменталіста) залежить від її мотивації. Це загальне 

твердження. Саме мотивація має значення в таких аспектах: 

 1. Спрямованість дій. Якщо серед різних напрямків в 

діяльності людина, яка не має вимушеного устремління, а 

обирає цю спрямованість сам, виділяючи дії, які узгоджуються з 

його мотивацією, тобто обирає те, яке викликає його інтерес, 

або те, яке може наблизити до мети. Селекція творчих 

можливостей музиканта, залежить від інтенсивності мотивації, 

від важливості мети (цілі) або її віддаленості. Якщо мета 

близька, а мотивація сильна, то селекція направляється на 

виключення інших напрямків дій: приймається тільки те, яке 

наближає до мети (незадовго перед конкурсом, фестивалем, 

концертом підвищується концентрація на активності, пов’язаної 

з досягненням успіху, відмова від інших дій, наприклад, від 

зустрічей з приятелями і навіть від відпочинку). У разі 

віддалених цілей мотивація є слабшою,а селекція більш м’якою. 

Тоді можливі інші форми активності. 

 2. Наполегливість в прагненні до мети. Чим сильніша 

мотивація, тим більша схильність до наполегливим діям. Якщо 

мотивація слабка, то і наполегливість мала, і при виникненні 

конкретних завдань та цілей виникає схильність до перерви в 

діяльності, відмова від неї ще до її завершення. Інтенсивна 

мотивація сприяє не тільки наполегливості в підтримуванні 

обраного напрямку дій, але і подолання перешкод на 

шляху досягнення мети. Коли артист зі слабкою мотивацією 

наштовхується на перешкоди, то відмовляється від виконання 

дій або навіть не починає виконання задуму. 

 3. Енергія дій. Разом із зростанням мотивації зростає і 

енергія дій (діяльності). Це, у свою чергу, детермінує зростання 

їх сили і стійкості проти втоми. Зростання відбувається так 

довго і до такої міри, поки енергія не вичерпається і не настане 

втома, що негативно впливає на ефективність вироблених дій. 

 4. Справність дій (діяльності). Вплив мотивації, на 

справність діяльності (вироблених дій) пов'язаний з її типом. 

Дуже корисною для справного виконання діяльності (вивчення 

нового твору, виконання вправ, розв’язання завдань та ін.) Є 

зацікавленість. Чим велика зацікавленість діяльністю, більш 
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інтенсивна пізнавальна мотивація, тим краща спритність 

вироблених дій. Інакше є у випадку дії прагматичних мотивів 

або мотивів досягнень.  

 Виявляється, що як сильна, так і слабка мотивація не 

завжди сприяють спритності вироблених дій. Найбільш 

корисною для ефективності вироблених дій є мотивація 

середньої інтенсивності. Цю залежність описує відомий в 

психології перший закон Йєркеса-Додсон. Ілюстрацією проявів 

даного закону можуть бути численні ситуації, в яких хтось 

прагнув отримати успіх, перемогу в суперництві (наприклад, у 

конкурсі, на фестивалі, в престижному концерті тощо), але 

виконав завдання значно гірше, ніж міг би, якщо приймати до 

уваги його підготовку і здібності.  

 Другий закон Йєркеса-Додсон полягає в тому, що ця 

залежність модифікується складністю виконуваного завдання. 

Виявляється, що для виконання важких завдань найбільш 

корисною є низька мотивація, а для легких - сильна. Відомо, що 

важке завдання ‒  це завдання найчастіше складне, абстрактне, 

нове, хоч в значній мірі таке визначення є відносним [23]. 

 

Запитання для самоконтролю:  

1. Що таке мотив? Як мотивація спрямовує діяльність 

музиканта? 

2. Як ви розумієте поняття „ внутрішня мотивація” і „ 

зовнішня мотивація” в музично-виконавській 

діяльності? Наведіть приклади відповідних видів 

мотивації? 

3.  Як характеризуються усвідомлені і неусвідомлені 

мотиви внутрішньої мотивації? 

4. Функціонування яких мотивів спонукає виконавця до 

зацікавленості обраної музичної діяльності? 

5. В яких аспектах має значення мотивація для музично-

виконавської діяльності? 
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Лекція 6. 

Темперамент і його роль у формуванні виконавської 

діяльності музиканта. 

 

У науковій літературі існує багато різних визначень 

темпераменту. Повно характеризує це поняття таке визначення: 

„Темперамент ‒  сукупність індивідуальних особливостей 

особистості, що характеризують динамічну і емоційну сторону її 

діяльності та поведінки” [4, с.217]. 

У зв’язку з певною музичною діяльністю слід справа 

типологічних вроджених властивостей розглядати з особливою 

проникливістю тому, як вважає Я. Вершіловській, „у всіх 

навчально-виховних процесах типологічні дані складають 

фундамент” [3, с.146]. 

У психології існує кілька теорій темпераменту, на 

підставі яких виділяються його типи. Типологію темпераментів 

вперше запропонував доктор стародавньої Греції Гіппократ (V 

ст. до н.е.). Ця типологія включає наступні типи темпераменту: 

сангвінік, холерик, флегматик, меланхолік. Вона не була 

науково обґрунтованої, але адекватно описувала прояву 

кожного типу. Дослідження, проведені в 20-30 роках XX 

століття Павловим, дозволили розробити вчення вищу нервову 

діяльність, науково обґрунтувала типу темпераменту, виділені 

Гіппократом. Ці типи були виділені на основі властивостей 

нервової системи (сила нервової системи, врівноваженість 

збуджений і гальмування і рухливість нервових процесів), які 

відкрив І. Павлов. 

Різне їх співвідношення визначають тип вищої нервової 

діяльної (ВНД) 

1. Нестриманий тип ‒  сильний, неврівноважений 

(збудження переважає над гальмуванням) ‒  обумовлює 

холеричний тип темпераменту 

2. Живий тип ‒  сильний, урівноважений, рухливий  ‒  

обумовлює сангвінічний тип темпераменту. 

3. Спокійний тип ‒  сильний, урівноважений, інертний  

‒  обумовлює флегматичний тип темпераменту. 

4. Слабкий тип ‒  обумовлює меланхолійний тип 

темпераменту. 
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В психології існують чотири основних типів 

темпераменту, як-от: сангвінік, холерик, флегматик, меланхолік. 

Темперамент характеризується певними властивостями, 

які визначають насамперед динаміку психічного життя людини. 

До основних властивостей темпераменту можна віднести: 

1. Сензитивность або чутливість. Вона характеризується 

найбільш ¬ меншою силою зовнішнього подразника, при якій 

виникає психічна реакція. 

2. Реактивність. Характеризується силою і енергією 

реакції людини на зовнішні і внутрішні подразники. На підставі 

цієї особливості про людину говорять "запальний", "заводиться 

з пі в обороту". 

3. Активність. Показує наскільки людина активна в 

подоланні перешкод в процесі діяльності. 

4. Співвідношення реактивності й активності. На 

підставі цього властивості визначають від чого залежить 

діяльність людини - від випадкових обставин чи від намічених 

цілей, прагнень. 

5. Темп реакції. Визначає швидкість протікання 

психічних процесів і реакцій. 

6. Емоційна збудливість. Про неї судять по тому, якої 

сили вплив необхідне виникнення емоційної реакції. 

7. Пластичність. Свідчить про легкість пристосування до 

нових умов життя, діяльності. 

8. Ригідність. Властивість протилежне пластичності, що 

вказує на наявність труднощів у пристосуванні до нових умов, 

обставин 

9. Екстраверсія. Спрямованість реакцій і дій особистості 

назовні (на інших, на предмети, події тощо). При сильному 

прояві цієї властивості діяльність людини визначається 

зовнішніми факторами 

10. Інтроверсія. Спрямованість особистості на себе, на 

власні переживання, думки, уявлення. Діяльність інтроверта 

визначається його внутрішнім станом (почуттями, думками та 

ін) [19; 21; 23]. 

Не вдаючись до аналізу теоретичних проблем 

темпераменту підкреслимо важливість врахування типу 
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темпераменту і його властивостей у практичній діяльності 

музиканта. 

Динамічні риси індивіда проявляються не тільки в 

характері його поведінки, в музично-ігрових рухах, а й 

впливають на всю його діяльність (фізичну, інтелектуальну, 

емоційно-вольову). Як писав І. Павлов, „Темперамент є 

найбільш загальною характеристикою кожної окремої людини, 

головною характеристикою його нервової системи, а ця остання 

ставить ту чи іншу друку на всю діяльність кожного індивідума” 

[21, с. 85].  

Отже, темперамент має вплив на музичну діяльність. 

Тому планування музичної кар'єри прагнення досягти високого 

рівня виконавської майстерності вимагає врахування типу 

темпераменту майбутнього музиканта. При цьому слід мати на 

увазі, що „особливості темпераменту обумовлює до ні шляхи і 

способи праці, але не рівень досягнень. У свою чергу, розумові 

можливості людини створюють умови для компенсації недоліків 

темпераменту” [19, с. 411]. З цим твердженням можна 

погодитися але не до кінця.  

Дійсно, темперамент обумовлює шляхи і способи праці, 

тобто індивідуальний стиль діяльності [11], тому впливає на 

рівень досягнень тільки не безпосередньо, а опосередковано. Це 

означає, що в процесі вдосконалення своєї музичної 

майстерності виконавець не повинен ігнорувати тип свого 

темпераменту і його психологічні властивості. Однак, треба 

пам'ятати, що тип темпераменту не визначає рівня можливих 

досягнень у мистецтва. 

Використовуючи психологічну характеристику типів 

темпераменту, кожен тип темпераменту музиканта-

інструменталіста можна охарактеризувати так: 

Виконавець-холерик. Рухи швидкі, енергійні, 

імпульсивні. Починає гру відразу, не чекаючи. Концентрується 

на тому, що робить. Вивчає твір швидко, але щоб пам'ятати 

його, повинен багаторазово повторювати, оскільки, на жаль, 

швидко забуває. Не любить освоювати твір частинами, тому 

легко і швидко вивчає твори відносно короткі. Досить стійкий 

до втоми. У процесі вивчення твору і його виконання вкладає 

багато енергії і сили, може витримати великі навантаження, але 
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протягом відносно короткого часу. Відносно легко і швидко 

пристосовується до нових умов праці та виконання (в яких 

вивчається твір, до нового концертного залу, оркестру, 

диригента, концертмейстера). При виникненні несподіваної 

ситуації під час гри не втрачається і швидко може знайти 

потрібний вихід. Надає переваги творам ритмічним, 

експресивним, виконуваних у швидкому темпі. Не любить 

монотонності. Виконання твору супроводжується сильним 

емоційним експресією, в якій виражаються слабо контрольовані 

емоції (як позитивні, так і негативні). Більше любить твори 

мажорні, ніж мінорні і ті, що викликають враження слухачів. 

Висока лабільність почуттів обумовлює швидкий перехід від 

одного почуття до іншого. Це створює сприятливі умови для 

включення в репертуар творів різного емоційного забарвлення, 

що не вимагатиме від музиканта багато часу для емоційної 

підготовки до виконання наступного твору. 

Раптовість виникнення емоційної реакції обумовлює і те, 

що виконавець іноді не може їх контролювати (особливо це 

виникає тоді, якщо в дитинстві не було відповідного виховання). 

Це може призводити до конфліктів, особливо в ситуаціях 

підпорядкування або співробітництва (з диригентом, 

музикантами оркестру, концертмейстером). 

Холерик дуже вразливий і чутливий до невдач і поразок; 

в таких випадках реагує сильно і бурхливо (можуть виникати 

навіть афективні реакції), але досить швидко заспокоюється. На 

успіх реагує більш спокійно, ніж на невдачу. Сильне емоційне 

захоплення виконанням твору може викликати значне зниження 

якості його виконання. Потреба в стимулюванні детермінує 

пошуки нового репертуару, його оновлення, різноманітності. 

