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ФОРМУВАННЯ ВИКОНАВСЬКОЇ МАЙСТЕРНОСТІ 
МАЙБУТНЬОГО ПЕДАГОГА-ІНСТРУМЕНТАЛІСТА

Наталя СВЕЩИНСЬКА (Кіровоград; Україна)
У статті розглядаються різні підходи до формування виконавської 

майстерності майбутнього вчителя музики на уроках в інструментальному 
класі. Приділяється увага ретроспективному аналізу поглядів визначних 
методистів щодо формування професійно необхідних якостей, вмінь та
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навичок під час навчання на музичному інструменті. Визначається 
змістовна характеристика означеного поняття, аналізуються принципи 
навчання в інструментальному класі під час підготовки студентів до 
майбутньої музично-професійної та виконавської діяльності.

Ключові слова: виконавська майстерність, виконавська діяльність, 
музично-професійна діяльність, виконавський апарат, професійна 
підготовка, професійний розвиток, майбутній вчитель музики.

В статье рассматриваются разние подходи к вопросу о 
формировании исполнительского мастерства будущего учителя музики на 
уроках в инструментальном классе. Проведен краткий ретроспективний 
анализ относительно формирования профессионально необходимих 
качеств, умений и навиков во время обучения игре на музикальном 
инструменте. Дается определение содержательной характеристики 
рассматриваемого понятия, анализируются принципи обучения в 
инструментальном классе во время подготовки студентов к будущей 
музикально-профессиональной и исполнительской деятельности.

Ключевьіе слова: исполнительское мастерство, исполнительская 
деятельность, музикально-профессиональная деятельность,
исполнительский аппарат, профессиональная подготовка,
профессиональное развитие, будущий учитель музики.

Ткіз агіісіе йізсиззез іке уагіоиз арргоаскез іо іке /огтаііоп о / /иіиге 
рег/огтапсе зкіііз іп іке іооі сіазз. Аііепііоп із раій іо іке геігозресііуе апаіузіз 
о/роіпі о / уіемз оп іке /огтаііоп о/рго/еззіопаі ігаіпегз песеззагу циаііііез апй 
зкіііз мкііе іеагпіпд а тизісаі іпзігитепі. Беіегтіпе теапіпд/иі скагасіегігаііоп 
арроіпіей сопсеріз, апаіугез ргіпсіріез о / іеагпіпд іп іке іпзігитепіаі сіазз іп іке 
ргерагаііоп о / зіийепіз /ог /иіиге тизіс апй рго/еззіопаі ехесиііуе могк. 
Кеікіпкіпд ипйегзіапйіпд о/тазіегу іпзігитепіаіізі тизісіап із йе/іпей аз а зеі о / 
іескпісаііу-іпзігитепіаі апй агіізііс іпіегргеіаііоп зкіііз, Ьазей оп іке регзопаі 
диаііііез о / іке тизісіап. Рег/огтіпд іке йеуісе із ап іпіедгаі ейисаііоп, мкіск 
іпсіийез а питЬег о / еіетепіз апй соуегз імо зійез рег/огтіпд асііуіііез - 
іескпісаі апй агі, іке зітиііапеоиз тапі/езіаііоп о / мкіск із іп іке ргосезз о /  
ехесиііоп о/могкз ргоуійез іескпісаі апй аезікеііс ^иа^іїу о/іке дате.

Кеумогйя: рег/огтапсе асііуіііез, рег/отіпд аррагаіиз, ігаіпіпд,
рго/еззіопаі йеуеіортепі, /иіиге тизіс іеаскег.

Постановка проблеми. Суспільство і освіта ставлять якісно нові 
вимоги до підготовки педагогічних кадрів, їх професійного зростання, 
особистісних само змін. Від якості, глибини і обсягу знань, якими 
оволодіває підростаюче покоління, значною мірою залежить подальший 
прогрес нашого суспільства. Особливої уваги набуває проблема підготовки 
майбутнього вчителя, здатного самостійно і творчо розв’язувати практичні 
завдання у професійній діяльності. У зв’язку з цим, пошуки в рамках теорії 
і практики професійної освіти спрямовані на знаходження умов, що 
максимально стимулювати б до розвитку професійних умінь та навичок 
студентів педагогічних закладів мистецьких та музично-педагогічних 
факультетів. Розвиток музично-педагогічної освіти в руслі гуманістичної
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філософії вимагає перегляду теоретико-методологічних засад професійного 
розвитку майбутнього вчителя музики, пошуку нових механізмів 
формування його творчої особистості, активізації його самопізнання і 
самовдосконалення.

Аналіз публікацій. Ґрунтовне зясування проблеми виконавської 
майстерності містять дослідження у галузі теорії та історії музичного 
виконавства (В.Бєлікова, Ф.Бузоні, Г.Коган, О.Гольденвейзер, А.Корто, 
Я.Мільштейн, Г.Нейгауз, С.Фейнберг та ін.) і музикознавства (Б.Асафєв, 
Ю.Кремльов, І.Ляшенко та ін.). Психологічне підґрунтя творчої 
індивідуальності інструменталіста як показника його виконавської 
майстерності розглянуто Л.Бочкарьовим, О.Вінцинським, Г.Тарасовим,
В.Ражнікова, Ю.Цагареллі та ін.

Мета статті полягає у розгляді сучасних підходів до виконавської 
майстерності майбутнього вчителя музики та визначенні її змістової 
характеристики.