Любить ситуації суперництва, змагання, що обумовлює його 

прагнення брати участь у конкурсах і фестивалях. 

Виконавець-сангвінік. Рухи швидкі, рішучі, як правило, 

добре злагоджену. Воліє творам складним і ритмічним, які може 

виконати в досить швидкому темпі. Більш наполегливо працює 

над творами і формами музичної діяльності, які викликають у 

нього інтерес. Це детермінує відносно часте і суттєве оновлення 

репертуару. Якщо інтерес до виконання діяльності знижується 

‒  його активність різко падає. Монотонність у діяльності не 
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тільки породжує втому, а й призводить до різних помилок, пін 

обумовлює зниження якості виконання твору. Здатний до 

стабільною і довготривалою концентрації уваги. Легко 

зосереджується на виконанні конкретних завдань (в процесі 

оволодіння твором, виконання на сцені). Розмови, шум та інші 

перешкоди навколишнього середовища не заважають в 

безперервної роботи. Витривалий на втому і невдачі. Без 

проблем сприймає виклики для боротьби з труднощами, прагне 

до їх подолання та отримання успіху. У кожній ситуації 

проявляє оптимізм. Врівноважений і живий. Несподівані і 

критичні ситуації, що виникають під час гри, сприймає 

жартівливо і легко і швидко знаходить з них вихід. 

Відповідальний. Емоції не заважають виконанню певних 

дій, так успішно їх контролює. Емоційну експресію пристосовує 

до характеру виконуваної музичного твору. Може легко 

"входити в емоційний образ" однієї твори і "переходити в 

емоційний образ" іншого, не вимагаючи зусиль і часу. Тому в 

сольних концертах може виконувати твори і різноманітним 

емоційним забарвленням без необхідності великих пауз для 

перебудови своєї емоційної установки на виконання наступного 

твору. Перед відповідальним виступом не вказує хвилювання. 

Присутність сторонніх при вивченні твору, на репетиціях йому 

не заважає. Легко і швидко пристосовується до нових умов 

(вивчення твори, естрадного виступу) і нового оточення (гра в 

ансамблі, оркестрі, до диригента, концертмейстера). 

Любить суперництво, конкуренція сильно його мобілізує до 

діяльності. Тому часто бере участь у різних конкурсах і 

фестивалях. Поразки і невдачі не остуджують його до роботи 

над творами і виконавської діяльності, а мобілізують до 

підвищення своєї майстерності. Якщо виникають труднощі - не 

відмовляється від виконання завдання, а намагається їх 

подолати. 

Виконавець-флегматик. Урівноважений, спокійний і 

повільний. Якщо при виконанні твори виникає складна або 

несподівана ситуація, то може з нею впоратися, тільки це 

вимагає від нього набагато більше часу, ніж холерикові або 

сангвініку. Має повільний темп психічних і м’язово-рухових 

реакцій. Терплячий, витриманий. Відносно швидко і легко 
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виконує твори з повільним темпом. Для ефективного виконання 

твору в швидкому темпі вимагає тривалої підготовки і зусиль. 

Тому воліє музичним творам з помірними темпами. 

Повільно включається в процес виконання завдання і повільно 

відривається від його виконання. Досить працьовитий і точний 

виконанні завдання. З метою вдосконалення виконавської 

майстерності може працювати довго і без перерви. 

Цілеспрямований. Поставленої мети прагне досягти. Повільно 

«входить в емоційний образ» твору. Бідність емоційної експресії 

не дозволяє йому яскраво підкреслити, а іноді і виразити, 

емоційний характер і зміст твору. 

Пристосовується до нової обстановки (гра в новому 

оркестрі, ансамблі, з новим диригентом, концертмейстером), а 

також до нових умов важче, ніж холерик або сангвінік. Віддає 

більшу перевагу самостійній діяльності, ніж праці в оркестрі або 

ансамблі і в звичних умовах. У сольних концертах надає 

перевагу репертуару однорідного характеру, маючи певні 

труднощі з перемиканням уваги з виконання одного твору до 

виконання іншої, якщо вони мають різне емоційне забарвлення. 

Прив’язаний до свого репертуару. Якщо вносить до нього зміни, 

то частіше незначні. Любить успіхи. Засмучується при невдачах, 

але переживає їх спокійно. 

Виконавець-меланхолік Руху впевнені, малоенергійні. 

Часто виконує зайві рухові дії. Приступаючи до виконання 

основної дії, виконує багато підготовчих і допоміжних рухів.  

Меланхолікові властива повільність виконання кожної дії. Він 

часто прагне включити в свій репертуар твори, виконання яких 

не потребує швидкого темпу. Воліє творам спокійним, 

мелодійним і в тональності, яка відповідає його емоційному 

стану. З легкістю визначається щодо сприйняття емоційного 

змісту музичного твору. Надзвичайно сильно прив’язаний до 

своїх програм. Неохоче вносить до них зміни, навіть викликані 

необхідністю.  

Має низьку працездатність і витривалість до негативних 

факторів, які заважають в діяльності. Несподівані і складні 

ситуації, що виникають в процесі виступу на сцені, 

дезорганізують його, іноді викликаючи безпорадність. 

Не терпить тривалих дій через швидку стомлюваність. Тому 
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більше схильний до оволодіння творами формі. Однак, якщо 

характер музичного твору відповідає його емоційному стану 

може захоплений цікавою музичною діяльністю, він важко 

відривається від роботи. У присутності сторонніх осіб 

виявляється невпевненість, скупі н. і хвилювання, на обличчі 

іноді виступає рум'янець. Перед відповідальним виступом, у 

присутності слухачів, проявляється надмірну психічну напругу. 

Схильний більше до підпорядкованості, ніж до власної 

ініціативи. Охочіше працює разом з іншими (в оркестрі, 

ансамблі), ніж самостійно. Поява перешкод легко відриває його 

від виконуваних дій. Навіть незначні перешкоди у процесі 

виконання твору можуть відбити охоту його до продовження 

роботи. Постійні невдачі можуть викликати плач і викликати 

навіть відмова від виконавської діяльності. 

Виконавець-меланхолік часто уникає ситуацій, 

пов'язаних з ризиком (наприклад, суперництва або ситуацій, 

коли треба виступити, і немає впевненості, що добре опанував 

твір). Ситуації суперництва його швидко стомлюють. Тому для 

участі в конкурсах або інших показових виступах повинна бути 

дуже сильна мотивація. Не любить ситуацій складних і нових, 

важко до них пристосовується. Сильно переживає невдачі, 

критику і навіть зауваження. Реагує на них із запізненням, іноді 

болісно. 

При аналізі психологічних характеристик типів 

темпераменту виконавця, може виникнути думка, що серед них 

є кращі і гірші типи. Нарешті в цьому немає нічого дивного, 

оскільки навіть І.Павлов, який розробив наукові основи 

темпераменту, вважав, що вони мають неоднакову цінність. 

Холеричний і меланхолійний темпераменти І. Павлов розглядав 

як крайні, в яких несприятливі ситуації та умови життя можуть 

викликати психопатичні прояви - неврастенію в холерика і 

істерію в меланхоліка. В золотій ж середині, за висловом 

І. Павлова, стоять сангвінічний і флегматичний темпераменти ‒  

їх врівноваженість є проявом здорової, по-справжньому 

життєвої сили [19; 21; 23; 34]. 
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Запитання для самоконтролю:  

1. Що таке темперамент? Які типи темпераменту 

виділяють психологи? 

2. Надайте характеристику основних властивостей 

темпераменту. 

3. Розкажіть про типи темпераменту музиканта-

інструменталіста? Які позитивні та негативні якості 

типів темпераменту музиканта сприяють чи нівелюють 

виконавську діяльність музиканта? 
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1. Білоус В. П. Психологічні аспекти формування 

виконавської  художньої майстерності : навч.-метод. посіб. 

для студ. вищ. нач. закл. ІІІ – ІV рівнів акредитації / 

Владислава Павлівна Білоус. – К. : ДАККіМ, 2009. – 150 с. 

2.  Бирмак А. В. О художественной технике пианиста : опыт 

психофизиологического анализа и методы работы / 

Ариадна Владимировна Бирмак. – М. : Музыка, 1973. – 

140 с. 

3. Горенко Л. Робота баяніста над музичним твором : метод. 

поради / Л. Горенко. – К. : Муз. Україна, 1982. – 52 с. 

4.  Гофман И. Фортепианная игра. Вопросы и ответы о 

фортепианной игре / Иосиф Гофман. – М. : , 1961. – 223 с.  

5. Глуханюк Н. С. Общая психология для вузов / 

Н. С. Глуханюк, С. Л. Семенова, А. А. Печеркина. – 3-е 

изд., доп. и испр. – М. : Акад. проект; Екатеринбург : 

Деловая кн., 2005. – 368 с. 

6. Завьялов В. Р. Баян и вопросы педагогики / Василий 

Родионович Завьялов. – М. : Музыка, 1971. – 69 с. 

7. Князєв В. Удосконалення виражальних можливостей 

баяна як стимул до розвитку виконавської техніки / 

В. Князєв // Музичне виконавство : наук. вісн. НМАУ ім. 

П. І. Чайковського. – Вип. 40. – К., 2004. – С. 17 – 28. 

8. Коган Г. М. Вопросы пианизма : избр. ст. / Григорий 

Михайлович Коган. – М. : Сов. композитор, 1968. – 460 с. 
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Лекція 7 

Структура музично-педагогічної діяльності викладача гри 

на народних інструментах. 

 

Професійна діяльність викладача гри на народних 

інструментах поєднує педагогічну, виконавську, дослідницьку 

діяльності, які специфічно проявляються у вигляді 

загальнопрофесійних і спеціальних музичних здібностях, знань, 

умінь і навичок. 

Музично-педагогічна діяльність викладача діляться на 

структурні компоненти та відповідають змісту діяльності 

викладача. 

Конструктивна діяльність ‒  припускає проектування 

художньо-творчого та художньо-педагогічного процесів 

виконавських класах. Ця діяльність органічно пов’язана з 

теоретико-пізнавальної і вольовий активністю, спрямованої на 

підбір і композиційна побудова нової музичної інформації з 

метою створення я концептуальних моделей.  

Вирішальну роль у цьому процесі відіграють 

нормативно-регулятивні механізми духовного потенціалу 

особистості, а саме інтелектуальний та емоційний багаж у сфері 

мистецтва (музично-естетичний тезаурус). Адже для того, щоб 

проектувати художньо-творчу діяльність у інструментальному 

класі, викладач повинен правильно вибирати репертуар, 

враховуючи поставлені завдання, вікові та індивідуальні 

особливості. 

Підготовка репертуару пов’язано з перекладанням 

творів, самостійною роботою над їх аналізом, створенням 

анотації. Ця діяльність здійснюється за допомогою особливої 

системи виразних засобів ‒  музичної мови. На основі здатності 

до побудови художньої моделі цілого, до розгортання 

музичного задуму в лінійну послідовність мовних елементах 

викладач аналізує твори, пристосовує перекладення для 
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конкретного інструменту, естетично осмислює сприйняття 

музичної ідеї твору. Цьому сприяє також поведінкові аспекти 

духовного потенціалу особистості: здатність до творчої 

самореалізації в процесі естетичного аналізу, інтерпретування та 

імпровізації. 

Конструктивна діяльність викладача пов’язана також з 

ефективністю застосування різних методів і способів навчання в 

умовах колективної діяльності. Для викладача гри на народних 

інструментах важливо прагне «вийти за рамки своєї професії», 

збагатити професію своїм особистим творчим внеском, що 

виражається у формі інноваційних навчальних моделей, нових 

комбінацій методів навчання і виховання. Такий підхід означає, 

що викладач для успішної конструктивної діяльності вимагає як 

професійних знань (добре знати тенденції розвитку репертуару, 

володіти методикою роботи з учнями, використовувати досвід 

відомих педагогів) і професійних умінь (підбирати репертуар, 

враховуючи вікові та індивідуальні особливості учнів, 

аналізувати, інтерпретувати музичні твори, складати план 

занятті), так і вироблення відповідних морально-естетичних 

якостей. Це перш за все, стійкий інтерес до художньо-творчої та 

художньо-педагогічної діяльності в колективі і прагнення до 

самовдосконалення.  

У процесі професійної діяльності викладач постійно 

розв’язує проблеми організаційно-керуючого характеру. 

Організація музично-виконавської діяльності студентів 

передбачає формування професійно значущих особистісних 

якостей викладача (організованість, ініціативність, 

відповідальність), пов’язаних зі здатністю до самоорганізації, 

саморегуляції дій. Ця здатність ґрунтується на оволодінні 

«внутрішньої» технікою нормативно-регулятивних механізмів 

духовного потенціалу особистості фахівця, кіт. спрямовані на 

його духовну активність у досягненні мети майбутньої 

організаторської роботи.  

Готовність до організаторської діяльності означає, 

насамперед, здатність залучати учнів до різних видів музично-

творчої діяльності, генерувати творчі ідеї аж до створення нових 

оригінальних інтерпретацій музичних творів. 
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Професійний рівень викладача в значній мірі 

визначається наявністю «комунікативного ядра», яке включає 

характерне для особистості єдність уяви, ставлення та поведінки 

в процесі взаємодії з людьми. Уміння встановлювати взаємини з 

педагогічним колективом, спілкуватися з дітьми, батьками, 

колегами, організовувати співпрацю з ними, володіти 

культурою демократичного спілкування ‒  всі ці професійні 

уміння досягаються, насамперед, через співпереживання і 

співучасть в емоціях «інших».  

Тому майбутні фахівці повинні володіти здатністю до 

емпатії (згідно К. Роджерсу), яка існує при наявності 

комунікативного компонента і конгруентності (здатність 

перебувати в контакті з власними почуттями і здатністю їх 

щиросердно виражати). Саме в цій здатності проявляється одна 

з найважливіших духовних особливостей особистості ‒  

відкритість, за рахунок якої і складаються гуманні відносини з 

колективом. 

Однак комунікативне ядро не обмежується тільки в 

емоційних проявах і розумінні внутрішніх особливостей інших. 

Готовність до контактів передбачає також здатність розуміння 

сенсу художньо-творчої та художньо-педагогічної діяльності 

особливо в ситуаціях міжособистісних конфліктів, які 

відбуваються в педагогічному колективі. Уміння проводити 

адекватну конкретній ситуації стратегію комунікативної 

поведінки, здатність до досягнення компромісів і злагоди в 

колективі ґрунтуються на нормативно-регулятивної основі 

духовного потенціалу майбутнього фахівця. Особлива роль тут 

належить переконанням викладача.  

Але все-таки вирішальне значення для встановлення 

доброго стосунки між учнями та викладачами мають іманентні 

(внутрішні) для творчої діяльності мотиви (любов до музики, 

радість емоційного пізнання, відданість музичному мистецтву). 

Ефективність професійна діяльність в значній мірі визначається 

ступенем сформованості дослідницької культури фахівця, що 

пов’язано з цілісним баченням своєї роботи, готовністю вивчати 

результати своїх дослідницьких проектів, потребою здійснювати 

експерименти на практиці.  
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Категоріально-понятійний фонд, переваги, ідеали, 

ціннісні орієнтації та світогляд детермінують не тільки 

напрямок і хід дослідницької думки (застосовувати методи 

наукового пізнання, висувати гіпотезу, мету, і завдання 

дослідження, спостерігати і аналізувати художньо-творчий і 

художньо-педагогічний процес, виявляти і систематизувати 

педагогічні факти).  

Результатом дослідницької діяльності педагога є 

створення власних дослідницьких проектів, в яких він проявляє 

індивідуальність у використанні принципово нових методичних 

прийомів і цілісних систем.  

Особливо значущим в моделі музично-педагогічної 

діяльності є художньо-творчий компонент. Творчість 

проявляється в застосуванні тих чи інших методів впливу в 

конкретній ситуації, в емоційної наповненості уроку, в пошуках 

нових прийомів виховання. Розвиток муз-творчих здібностей, 

таких як здатність до переживання музичних образів, до 

проникнення в логіку розвитку музичної думки, здатність до 

побудови художньої моделі цілого, є умовою формування 

професійно значущих якостей майбутнього фахівця 

(креативність, рефлексивність, творча ініціатива), визначають 

його здатність до творчої саморегуляції взаємовідносин у худ-

творчої колективі. 

Але особливе значення ці здатності набувають в 

музично-виконавської і виконавсько-мовленнєвої діяльності 

викладача. Вони проявляються в досить високому рівні 

розвитку художніх особливостей особистості фахівця - творча 

уява, інтуїція, техніка художньо-медитативного зосередження. 

Виходячи з цього виконавський процес поєднує два аспекти 

(виконавський і інтерпретаторській), відзначимо, що саме під 

час інтерпретації музикант-інтерпретатор постає як творець 

нових художніх цінностей внаслідок охоплення художніх ідей, 

взятих з авторського тексту. 

Виконавський тонус, супроводжуючий індивідуальну 

інтерпретацію музичного твору, включає почуття, а також ряд 

суб’єктивних переживань в умовах концертного виступу. 

Характерним показником художньо-творчої діяльності 

викладача є феномен музично-виконавської (сценічна 
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майстерність, читання з листа, транспонування, підбір на слух, 

створення різних варіантів інтерпретації) та педагогічної 

іпровізації (мистецтво мови) [28; 29; 37]. 

 

Запитання для самоконтролю:  

1. Які види діяльності поєднує професійна діяльність 

викладача гри на народних інструментах? Розкрийте їх 

зміст. 

2. Сформулюйте сутність конструктивної діяльності 

викладача?  

3. З якими методами і способами навчання пов’язана 

конструктивної діяльності викладача? 

4. Які якості особистості повинні розвивати майбутні 

педагоги-музиканти? 
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Лекція 8. 

Специфіка виконавської слуху. 

 

Виконавець чує не тільки внутрішнім слухом близькі і 

далекі зв’язку уявних звучань, а й реалізує їх, втілюючи в 

конкретному вимові. Це цілий комплекс реальних не тільки 

слухових, емоційних уявлень, побудженій, але й фізичних дій. 

У цьому процесі реалізує функція виконавської слуху 

включає спрямованість і контроль здійснення всієї сукупності 

засобів і прийомів, складових динаміку музичного розвитку, а 

також емоційно-логічне мислення музиканта, сюди ж 

відноситься і психотехніка, що включає навички володіння 

собою в екстремальних умовах концертної обстановки на сцені. 

Виконавський слух, включає в такі себе специфічні 

якості: контроль моторики і психотехніки, пов’язані з 

динамікою реалізації драматургії цілісного композиторського 

задуму в конкретному звучанні так званих мікро- і 

макроструктур по горизонталі і вертикалі, тобто звуковій 

конкретизації «музичної форми як процесу». 

Слухові уявлення звукової потреби асоціюються зі 

способом її технічного втілення. Слухові передбачення 

випереджають адекватні м’язові реакції, а за ними і ігрові дії. 

Міра і співвідношення виконавських виражальних засобів в 

умовах концертного виступу, також визначаються музичним 

слухом артиста. 

Слід зазначити, що слухові інтонаційно-темброве-

ритмічні уявлення виконавця: по-перше ‒  несуть в собі 

суб’єктивно-особистісне ставлення до інтонуйомого матеріалу; 

по-друге ‒  проектуються на сприйнятті передбачуваного 

слухача з урахуванням рівня його культури; по-третє ‒  можуть 

зміняться під впливом естрадного самопочуття самого 

виконавця, акустичних умов залу, реакції слухачів та ін. 
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В індивідуальних виконавських трактуваннях музичних 

творів неминуча варіантність штрихів, нюансів, акцентуації, 

педалізації, гучності, тембрів, темпоритму. Недосконалість 

техніки вносить корективи негативного порядку, коли 

невідповідність між бажаним і реальним звучанням перекручує 

композиторському задуму.  

Але невідповідність між твором і виконанням буває 

позитивним, творчим, якщо виконавець, привносячи 

натхненність, власні емоції і почуття в середнє за своїми 

художніми якостями твір, піднімає його значимість до високого 

рівня естетичної оцінки слухача. Замкнуте коло психо-моторних 

дій (звукова мета-реалізація-контроль) властиво тільки 

виконавської специфіці музикального слуху як здатності 

побічно, через уявлення звучання передбачити, контролювати і 

корегувати емоційно-інтелектуальні і моторно-психотехнічні 

процеси в часі.  

Слід відрізняти специфіку розвитку слухового уваги 

учнів в спеціальному класі від такого ж у класі сольфеджіо. 

Педагогічна практика показує, що розвиток музичного слуху в 

класі сольфеджіо є умовою, але не гарантією високого рівня 

виконавської майстерності музиканта. Необхідним є надбання 

навичок практичного оперування слуховими даними в класі зі 

спеціального інструменту при максимальній концентрації уваги 

учень, з так званим середнім слухом, часом здатний робити 

більш помітні успіхи в мистецтві інструментального 

інтонування, ніж наявний відмінний і навіть абсолютний слух, 

але не оволодів навичкою цілеспрямованого застосування своїх 

даних (мається на увазі художньо-доцільна спрямованість 

слухового уваги виконавця.) 

Далі, специфічною особливістю виконавської слуху є, 

передбачення, тобто що передбачає слух, який вказує шлях 

процесу живого ритмо-інтонування і розвивається як 

інтерпретаторський. 

Без придбання навичок слухо-мотороного передбачення 

неможливо виховати вміння направляти свої почуття і увагу в 

умовах емоційно-логічного розгортання твору, що виконується. 

Інструментальне виконавство насичено масою суто технічних 

завдань, що здатне відвернути і педагога і учня від розвитку 
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слухового уваги. Тому в виконавстві без доцільною 

спрямованості слуху на вимовляння музики, технічні складові 

виконавської процесу (редакторські та педагогічні вказівки і 

позначення в нотах штрихів, аплікатури, динаміки, регістрів, 

темпоритму і т.д.) можуть відволікати від розвитку музичних 

здібностей учня. 

Тому завдання формування виконавської майстерності 

учня потрібно звести до вузького, але місткого і перспективного 

визначення: до максимальної активізації слуху, що поєднується 

з прогресуючим звільненням діяльності ігрового апарата. Не 

виключаючи значення функцій контролюючої та корегуючої, 

процес звучання слід передбачати слуханням, яке мобілізує 

волю, енергію виконавця, загострює його творче бачення 

перспективи процесу музичного розвитку, формує 

цілеспрямованість і доцільність ігрових дій рук, всього 

технічного апарату, активізує контроль м’язових відчуттів. 

Передбачуванне слухання, що виходить від почуття інтонації, 

від почуття гармонії, ритму, відчуття динаміки, артикуляції, 

виховує у виконавця звукотворчі здібності і артистизм. 

Констатуючий слух (протилежне) активізує і культивує 

боязкість, невпевненість, веде до невдач на сцені. При 

налаштуванні слуху виконавця на інтонування окремі похибки в 

техніці сприймаються слухачем як несуттєві. При 

констатуючому слуханні у зв’язку з відсутністю емоційно-

логічного дії, на перший план сприйняття виходить техніка, так 

звана правильність гри. Якщо остання зовні бездоганна, то у 

некваліфікованого слухача може викликати навіть захват  

спортивною досконалістю. Але найменші технічні похибки 

стають помітними, якщо виконавцю, окрім «техніки» нічим 

поділиться зі слухачем. 

Якщо уважно проаналізувати якість слухового 

налаштування учнів при грі, наприклад, гам або інструктивних 

етюдів, то неважко помітити, що вже тут, на першому етапі 

оволодіння інструментом, часто відбувається відрив постановки 

технічного розвитку від виховання інтонаційно-тембрового 

слухання. Панує принцип: спершу техніка, потім художньо-

образне мислення виконавця. Далі механічний підхід 
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переноситься і на процес домашньої роботи над музичним 

твором: «спочатку текст, а потім художня обробка твору».  

І на останньому місці в музично-ігровій дії слухова увага 

виливається в констатуюче слухання з усіма згубними його 

наслідками як для розкриття емоційно-образного змісту твору, 

так і для естрадного самопочуття виконавця. 

Таким чином, на всіх етапах і у всіх видах музичного дії 

виконання інструктивного матеріалу, розучування художнього 

твору, публічний виступ ‒  необхідно комплексне слухо-

моторне передбачення та оперативне корегування музично-

ігрового процесу. 

Підсумовуючи вищезазначене зробимо наступні 

висновки: психологічною першоосновою виконавської 

майстерності є передбачувані і корегуючі уявлення музично-

ігрової дії. Передбачуване слухання повинно синтезуватися з 

попереджуючими уявленнями мануальних рухів. У цьому 

полягає специфічний аспект виконавського уявлення, на відміну 

від композиторського і слухацького. 

Добре засвоєний навик комплексного слухо-моторного 

передбачення ігрового процесу сприяє формуванню художньої 

техніки, підпорядкованої інтерпретаторськім намірам 

виконавця.  

Техніка виконавця невід’ємна від процесу смислового 

інтонування. 

Сольфеджування має бути доповнене навичками 

виконавського (інтонаційно-тембрового, процесуально-

динамічного, артикуляційно-штрихового, агогічного) слухання 

[9 – 12; 37]. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Запитання для самоконтролю:  
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1. Надайте характеристику специфічним якостям 

виконавського слуху?  

2. Як функціонує слухо-моторне передбачення в музичній 

діяльності виконавця. 

3.  Проаналізуйте дію констатуючого слуху. 
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Лекція 9 

Процес інтонування - першооснова художньої майстерності 
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виконавця. (практичне заняття) 

 

Виконавська майстерність музиканта невід’ємна від 

виразного вимовляння музики. Тому, перш ніж перейти 

розглядати концепцію художньої техніки виконавця, слід 

звернутися до її першооснови: виконавському мисленню, 

виконавському слуху, процесу мікроструктурного інтонування, 

специфіці інтерпретації. 

Інтонація (від лат. Intono - голосно промовляю) - одне з 

найважливіших музично-теоретичних та естетичних понять, що 

має три взаємопов’язаних значення: висотна організація, манера, 

мікроінтоніційне з’єднання тонів музичного вимови. 

1. Висотна організація (співвіднесеність і зв'язок) 

музичних тонів по горизонталі. У музиці це поняття існує тільки 

в сукупності з тимчасовою організацією тонів. Інтонація як 

висотна організація тонів служить конструктивною і виразно-

змістовною основою музики. Висотні співвідношення тонів 

досить рухливі і гнучкі. 

2. Манера музичного вимови, якість усвідомленого 

вимови в музиці. Це поняття полягає в комплексі характерних 

особливостей музичної форми (висотна, ритмічна, темброва, 

артикуляційна і т.п.), що обумовлюють її семантику ‒  емоційне, 

змістовне, інше значення для слухацького сприйняття. 

3. Мікроінтонаційне з’єднання тонів в музичному 

вимові, що мають відносно самостійне виразне значення; 

семантична одиниця в музиці. Зазвичай складається з двох-

трьох і більше звуків в одноголосі або співзвуччі; у виняткових 

випадках можуть складатися з одного звуку або співзвуччя, 

відокремленого за своїм становищем у музичному контексті і по 

своїй виразності. 

Сполучення (термін Б. Асафьева) вертикальної і 

горизонтальної динаміки. Міра напруги метричних долей, 

сказана на інструменті художньо-доцільним характером атаки 

звуку, потребує адекватного процесуальному сполученню 

зв’язуючих елементів мелодійної структури по відношенню до 

інтонуючих вертикальною динамікою опорних тонів. Технічно 

майстерне повторення цих співвідношень в аналогічному 

структурному матеріалі, відповідно логіці драматургічного 
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розгортання музичного твору складає внутрішню 

ритмодинаміку виконавської процесу. 

Мікроструктура музичного твору є першоосновою для 

смислового інтонування музичного змісту твору. Смислове 

інтонування є одним з важливих аспектів формування 

музичного мислення молодого інтерпретатора.  

Смислове інтонування - виконавське відтворення логіки 

мелодійної структури. Конкретним рушійним стимулом для 

смислового інтонування у виконавському процесі є 

напруженість і спряженість трьох видів: ладотональних тяжінь і 

гармонічних функцій; темпо-метро-ритмів; агогіки, динаміки, 

артикуляції, штрихів, тембрів і т.п. 

Процес смислового інтонування включає: по-перше ‒  

інтерпретаторський підхід не тільки до музичному змісту, але й 

до трактування виконавських виражальних засобів в умовах 

конкретної інструментальної специфіки; по-друге ‒  

максимальну і цілеспрямовану мобілізацію слухових даних 

виконавця з певною кваліфікацією слуху як інструментально-

виконавського. 

Методологічну основу процесу виконавської інтонування 

складають наступні положення:  

1. Всі засоби музичної виразності і виразні засоби на 

даному інструменті ‒  суть засобу для «напруженості» і 

«спряженості», що визначаються ідейно-образним змістом 

музичного твору та його виконавською інтерпретацією. 

2. Органічне поєднання образного, теоретичного, 

інтерпретаційного та психо-технічного аспектів музичного 

мислення лежать в основі співтворчого характеру музично-

виконавського мистецтва, визначає формування виконавської 

майстерності музиканта як мистецтва «інтонуйомого сенсу». 

3. В основі техніки інтонуйомого сенсу лежить 

осягнення будови музичного твору (мікро- і макроструктури) в 

єдності з закономірностями та психологією відтворення і 

сприйняття твору. 

4. Першоосновою виконавської діяльності і її 

специфічною особливістю є слухо-моторне попередження 

музично-ігрового процесу. 
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5. Інтерпретаторське мистецтво не існує поза певного 

трактування засобів музичного вираження. Художня оцінка 

інтонаційно даного інструменту і творче переусвідомлення 

виразних засобів і прийомів, запозичених у інших виконавських 

шкіл ‒  один з найважливіших аспектів виконавської естетики і 

культури. 

Поняття „мікроструктурне інтонування” трактується як 

осмисленість виконавської нюансування, відповідність логіки 

виконавських намірів і дій мікроструктурної логіці мелодійних 

ліній. 

Виконавське уявлення про технічні способи і прийоми 

вимови музичного сенсу розглядаються як адекватні логічній 

будові структури музичного твору.  

Оволодіння мікроструктурним інтонуванням є 

першоосновою і рушійним стимулом сприйняття професії, 

виконавської культури молодого музиканта. Логіці написаної 

музичної структури повинна відповідати логіка музично-ігрових 

рухів. 

Сполучною ланкою між музикою написаної і звучної є 

виконавське бачення і відтворення мелодійної мікроструктури. 

Специфіка такого бачення полягає в тому, що мікроструктурні 

форми мелодії у поданні виконавця ‒  сутність формули для 

технічного втілення авторського тексту. 

Художня цілеспрямованість слухо-моторних дій 

виконавця визначається надбанням елементарних навичок 

виголошення предікта, ікта і постікта, що відповідає затактовій 

ямбічній (предікт-ікт) і опорному хореїчному (ікт-постікт) 

початкам мотивів і фраз, пропозицій.  

У даному випадку поняття ямбічні початок означає 

предіктовий характер початку (мотиву, фрази) з наступним 

нагнітанням динаміки; хореїчний початок означає тверду або 

м’яку опорность початку мотиву чи фрази з наступним 

затвердженням або спадом динамічного напруження. 

Поєднані в ціле, названі елементи складають складні 

формули виголошення типу: предікт-ікт-постікт (амфібрахій), 

що можно опановувати по частинах або комбінувати. 

Елементарні формули виголошення мелодійної 

мікроструктур лежить в основі виконавського вимови більш 
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великих побудов, аж до цілісного відтворення музичного твору. 

Тому поняття „предікт”, „ікт” і „постікт” ми трактуємо не тільки 

у вузько мотівному, інтервальному значенні, а й широко, як 

ямбічні, предіктові побудови, що стверджують і як сумуючі, 

постіктові післядії сполучні, розвиваючі і т.д. Ізольовано вони в 

музиці не існують.  

Для доведення техніки найтоншого нюансування до 

рівня адекватності слуховим уявленням доцільні аналіз і 

диференційне оволодіння мікроструктурними формулами. 

Ямб (з двох складів) ‒  перший склад ненаголошений, 

другий ‒  ударний. 

Хорей (з двох складів) ‒  перший склад ударний, другий 

‒  ненаголошений. 

Амфібрахій (з трьох складів) ‒  перший і третій склади 

ненаголошені, другий ‒  ударний [9 – 12; 29; 33]. 

Запитання для самоконтролю:  

1. Сформулюйте поняття „інтонація”? Які значення 

складають це поняття? 

2. Сутність категорії „смислове інтонування”? Які дії 

включає в себе процес смислового інтонування? 

3.  Які основні положення складають методологічну основу 

процесу виконавського інтонування? 

4. Як трактується поняття „мікроструктурне інтонування”? 

Сутність  мікроструктурне інтонування. 

5. Які існують в музиці формули виголошення мелодічної 

мікроструктури? 

 

Рекомендована література: 

1. Алексеев А. Д. Методика обучения игре на фортепиано / 

Александр Дмитриевич Алексеев – М. , 1978. – 145 с. 

2. Бирмак А. В. О художественной технике пианиста : опыт 

психофизиологического анализа и методы работы / 

Ариадна Владимировна Бирмак. – М. : Музыка, 1973. – 

140 с. 

3. Давидов М. Теорія формування виконавської 

майстерності у працях українських дослідників / 

М. Давидов // Музичне виконавство : наук. вісн. НМАУ 

ім. П. І. Чайковського. – Вип. 3. – К., 1999. –  712 с. 



 

 

 

72 

 

4. Давидов М. А. Школа виконавської майстерності 

баяніста / Микола Андрійович Давидов. – К. : Вид-во ім. 

Олени Теліги, 1998. – 112 с.  

5. Ильинский И. О. О некоторых проблемах 

инструментально-исполнительского интонирования / 

И. О. Ильинский // Актуальні питання баянно-

акордеонного виконавства та педагогіки в мистецьких 

навчальних закладах : зб. ст. і доп. за матеріалами ІІІ 

Міжнар. наук.-практ. конфер. – Вип. 2. – Луганськ : 

Альма-матер, 2006. – С. 8 – 11. 

6.  Йовенко З. Н. Общее фортепиано : вопросы методики : 

учеб. изд. / Зоя Николаевна Йовенко. – Киев : Муз. 

Украина, 1989. – 99 с. 

7. Кирнарская Д. К. Психология специальных 

способностей : музыкальные способности / Дина 

Константиновна Кирнарская. – М. : Таланты – ХХІ век, 

2004. – 496 с. 

8. Малинковская А. В. Класс основного музыкального 

инструмента. Искусство фортепианного интонирования : 

учеб. пособие для студентов вузов, обучающихся по 

спец. 039700 „Муз. образование” / А. В. Малинковская. – 

М. : Гуманитар. изд. центр ВЛАДОС, 2005. – 381 с.  
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Лекція 10. 

Формування музично-педагогічного артистизму студента в 

класі спеціального інструменту. 
 

Музично-педагогічний артистизм ‒  це комплекс 

прийомів і вмінь особистості, який забезпечує процес 

художнього спілкування з учнями з метою формування у них 
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музичної культури. Сюди входить: вільне володіння музичним 

інструментом і собою під час виконавської інтерпретації 

музичного твору; професійно грамотна, обґрунтована і емоційна 

бесіда, яка націлює слухачів на сприйняття музичного твору; 

вміння організувати і звернути увагу учнів на комплекс 

інтонаційно-виразних засобів у творі; вміти прогнозувати 

спілкування зі студентами в різних педагогічних ситуаціях, 

враховуючи вікові особливості та музично-слуховий досвід. 

Формування МПА студента в класі спеціального 

інструменту починається з виховання потреби поділитися з 

учнями своїми думками і почуттями, які виникли у нього в 

процесі накопичення виконавського та педагогічного досвіду. 

Така потреба зароджується у виконавця під час поглибленого 

опрацювання музичного твору, коли поступово розкриваються 

художні цінності твору і зростає бажання виразити себе у 

творчості: свої думки, почуття, настрої, поетичні ідеї, розкриті 

перед публікою в процесі виконання.  

Про це пишуть відомі виконавці: Г. Рождественський 

зауважив: „Мені завжди хотілося залучити людей до тієї музики, 

яку я сам любив” . О. Коган підкреслив: „Працюючи вдома, я 

намагаюся викликати в собі відчуття сцени: це робить гру більш 

живою, емоційною” [18].  

Видатні педагоги Н. Звєрєв, П. Столярський, 

А. Артоболевська, працюючи зі своїми обдарованими учнями ‒  

С. Рахманіновим, Д. Ойстрахом та іншими, прищеплювали їм 

навички та почуття сценічності й артистизму з перших років 

навчання. Відомо, що в класі П. Столярського була невелика 

сцена, на яку виходив кожен учень, щоб звітувати перед своїми 

товаришами батьками.  

У процесі підготовки до виступу з музично-

просвітницьким заходом студент планує для концерту не лише 

нові і незнайомі музичні твори, а й ті, що гралися ним раніше, 

включаючи твори довузівського репертуару. У роботі над 

п’єсами повторного репертуару педагог має можливість 

допомогти студентам оптимально проілюструвати і розкрити 

обрану їм тематику. Що означає адаптація твору для ілюстрації 

та розкриття основної навчально-виховної ідеї музично-

просвітницького заходу.  
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У загальному розумінні адаптація твору для ілюстрації 

‒  це вміння виконати музичний твір і переконливо донести до 

слухачів художню ідею твору.  

У більш глибокому розумінні адаптація твору 

повторного репертуару з метою ілюстрації художніх завдань 

перед конкретною слухацької аудиторією включає ряд прийомів 

і умінь, а саме:  

 вільне, безперечно технічне та художньо виразне 

виконання твору; 

 правильний розподіл уваги між виконавчими 

діями виконавця і сприйняттям їм реакції 

слухачів; 

 художнє перевтілення, пов'язане з умінням 

донести художню концепції твору конкретному 

слухачеві. 

Зупинимося докладніше на перерахованих уміннях. 

Вільне виконання музичного твору означає позбавлення 

виконавця всякої скутості і надмірної психофізичної 

напруженості в процесі ігрової діяльності. Для цього важливо 

розвивати у студента здатність до самоспостереженню і 

виконавської саморегуляції. Ці якості ми починаємо формувати 

у студентів першого курсу під час роботи над творами 

повторного репертуару, а саме: позбавляємо виконавця від 

зайвих рухів та надлишкових ігрових зусиль (рухів, не 

відповідних прийомам правильного звуковимови мотивів, фраз 

цього твору) від психофізичної скутості, яка можна візуально 

побачити виходячи зі стану виконавчого апарату музиканта 

(затиснута кисть або надмірне натискання великого пальця за 

грифом під час гри іншими пальцями) або всього організму 

(міцно стиснуті губи, зуби, надмірно підняті і фіксовані плечі 

або ступні ніг); регулюємо надто гучне або, навпаки, ‒  

невиразне звучання. 

Для виправлення перерахованих недоліків 

рекомендується: проаналізувати причини недосконалого 

виконання, які часто пов’язані з недостатнім осмисленням 

образно-тематичної структури твору, невмінням скоординувати 

рухову і емоційну сферу під час гри (характерно для учнів з 
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переважанням емоційної сфери), незнанням специфічних 

властивостей інструменту; підібрати спеціальні виконавські 

вправи для зняття кистьовий скутості (наростання швидкості 

руху пальців за рахунок поступового ритмічного розбиття 

основної метричної тривалості в секвенції і гамо-

арпеджіоподібніх формулах, ковзання пальців), для вільного 

руху по всій правій і лівій клавіатурах (грифу). 

Оскільки основною причиною фізичної скутості є 

внутрішня психологічна скутість (Г. Нейгауз), то кращим 

засобом «розкріпачення» організму виконавця є виконання 

багатопланових комплексних завдань. Наприклад, навички 

виконавської саморегуляції студент може отримати в процесі 

роботи над гамами і конструктивним матеріалом.  

Тут перед ним постають такі завдання:  

 точно зберігати обраний варіант аплікатури;  

 витримувати метроритмічну канву формул, 

наступних одна за однією без перерви;  

 створювати ефект динамічного наростання і 

спаду на початку і в кінці кожної ритмоформули;  

 стежити за рівним штрихом (особливу увагу 

звернути на опорні звуки); 

 усвідомлено передбачати швидкість нової 

ритмічної фігури, з метою її точного 

відтворення; 

 підготувати кисть лівої руки до плавної (без 

поштовху) зміни хутра в момент динамічної 

кульмінації (гітаристи - непомітні зміни позицій 

на струнах); 

 стежити за загальним станом виконавчого 

апарату і всього організму (уникати затиску, 

скутості, затримки дихання, нестійкою посадки). 

Виконання перерахованих комплексних завдань сприяє 

формуванню у студента навичок правильній концентрації, 

розподілу і перемикання слухового-рухової уваги ‒  одного з 

найважливіших компонентів творчого музично-виконавського 

мислення. Студент подумки як би веде діалог з собою: „Стежу 

за правильним метроритмом, динамікою, готую плавну зміну 
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міха, позиції, перевіряю стан рук, розподіляю дихання”, тобто 

він є режисером, виконавцем і контролером виконавської 

програми, її творцем.  

 Творче музично-виконавське мислення позбавляє 

виконавця в майбутньому по-перше: механічного виконання 

музики, яке є причиною появи супутніх (нехудожніх) емоцій, 

провокуючих психофізичну скутість виконавця. По-друге, 

формує навички переключення і розподілу уваги між декількома 

об'єктами, що допомагає виконавцю зберегти психологічну 

впевненість і стійкість. З психології відомо, що саморегуляція 

уваги - головна форма психічної стійкості особистості в 

складних і емоційно підвищених станах, оскільки однією з 

головних функцій стану виконавця є функція регулювання, яка 

здійснюється за допомогою увагою. По-третє, виконання 

багатопланових комплексних завдань сприяє оволодінню 

технікою розподілу уваги між виконавськими діями і реакцією 

слухачів. Це необхідно для того, щоб в процесі виступу 

виконавець зумів скоординувати ігрові зусилля для 

встановлення тісного контакту з залом (виникнення зворотного 

зв'язку зі слухачами). Так, залежно від вікових особливостей та 

музично-освітнього рівня слухачів, дії виконавця можуть бути 

спрямовані на художнє перебільшення деяких виразних засобів 

(динамічних контрастів, розширення меж штриховий палітри і 

т.п.) з метою залучення уваги слухачів до провідних образних 

елементів музичного твору . 

Готуючись до публічного виступу, виконавець 

заздалегідь намічає ті опорні моменти, на які йому слід 

розподіляти увагу. Наприклад, охоплювати слухом гармонійні 

функції, представляючи їх, чітко регулювати інтонаційно-

динамічний розвиток мелодійних структур (фраз, кульмінацій) 

вміти виконувати твір в різних положеннях (сидячи, стоячи, в 

русі); починати гру з різних місць; під час виконання пісні під 

власний акомпанемент необхідно коригувати різні динамічні 

площині вокальної партії і супроводу і т.п.  

Всіма виконавськими завданнями студент опановує 

поступово, потім, з часом, відбувається автоматизація дій, 

виконавець керує ними як єдиним комплексом за допомогою 

розподілу слухового уваги або миттєвого перемикання на яку-
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небудь із завдань. Після досягнення позитивних результатів у 

комплексному вирішенні завдань, спрямованих на відтворення 

емоційно-образного змісту музичного твору, виконавець 

«вводить» в комплекс завдань уваги ‒  уявного слухача, вікові 

особливості та музично-слуховий досвід якого йому заздалегідь 

відомі [22; 25; 28; 36]. 

 

Запитання для самоконтролю:  

12. Сформулюйте поняття „Музично-педагогічний 

артистизм”? Які складові МПА ви знаєте? 

13.  Що означає адаптація твору виконавця для ілюстрації? 

Який ряд прийомів і умінь включає означений процес? 

14. Які завдання вирішує студент в процесі надбання навички 

виконавської саморегуляції? 

15. Яким позитивним виконавським якостям сприяє творче 

музично-виконавське мислення? 

16. Розкажіть про специфіку своєї підготовки до публічного 

виступу. 
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Лекція 11. 

Динаміка - один з головних засобів інтонування. 

 

Серед різноманітних функцій виконавської слуху 

(контроль інтонаційної точності на основі висотно-просторових 

уявлень; контроль штрихових ліній і всіх артікуляційних 

подробиць звучання; контроль повноти гармонії; контроль 

художньо доцільних зіставлень компонентів фактури та ін.) ми 

виділяємо управління динамікою процесу смислового 

інтонування. Саме в управлінні динамікою полягає специфіка 

виконавської слуху баяніста, бо динаміка серед інших 

виконавських виражальних засобів найбільшою мірою 

характеризується своєю процесуальністю.  

Тому через динаміку здійснюється найбільш 

безпосередній зв’язок натхненності музичного розвитку з 

безпосереднім, чуттєвим сприйняттям людини. Експресія, 

темперамент виконавця, його інтерпретаторське мислення без 

адекватного «матеріального» втілення в динаміці реального 

звучання не можуть бути сприйняті слухачем. Настільки 

узагальнене тлумачення функції динаміки вимагає уточнення її 

широкого і вузького розуміння. 

Динаміка у вузькому або прямому сенсі як гучність 

(гучність динаміки) незамінна для створення натхненності 

звучання; гнучкості, тонкощі нюансування в музиці ліричного 

характеру; в експресивності поступового нагнітання емоційної 

напруженості або її спаду; в контрастності співставлення різних 
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за значенням компонентів фактури; у розкритті логіки 

лінеарного і вертикальної будови музичних творів. 

Широке поняття динаміки означає ступінь напруження 

звучання, що досягається не тільки гучністю, а й іншими 

виразними засобами або їх поєднанням. Сюди входять: з одного 

боку, виконавські засоби (штрихи, повнота витримування 

тривалостей, густота тембру, частота тремолювання або вібрато, 

агогічні відтінки та ін.); з іншого ‒  композиторські засоби 

(метроритм, лад, гармонія, контрапункт, фактура, 

інструментування). 

Маючи на увазі, що музика є процес співвідношення 

напруження і сполучень у великому і малому масштабі, цілком 

правомірно в кінцевому підсумку оволодіння п’єсою звести всі 

виконавські завдання до одного головного знаменника: до 

динаміки процесу смислового інтонування; до динаміки, яка 

розуміється в широкому значенні.  

Саме динамікою напруги характеризується і синтез, і 

специфічне відмінність між композиторським і виконавським 

мисленням. Доцільність зіставлення двох видів музичної 

творчості диктується їх специфікою, де техніка органічно 

вписується в емоційно-логічний, драматургічний процес 

музично-образного розвитку і формується як художній. 

Отже, на всіх етапах навчання і вдосконалення у 

виконавця слухова увага повинна бути спрямована 

безпосередньо на вирішення художніх завдань. Технічні 

прийоми, навички та вміння формуються як ємні, багатозначні і 

знаходяться в безперервному процесі вдосконалення, тобто 

кожен новий твір містить неповторні аспекти завдань, вимагає 

оригінальних синтезів виконавських засобів і прийомів. 

Отже, процесуально-линеарно-фонічне слухання  

необхідна умова смислового мікроструктурного інтонування.  

Динаміка виконання. Якщо в штрихах сконцентровані 

художні елементи рухової техніки, то вся сума 

інструментальних засобів виразності, включаючи і штрихи, 

отримує найбільш яскраве, емоційно-логічне, комплексне 

вираження в динаміці виконання. 

 В системі виконавських засобів емоційно-логічного 

втілення композиторських замислів поняття «динаміка» має 
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дуже широке значення як фактор напруги, що діє не тільки 

гучністю, а й всіма іншими якостями ‒  висотним інтонуванням, 

гармонізаціей, темпоритмом, агогикою, густотою або 

розрідженістю фактури, багатством або одноплановістю 

тембрової палітри, артикулюванням і різноманітністю штрихів і 

т. п.  

Зміна штрихів легато, стаккато, деташе, маркато, 

сфорцандо, рух мелодії вгору або вниз, ладіво-гармонійне 

тяжіння, почастішання ритмо-руху, темброві модифікації і т. п., 

окрім своїх специфічних характеристичних рис, впливає на 

посилення або ослаблення динаміки звучання. 

Отже, динаміка в її широкому значенні ‒  найбільш 

загальна риса всіх існуючих в музиці технічних засобів 

вираження. Саме на цій основі можлива передача 

композиторських задумів у різних темброве-інструментальних 

умовах.  

Загальновідома самостійна область музичної творчості 

‒  транскрипції і перекладення, в основі яких лежить емоціно-

смислова еквівалентність засобів, що базується на динамічних 

співвідношеннях по вертикалі і горизонталі [10]. З урахуванням 

адекватних форм динамічного напруження будуються також, 

наприклад, такі прийоми перекладання музичних творів, як 

ущільнення або розрідження музичної тканини, розширення чи 

звуження діапазону, прийоми педалізації, редагування штрихів і 

тривалостей, заміна мілкого масштабу тривалостей витриманим 

звучанням акордів і т. д. [7, с. 27-29].  

Виразні засоби в музиці ‒  це кошти для передачі емоцій. 

Так, сходження мелодії асоціюється з посиленням, а 

низходящий рух ‒  з ослабленням емоційної напруги. Те ж саме 

можна сказати про поглиблення або полегшенні штрихових 

ліній, про насиченість або просвітлення гармонії, про 

ущільнення або розрідження фактури, про почастішання або 

уповільнення ритморуху і агогічні зміни, про темброві і 

реєстрові модифікації. 

Якщо до цього додати, що прояв різноманітних 

людських емоцій (радості, захоплення, урочистості, смутку, 

печалі, ніжності, спокою, напору, активності) теж відбувається в 

різного ступеня напруженості і спряженості [16, с. 479], то 
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особливо стає очевидним першорядне значення фактора 

динаміки у виконавському процесі як головної ланки, що 

безпосередньо і органічно зв’язує всю виконавчу техніку з 

емоційним життям музично-художнього образу в свідомості 

виконавця і слухача. 

Таким чином, значення динаміки в музично-

виконавському процесі універсально. Воно проявляється в трьох 

основних аспектах:  природній силі звуку; в різноманітних ладо-

гармонійних, метроритмічних, агогічних, фактурних, 

артикуляційних і тембрових виразних ефектах; в схожості 

характеру протікання з людськими емоціями. У зв’язку з цим 

динаміці належить функція, мобілізуюча всі технічні засоби 

баяніста, включаючи і володіння психотехнікою на естраді. 

Без перебільшення можна сказати, що у навчальному 

процесі динаміка є і метою, і засобом, і пробним каменем 

міцності і вірності придбаних рухових навичок. На 

різноманітної динаміці і будується, і перевіряється вся система 

перерахованих вище різновидів координації рухів і відчуттів 

виконавця в ігровому процесі. У динаміці виконання 

формується і смак, і воля, і майстерність виконавця. 

Динаміка є одним з факторів, що сприяють утворенню і 

закріпленню автоматизму ігрових рухів виконавця. 

Переключення уваги виконавця з руху на динамічний план, 

драматургію музичного процесу, є одним з ефективних 

психологічних прийомів цілеспрямованого перекладу рухового 

аспекту гри в сферу підсвідомості.  

Неминуща роль динаміки в навчально-педагогічному 

процесі як чинника, що формує виконавчу техніку в широкому 

сенсі, волю і смак музиканта. Поставлений в умови суворого 

виконання подробиць плану розвитку драматургії музичного 

образу, учень удосконалює свою техніку у тісному зв’язку з 

рішенням музикальних, інтерпретаторських завдань. 

Оволодіння комплексом художньої техніки, що включає і 

динаміку розвитку, відкриває музиканту шлях до більшої 

творчої самостійності. Власне творча самостійність при такому 

методі буде, ймовірно, складатися відповідно найдокладніших 

планів виконання і їх реалізації. 
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Говорячи про найважливіше значення динаміки, 

необхідно пам’ятати і її підпорядкованість ладо-гармонійній 

структурі, закономірностям розвитку драматургії цілого і логіці 

інтонування подробиць, а також стильовим особливостям 

виконуваних музичних творів.  

Таким чином, коли мова йде про формування техніки, то 

динаміка на цьому рівні і мета, і засіб, і специфічний критерій 

міцності, тому що вона виконує інтонаційно-організуючу роль 

сполучної ланки між матеріальною (техніка) і емоційної, 

духовної, психологічної стороною виконання ( психотехніка). 

На більш високому ж, інтерпретаторському рівні динаміка 

займає підлегле місце. Інакше вона перетворюється на самоціль. 

Почуття художньої міри проявляється тоді, коли 

динамікою (у широкому значенні) створюються умови для 

логічної реалізації головних засобів композиційної будови 

цілісної драматургії твору (структури, ладу, гармонії, 

темпоритму). 

У педагогічній практиці знайшли широке застосування 

такі, наприклад, прийоми використання динаміки, як  ‒  деяке 

відставання нагнітання природної сили звучання при 

висхідному русі мелодії і випередження інтонації ослабленням 

звучання при низхідному русі, заглиблення або розрідження 

штрихів у зв’язку з інтерпретацією ладо-гармонійної структури 

та інші [9;11] .  

 

Запитання для самоконтролю:  

1. Визначите значення категорії „управління динамікою 

процесу смислового інтонування”? 

2.  Надайте визначення поняття „динаміка” у вузькому та 

широкому значенні. 

3. Висвітлить значення динаміки в музично-виконавському 

процесі. 

4. Якою є взаємозалежність вдосконалення музично-

виконавських рухів від динаміки? 
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Лекція 12. 

Передумови формування творчої самостійності. 

 

Поєднання цілеспрямованого навчання і виховання 

спеціаліста становить основний базис і показник загальної 

культури музиканта, що виявляється в його конкретних 

професійних якостях: в культурі почуттів і зрілості музичного 

мислення, в постійному вдосконаленні та розвитку своїх 
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здібностей при розучуванні нових творів і підборі репертуару, в 

самостійності творчої діяльності, у здатності критичної оцінки 

результатів своєї праці. 

Педагогічна наука висуває загальні для всіх професій 

вимоги до методики виховання самостійної творчої 

особистості.  

Головні з них: наукове передбачення, самовиховання, 

індивідуальний підхід, збудження інтересу до обраної 

спеціальності, працьовитість, всебічний розвиток творчих 

здібностей. Одним з найважливіших факторів виховання є 

елемент самостійності. 

Інтерес до обраної спеціальності тісно пов’язаний з 

індивідуальністю учня і особливостями його обдарованості. 

Тому необхідно розвивати сильні сторони студента, озброїти 

його глибокими і різнобічними знаннями, що призведе до 

розширення кола інтересів. Початкове захоплення виконавством 

має перерости в постійний інтерес до своєї спеціальності, 

вироблений в результаті наполегливої праці при глибокому 

пізнанні сутності музичного змісту і осягнення закономірностей 

придбання широкого арсеналу навичок і прийомів. Праця в 

даному випадку повинна стати внутрішньою потребою 

музиканта, моральною якістю особистості. 

Навчання музичному мистецтву має будуватися на 

прагненні до самостійної творчості учня. Кожен урок необхідно 

будувати таким чином, щоб учень міг самостійно ставити перед 

собою і вирішувати нові завдання.  

На різних етапах навчання складність таких завдань буде 

різна (початковий етап - розставити аплікатуру, за принципом, 

що пояснив педагог, закінчити редагування штрихів і т.д.), але в 

міру професійного росту, розвитку музичного мислення стає 

можливим давати більш складні художні завдання (зробити 

аналіз засобів музичної виразності, визначити штрихи, 

самостійно довчити музичнішими твір, підготується до виступу 

і т.п). 

Виховання творчої самостійності музиканта ‒  проблема 

психологічна, що не може бути вирішена в рамках вузької 

технології виконавської процесу. 
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У тріаді музичного мистецтва (створення-відтворення-

сприйняття) виконавство в наші дні відокремилося в особливу 

область. Музикантів цікавить переважно виконавська специфіка 

його діяльності. З процесом сприйняття він пов’язаний 

частково, як інтерпретатор, що оцінює результат своєї праці. 

Хоча за певних умов (застосування методу звукозапису, гра в 

умовах близьких до естрадним) цей зв’язок може бути міцніше і 

результативніше.  

Що стосується твору або хоча б вивчення окремих 

прийомів композиторської техніки, то ця область залишається 

часто невідомої. Застосування ж елементів творчості робить 

більш доступним музичну мову, музично-виразні засоби, стає 

зрозуміліше задум композитора. Виконавець, знайомий з 

композиторською технікою, краще розбирається в будові 

музичного твору, самостійно знаходить вірне тлумачення 

фактурним та іншим виразними засобам. Технічні прийоми гри, 

що виникають на основі чітко усвідомлених музичних завдань, 

знаходять максимальну доцільність. За таких умов 

прискорюється формування свободи рухового комплексу. 

Музична мова ‒  мова емоцій. Йдеться про систему їх 

організації в процесі гри. Музичний твір являє собою матеріал 

для інтелектуально-емоційної оцінки його змісту (в музиці 

немає музичних засобів, кіт не були б носіями емоцій), для 

виникнення у свідомості музиканта-виконавця асоціативних 

емоційно-смислових зв'язків, що виходять за межі музики. 

Одним із загальновідомих методів збудження емоційної оцінки 

виражальних засобів є зіставлення музичного матеріалу, 

укладеного в досліджуваних творах (ми зіставляємо - сильні і 

слабкі частки, різкі і м’які чергування тональностей, ладів, зміни 

і зіставлення тембрів і темпів, регістрів ‒  це широка область 

контрастів динамічних, ритмічних, характеру руху та його 

форм, контрастів різних звукових комбінацій, вертикаль і 

горизонталь, мелодійна і гармонійна фігурация, унісон і 

багатоголосся, гомофонія і поліфонія ‒  за Б.Асаф’євим). 

Без емоційної оцінки засобів музичної виразності і їх 

матеріального втілення в реальному звучанні неможливо 

виховати всебічно відчуває музиканта.  

В емоційному вихованні необхідно враховувати: 
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1. Відміна ситуаційних емоцій від так званих художніх. 

Виконавець може переживати двояко: як артист, що виконує 

своє завдання на сцені (ситуаційні емоції) і переживати ті 

образи, характери, які відтворює у своєму виконанні (художні 

емоції); 

2. Індивідуальний характер емоцій. Виконавець по-

різному реагує на ситуаційні і художні враження. Отже, 

емоційність по-різному позначається на техніці. Емоційно 

обдарованій музикантові часто важче дається м’язовий 

контроль. Під впливом ситуаційного моменту він може 

перебільшувати руху, фізичні зусилля, перенапружувати слух. У 

протилежній ситуації ‒  переважає розумовий підхід до гри, 

виконавець успішно розвивається у вузько-технічному плані і 

слабкіше проявляє свою експресивність; 

3. Поступовість зрілості почуттів. Емоційно 

забарвлена інтерпретація створюється шляхом послідовного, 

більш поглибленого вирішення художніх завдань у процесі 

розучування твору. Психологічні передумови виконавської 

творчості на естраді сконцентровано проявляються в волі 

виконавця. Виховання волі нерозривно пов’язане з добре 

організованим вихованням уваги. Увага учня і в домашній 

роботі, і на уроці повинно бути завжди зосереджено на 

виконанні конкретних художньо-технічних цілях. Завзятість у їх 

досягненні формує волю. Вольове прагнення активізується, коли 

у свідомості виконавця дозріло єдність уявлення художнього 

завдання та способу її технічного втілення. 

Найважливішою якістю творчої самостійної 

особистості є здатність трудитися. Тут необхідно: 

‒  здатність трудитися постійно, систематично. Студент 

повинен бути поставлений в умови необхідності неухильного 

виконання домашніх завдань, оскільки перед викладачем стоїть 

завдання максимального розвитку учня з метою забезпечити 

тенденцію подальшого просування. 

‒  ефективність праці. Викладач допомагає учневі в 

тому, що він самостійно ще опанувати не може. Крім того, 

важливим моментом є навчити учня робити безпосередньо ту 

роботу, яка найкоротшим шляхом веде до художньої мети, 

тобто більшу частину часу учень повинен витрачати на 
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художню обробку малих частин цілого твору, працювати над 

окремими труднощами, а не програвати твір від початку до 

кінця. 

Неефективність цього процесу полягає в тому, що у свідомості 

учня на відбувається своєчасного злиття технічних і художніх 

уявлень як діалектичної єдності змісту і форми, ідейно-

емоційного задуму і техніки втілення в реальному звучанні. 

Для зрілого музиканта основним методом роботи є 

оволодінням виконавським комплексом відразу, без 

розмежування на технічну і художню сторони. Зрілість такого 

підходу необхідно виховувати в юному віці.  

Процес формування творчої самостійності виконавця 

органічно взаємопов’язаний з розвитком музичних здібностей: 

слуху, пам’яті, ритму, моторності.  

Цілісність інтерпретації залежить від ряду факторів: 

слухового уявлення, емоційної пам’яті, почуттів форми, 

темпераменту, ритму, фантазії. Ці фактори діють на основі 

внутрішнього слухового уявлення, що передбачає пробудження 

виконавської волі та її реалізації в руховому процесі.  

На основі розвинених слухо-моторних уявлень 

формується звичка швидкого опанування музичного твору. 

Метод полягає в тому, що виконавець спочатку «чує», потім 

«грає». Почути внутрішнім слухом потрібно відразу все: 

характер даного мотиву, фрази, як частини цілого музичного 

твору, її інтонаційно-ритмічне, динамічне і артикуляційне 

вимова, а також представити розташування пальців на 

клавіатурі (грифі). 

Кантилена. У слуханні та ведінні мелодійної лінії можна 

виділити три моменти: а) вміння дослухати довгий звук і 

з'єднати його з подальшим; б) прослуховування і з'єднання 

далеких інтервалів; в) уміння знайти гнучкість ритму, динаміки і 

штриха в рівномірно рухомих мелодіях інструментального 

характеру. 

Поліфонія. Зводиться до загальних вимог: 

а) слухання горизонтальних ліній в їх яскраво вираженому 

артикуляційному, штрихове, ритмічному і динамічному 

звучанні; б) слухання паралельних ліній, слухання протилежних 

ліній; в) вичленення домінуючого голосу. 
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Таким чином, формування слухових навичок виконавця 

передбачає: а) створення такого комплексу, до якого входить 

багатоплощинна увага, що охоплює всі деталі виконання, 

включаючи і ладів-гармонійну забарвлення, а також подання 

звучання цілого музичного твору; б) скоординованість слухової 

уваги зі свободою м’язово-рухового процесу; в) виховання 

слухо-моторного комплексу як глибоко психо-фізіологічного 

процесу, який має тісний асоціативний зв’язок зі світом, що 

лежить за межами музичного мистецтва.  

Спираючись на цей зв’язок, педагог формує у своєму 

учневі такі психофізіологічні якості особистості, як, уяву, 

фантазію, широту кругозору. За період навчання у ВУЗі 

музикант повинен глибоко вивчити і творчо переосмислити 

науково-методичні праці з теорії та естетиці виконавства у своїй 

спеціальності та суміжних областях. 

Отже, виховання творчої самостійності виконавця є 

процес поступового і планомірного становлення особистості 

музиканта, поступового і планомірного розвитку його загальної 

культури і здібностей: інтелектуальних, емоційних, музичних, а 

також постійного вдосконалення виконавської майстерності [9 – 

12; 33] . 

 

Запитання для самоконтролю:  

1. Назвіть основні вимоги до методики виховання 

самостійної творчої особистості виконавця. 

2. Як відбувається реалізація творчого потенціалу 

виконавця за  формулою інтерпретатор – композитор?  

3. Які особливості  емоційного виховання слід враховувати 

під час виконання музичного твору?  

4. Сформулюйте одну з найважливіших якостей творчої 

самостійної особистості. 

5. Від яких факторів залежить цілісність інтерпретації 

музичного твору? 

6. Які виконавські аспекти передбачає формування 

слухових навичок виконавця?  
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Лекция 13. 

Методика визначення оценки исполнения. 

Постановка даної проблеми необхідна у зв’язку з 

колективним характером оцінки рівня виконавської 

майстерності музиканта. 



 

 

 

90 

 

Як показує практика, при неорганізованому слуханні 

загострення уваги окремих екзаменаторів на тих чи інших 

аспектах виконання (музикальність, артистизм, майстерність, 

інтерпретація і т.д.) носить випадковий характер. Окремі ж 

члени комісії бувають взагалі неуважні до процесу гри в даний 

момент. 

Ми не завжди досить чітко усвідомлюємо, що оцінка 

художнього виконання студента ‒  один з найважливіших 

елементів педагогічного мистецтва. Саме тут високий критерій 

всієї роботи колективу може або підвищуватися і 

вдосконалюватись, або ж знижуватися. Тут вирішується доля 

правильності творчого діагнозу на перспектива подальшого 

розвитку дарування музиканта. Правильність індивідуальної 

оцінки має велике виховне значення і для студента, і для 

викладача. 

Для творчого зосередження педагогічного колективу на 

предметі художньої істини, якою є виконання програми, 

необхідні спеціально спрямовані методи. Значення цих методів: 

‒  мобілізувати багатоплощинну увагу кожного викладача на 

основних акцентах, що характеризує індивідуальність 

виконавця. 

Один з таких методів знайшов застосування в ряді вузів і на 

кафедрі народних інструментів Київської консерваторії. 

Єдині критерії та узгоджена між членами колективу 

методика визначення бала фокусують увагу на якості 

виконання, сприяють об’єктивності судження, ємності й 

правильності оцінки. 

Художнє виконання музичного твору ‒  складний 

психофізіологічний комплекс індивідуального, неповторного, 

одиничного прояву особистості артиста. 

Сюди входить деякий комплекс параметрів. Основні з них: 

Артистизм. Переконаність артиста у своєму трактуванні 

і дія на слухача. Здатність заразити публіку своїм розумінням і 

відчуттям музики. 

Інтерпретація. Завершеність драматургічної концепції. 

Продуманість деталей у зв’язку з цілим. По цій якості 

визначається не тільки творча індивідуальність музиканта, але і 
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внесок педагога у трактування музично-образного змісту 

виконуваного твору. 

Самостійність мислення. Прояв музичної зрілості, 

елемент виконавської творчості.  

Музикальність. По Б. Теплову - здатність сприймати 

музику як зміст [30, с. 253]. За М. Бліновою ‒  здатність 

емоційно відгукнутися на музику, «безусловнорефлекторна» [5, 

с. 186] реакція виконавця, що створює враження природній 

безпосередності прояву почуттів музиканта. Зростання, 

просування, розвиток музиканта-виконавця. 

Трудність програми. Інтелектуальна. Технічна. 

Майстерність виконання. Чистота, бездоганність, стабільність 

техніки. Володіння звуком у всіх проявах (динаміка, тембр, 

артикуляція, ритм). Якість засобів і прийомів, що розкривають 

можливості інструменту. 

У грі зрілого майстра, артиста-художника різні аспекти 

його обдарування проявляються у сформованих пропорціях, які 

характеризують індивідуальність, особистість музиканта 

певного типу. С. Ріхтер, Л. Коган, Т. Ніколаєва, 

В. Софроницкий. Тут ми говоримо про особливості кожного 

артиста, про виконавську манеру і психо-фізіологічний 

комплекс, що характеризує певний художньо-естетичний ідеал 

виконавця. 

У грі молодого музиканта окремі аспекти майстерності 

ще знаходяться в стадії становлення, вдосконалення, розвитку і 

поки тільки оформлюються в типологічний комплекс. 

Необхідно своєчасно виявити якісні зміни в творчій 

індивідуальності музиканта, з метою ефективного впливу на їх 

формування. 

Творче завдання екзаменаторів полягає у виявленні в 

учня рис артиста, в умінні тонко визначити, де і в чому 

виявляється його власна ініціатива, де і в чому ущербність 

виконання, що вимагає подальшої роботи. 

Першим кроком є вироблення і встановлення в 

педагогічному колективі відносних умовних критеріїв оцінок 

«5», «4», «3», «2». Складність полягає в тому, що в мистецтві не 

існує точних метричних або інших величин, які могли б 

служити мірилом істини. Нескінченна різноманітність 
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індивідуальностей учнів, не вміщається в вузьку 4-бальну 

систему. Хоча, ця система при правильному її використанні 

може стати потужним виховують стимулом. 

Прагнення відтінити відмінності учнів часом 

викликають необхідність в доповненнях до балів у вигляді плюс 

і мінус. Оцінка має суто індивідуальний характер. Вона 

відображає якість і зростання виконавської майстерності, а 

також завдання виховання тільки даного учня. 

Індивідуальний характер оцінки вимагає її максимальної 

місткості. 

Оптимальності та ємності оцінки в значній мірі сприяє 

багатоплощинна увага екзаменаційної комісії, зосередженої 

одночасно на визначенні комплексу різних (перерахованих 

вище) компонентів, які складають загальне враження. 

Метод колективно-комплексної оцінки виконання по 

названих параметрах певною мірою компенсує умовність, 

відносність критеріїв істини при оцінці результатів творчої 

праці. 

Кожен з параметрів (артистизм, інтерпретація, 

самостійність мислення, музикальність, трудність програми, 

майстерність), як і цілісне виконання, оцінюється окремо. 

Після узгодження членами комісій балів за окремими 

параметрами виводиться середній бал. 

Такий підхід дає наступне: 

‒  стимулює колективна увага екзаменаторів до всіх 

основних аспектах виконання; 

‒  сприяє докладного і всебічного обговорення проблем 

розвитку учня; 

‒  забезпечує ємність, оптимальність і правильність 

індивідуальної оцінки; 

‒  відображає не тільки рівень підготовки учня, а й якість 

роботи з ним педагога, а також рівень критеріїв, що існують в 

колективі педагогів. 

Як свідчить досвід, ефективність оцінки виконання 

студентами  програми за параметрами важко переоцінити. 

Головні підсумки експерименту ‒  безперечне підвищення 

творчої активності викладачів під час слухання та обговорення 

виступів студентів, об’єктивність оцінки, яка не викликала б 
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заперечень ні в кого з присутніх; обговорення за параметрами 

були конкретними, точними, глибоко змістовними і корисними 

як для студентів, так і для викладачів [9 – 12]. 

 

Запитання для самоконтролю:  

1. Якою повинно бути оцінювання рівня виконавської 

майстерності музиканта за характером оцінювання? 

2.  Сформулюйте значення методів спрямованих на 

оптимальне оцінювання виконавської майстерності 

студента. 

3.  Назвіть основні параметри оцінювання гри виконавця. 

4. Якому результату сприяє ефективність колективної 

оцінки викладачів виконання студентами  програми? 

 

Рекомендована література: 

1. Давидов М. А. Основи формування виконавської 

майстерності баяніста / М. А. Давидов. – К. : Муз. Україна, 

1983. – 72 с. 

2. Давидов М. А. Теоретичні основи формування 

виконавської майстерності баяніста (акордеоніста) : підруч. 

для вищ. та серед. муз. навч. закл. / Микола Андрійович 

Давидов. – К. : Муз. України, 2004. – 290 с. 

3. Іванов Є. О. Гармоніки, баяни, акордеони (духовні та 

матеріальні аспекти функціонування в музичній культурі 

України ХІХ – ХХ ст.) / Євген Олександрович Іванов. – 

Суми, 2002. – 70 с. 

4.  Имханицкий М. И. История баянного и аккордеонного 

искусства : учеб. пособие / Михаил Иосифович Имханицкий. 

– М. : Изд-во РАМ им. Гнесиных, 2006. – 520 с. 

5. Имханицкий М. И. История исполнительства на 

народных инструментах : учеб. пособие для вузов и училищ 

/ Михаил Иосифович Имханицкий. – М. : Изд-во РАМ им. 

Гнесиных, 2002. – 352 с. 

6. Имханицкий М. И Музыка зарубежных композиторов 

для баяна и аккордеона : учеб. пособие для муз. вузов и 

училищ / Михаил Иосифович Имханицкий. – М. : Изд-во 

РАМ им. Гнесиных, 2004. – 376 с. 



 

 

 

94 

 

7. Ильинский И. О. О некоторых проблемах 

инструментально-исполнительского интонирования / 

И. О. Ильинский // Актуальні питання баянно-акордеонного 

виконавства та педагогіки в мистецьких навчальних 

закладах : зб. ст. і доп. за матеріалами ІІІ Міжнар. наук.-

практ. конфер. – Вип. 2. – Луганськ : Альма-матер, 2006. – С. 

8 – 11. 

8. Назайкинский Е. В. О психологии музыкального 

восприятия / Назайкинский Е. В.  М. : Музыка, 1972.  367 

с. 

9. Назаров И. Основы музыкально-исполнительской 

техники и методы еѐ совершенствования / Назаров И. – Л. : 

Музыка, 1969. – 134 с. 

10. Нейгауз Г. Об искусстве фортепианной игры / Нейгауз Г. 

– М. : Музыка, 1987. – 310 с. 

11. Онегин А. Школа игры на баяне / Онегин А. – М. : 

Музгиз, 1957. – 178 с. 

12. Погожева Т. Вопросы методики обучения игре на 

скрипке / Погожева Т. – М. : Музыка, 1966. – 151 с. 

13. Олексюк О.М. Методика викладання гри на народних 

інструментах: Навчальний посібник. -  К.: ДАККіМ, 2004. – 

135 с. 

14. Шульпяков О. Ф. Техническое развитие музыканта-

исполнителя / Олег Федорович Шульпяков. – М. – Л. : 

Музыка, 1973. – 228 с.  

15. Щербаков А.І. Психологічні основи формування 

особистості вчителя у системі вищої педагогічної освіти / 

А.І. Щербаков. ‒  Л., 1967. – 155 с. 

 

ГЛОСАРІЙ 

 

Виконавська майстерність ‒  це багатогранна і складна 

діяльність, яка охоплює великий спектр анатомо-фізіологічних 

можливостей і психофізіологічних механізмів діяльності 

виконавця. 

Відчуття забезпечують безпосередньо зв’язок 

свідомості з зовнішнім навколишнім середовищем, 

відображають особливості предметів об’єктивного світу. 
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Вільне виконання музичного твору означає позбавлення 

виконавця всякої скутості і надмірної психофізичної 

напруженості в процесі ігрової діяльності. 

Воля ‒  довільне, усвідомлене керівництво людини 

власною поведінкою, діяльністю, емоціями. 

Динаміка (вузьке або пряме поняття) розуміється як 

гучність (гучність динаміки) незамінна для створення 

натхненності звучання; гнучкості, тонкощі нюансування в 

музиці ліричного характеру; в експресивності поступового 

нагнітання емоційної напруженості або її спаду; в контрастності 

співставлення різних за значенням компонентів фактури; у 

розкритті логіки лінеарного і вертикальної будови музичних 

творів. 

Динаміка (широке поняття) динаміки означає ступінь 

напруження звучання, що досягається не тільки гучністю, а й 

іншими виразними засобами або їх поєднанням. 

Емоції ‒  психологічне відображення у формі 

безпосереднього упередження переживання змісту життєвих 

ситуацій і явищ, обумовленого відношенням їх об’єктивних 

особливостей до потреб суб’єкта. 

Зовнішня мотивація ‒  це все ті актуальні умови 

виконання, які є зовнішніми по відношенню до переживань 

виконавцем музичного твору як якогось змісту. 

Інтерпретація – художнє розкриття замислу музичного 

твору в процесі його виконання 

Інтонація (від лат. Intono ‒  голосно промовляю) ‒  одне 

з найважливіших музично-теоретичних та естетичних понять, 

що має три взаємопов’язаних значення: висотна організація, 

манера, мікроінтоніційне з’єднання тонів музичного вимови. 

Конструктивна діяльність викладача ‒  припускає 

проектування художньо-творчого та художньо-педагогічного 

процесів виконавських класах. Ця діяльність органічно 

пов’язана з теоретико-пізнавальної і вольовий активністю, 

спрямованої на підбір і композиційна побудова нової музичної 

інформації з метою створення я концептуальних моделей. 

Метод (з грец. Methodos) ‒  спосіб теоретичного 

дослідження, порядок, прийом, система прийомів практичного 
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здійснення будь-якої діяльності, у тому числі музично-

виконавської.  

Методика (з грец. ‒  шлях до чого-небудь) ‒  система 

правил, виклад методів навчання, або виконання будь-якої 

роботи (дослідної, виховної, навчальної). 

Мислення ‒  психічна діяльність людини, спрямована на 

узагальнене і опосередковане пізнання дійсності шляхом 

розкриття свіязей і відносин між пізнавальними явищами. 

Мікроструктурне інтонування трактується як 

осмисленість виконавської нюансування, відповідність логіки 

виконавських намірів і дій мікроструктурної логіці мелодійних 

ліній. 

Мотив ‒  це спонукання до діяльності, пов’язане із 

задоволенням потреб суб’єкта; сукупність зовнішніх і 

внутрішніх умов, які викликають активність суб’єкта, 

визначаючи її спрямованість. 

Музично-педагогічний артистизм ‒  це комплекс 

прийомів і вмінь особистості, який забезпечує процес 

художнього спілкування з учнями з метою формування у них 

музичної культури. 

Навичка ‒  уміння, що виникає в результаті 

багаторазового досвіду, по суті це поняття автоматизму 

(практична категорія).  

Наочно-образне мислення ‒  це мислення, вимагає 

оперування образами (уявленнями), тобто образами того, що 

запам’яталися і процесі відчуттів і сприймань (образами звуків, 

мелодій тощо). Цей вид мислення лежить в основі творчої 

музичної діяльності (створення нового твору, імпровізація 

відомого твору). 

Настрій ‒  це загальний емоційний стан, який своєрідно 

забарвлює на певний час діяльність людини, характеризує її 

життєвий тонус. 

Натхнення ‒  стан своєрідного напруги і піднесення 

духовних сил, творчого хвилювання людини, яке призводить до 

виникнення або реалізації задуму та ідеї творів науки, 

мистецтва, техніки.  
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Пам’ять ‒  процес організації та збереження прийшлого 

досвіду, що дозволяє повторно використовувати його в 

діяльності або повернути в сферу підсвідомості. 

Прийом ‒  окремий рух, дія, що є закінченим елементом 

будь-якого процесу, діяльності (музично-виконавської). 

Смислове інтонування ‒  виконавське відтворення логіки 

мелодійної структури. 

Сприйняття ‒  цілісне відображення предметів, явищ, 

ситуацій і подій у їхньому чуттєво доступність тимчасових і 

просторових зв'язках і відносинах.  

Творче мислення ‒  це таке мислення, яке з урахуванням 

попереднього досвіду, дозволяє створювати щось нове. Без 

творчого характеру мислення неможлива творча діяльність 

композитора, а особливо у випадках, коли він використовує 

нові, оригінальні та нестандартні підходи і методи. 

Темперамент ‒  сукупність індивідуальних 

особливостей особистості, що характеризують динамічну і 

емоційну сторону її діяльності та поведінки 

Увага ‒  зосередження діяльності суб’єкта в конкретний 

момент часу на якомусь реальному ідеальному об’єкті - 

предметі, події, образі, думці. 

Уміння ‒  здатність робити що-небудь, ґрунтуючись на 

знанні, досвідченості, навичці (розумовий процес). 

Уява (фантазія) ‒  процес створення людиною на основі 

попереднього досвіду образів і ситуацій, які він ніколи не 

сприймав в дійсності.  

Хвилювання ‒  це властиве емоційний стан для кожного 

музиканта незалежно від характеру виступу (сольний або навіть 

у складі оркестру). 

 

 

ТЕМИ ПРАКТИЧНИХ ЗАВДАНЬ. 

1. Проведення музично-освітньої бесіди. 

2. Вивчення рівня музичного розвитку та вікових особливостей 

учнів. 
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3. Складання анотації та музично-педагогічний аналіз 

музичного твору середньої складності з демонстрацією 

прийомів та засобів музичної виразності. 

4. Рівень складності репертуару як фактор художнього росту 

виконавця.  

5. Варіантний метод вивчення музичного твору, робота над 

складними пасажами, проработка мелодичної структури.  

6. Специфіка підготовки сольного концерту виконавця-

інструменталіста.  

ФОРМИ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ 

 

1. Аналіз і порівняння художньо-технічних особливостей 

музичних творів різних епох, стилів і жанрів. 

2. Слухання творів, що вивчаються, у виконанні видатних 

виконавців, аналіз їх виконавських інтерпретацій у контексті 

індивідуального підходу до вибору засобів музичної 

виразності.  

3. Розвиток загально-педагогічних вмінь (конструктивних, 

організаторських, комунікативних, діагностичних, 

проектувальних) як компонентів структури музично-

педагогічної діяльності викладача. 

4. Знання специфіки роботи з учнями різних вікових груп і на 

різних ступенях музичної освіти (початкової, середньої, 

вищої) над вивченням: творів крупної (циклічної) форми; 

поліфонічних творів; віртуозно-концертних творів; 

фольклорних композицій; сучасних творів; етюдів і 

інструктивно-технічних творів. 

5. Виступи з доповідями на педагогічних конференціях. 

6. Самостійне конспектування першоджерел та їх аналіз 
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