Виклад основного матеріалу. Формування виконавської 
майстерності це складний багатоплощинний процес, розвиток якого 
висуває необхідність постановки в центр дослідницької уваги поняття 
«майстерність», що складає ядро, систематизуючу основу виконавської 
діяльності та виступає вихідною передумовою джерела формування 
майбутнього педагога-інструменталіста. Майстерність уподібнюється з 
вправністю, мистецтвом, ознакою яких є досконала творча обізнаність 
індивідуума про предмет діяльності, що характеризується неповторністю, 
індивідуальністю, унікальністю уміння майстра, оригінальністю вирішення 
творчих завдань. Знання, уміння, навички у процесі становлення 
професійної майстерності доповнюється волею, наполегливістю, на яких 
проростає працелюбність як найвище виявлення людського в людині. 
Майстерність набувається в процесі діяльності, виступає як властивість до 
суб’єктивного усвідомлення образу об’єктивної дійсності, що зумовлює 
творче перетворення установлених стереотипів. Завдяки цьому феномен 
майстерності виявляється не в імітуванні способів діяльності, а в творчому 
й оригінальному їх розвитку та створенні якісно нових.

Виконавська майстерність педагога-інструменталіста традиційно 
вдосконалюється в процесі музично-професійної підготовки, завдання якої 
полягає у виявленні творчих прагнень вихованця. Для того, щоб опанувати 
професією музиканта, необхідний синтез техніки і високої духовної 
культури (Б.Асаф’єв). Так, Б.Кременштейн акцентує увагу на художній і 
технічній сторонах виконавської майстерності, на їх взаємодії. Робота над 
технікою завжди ведеться заради музики, тому навчання слід вести так, 
«щоб у свідомості учня були нероздільні зміст -  настрій музики (виражене 
в тих чи інших деталях тексту) і технічні прийоми, за допомогою яких 
можливо цей зміст втілити» [2, с. 58]. Формування виконавської 
майстерності неминуче пов’язане з аналізом та розвитком особистісного у
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майбутнього музиканта-інструменталіста. Майстерність виконавця 
ґрунтується на умінні глибоко та всесторонньо пізнати художню ідею 
музичного твору, втілити її в звучанні за допомогою відповідних технічних 
засобів.

Першочерговим завданням, необхідним для впевненого опанування 
механізмом гри, на думку К.Гумеля, К.Черні, 3.Тальберга є розвиток в учня 
фізичних якостей. Визначений педагогами-музикантами підхід до 
виховання технічної майстерності окреслюється односторонньою 
технологічною настановою, де важливе місце займає посилене тренування.

Сутність виконавської підготовки тлумачиться значно ширше. 
Зокрема, В.Сафонов вважає, що висока професійна майстерність 
формується тільки в поєднанні з художньою інтерпретацією, а слуховий 
метод навчання є найбільш природнім інструментом впливу на 
звукообразний процес індивідуального визначення системи виконавських 
засобів виразності. И.Гофман зазначає, що учень повинен виробити 
здатність до уявлення звучання. Якщо уявна звукова картина буде 
виразною -  «пальці повинні і будуть їй підкорятися», де «техніка -  скриня з 
інструментами, з якої умілий майстер бере в певний час і з певною метою 
те, що йому потрібно» [2, с. 84], К.К.Мартінсен пропонує таку методику 
викладання, за якої розвиток техніки здійснюється послідовно: від 
слухового образу, через моторику, до звучання. Фактором формування 
виконавської майстерності Г.Прокоф’єв вбачає роботу над «тембровими 
відмінностями в звучанні інструменту» [5, с. ЗЗ].

Педагоги-музиканти Б.Асаф’єв, А.Рубінштейн, Л.Оборін, Г.Нейгауз 
вбачають завдання виконавської підготовки в розвитку художності як 
основи виконавської майстерності. Техніка в цьому випадку розцінюється 
як засіб виконання музичного твору: «піаніст. в звуках розкриває
поетичний зміст музики. А для того, щоб зміст був виявлений, необхідна 
техніка» [3, с. 7].

Виконавська майстерність базується на вихованні високопрофесійних 
технічних та художніх навичок та умінь музиканта, що у свою чергу 
формують його виконавський апарат. У наукових дослідженнях 
Є.Лібермана, О.Станко, Е.Камілларова, О.Шульпякова термін 
«виконавський апарат музиканта-інструменталіста» трактується як 
надбання засобів, навичок, умінь, за допомогою яких здійснюється 
розкриття та втілення ідейно-образного змісту музичного твору.

Відношення музикантів до виконавського апарату формувалося на 
протязі довгого історичного часу та змінювалося в процесі розвитку 
інструментального мистецтва, вдосконалення методів викладання, 
наукового усвідомлення закономірностей гри на музичних інструментах. 
На сучасному етапі проблема розвитку та вдосконалення виконавського 
апарату музиканта-інструменталіста розглядається комплексно в руслі 
системного аналізу музично-виконавських процесів.
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Характер формування виконавського апарату музиканта- 
інструменталіста здебільшого залежав від того, що вважалося первинним у 
виконавській діяльності -  технічна чи інтелектуально-емоційна сфери. 
Найбільш сформованими течіями, що в подальшому утворили школи 
виховання виконавської майстерності можна визначити анатомо-фізіологів, 
психотехніків, психофізіологів та цілісно-системну школу.

Анатомо-фізіологи (Ф.Штейнгаузен, В.Тренделенбург, І.Войку) 
впевнено доказали, що емпірична педагогіка минулого часто 
концентрувала свої зусилля на вихованні фізіологічно недоцільних 
виконавських прийомів; абстрагувались від художнього фактору, зводячи 
його до аналізу анатомічних та фізіологічних процесів, що відбуваються в 
м язах виконавця. Представники даної школи схильні були говорити не про 
«технічний», а про «руховий» апарат музиканта, який виявився 
позбавленим необхідних зв’язків з іншими компонентами виконавського 
процесу.

Представники психотехнічної школи (К.Мартінсен, К.Флеш, Л.Ауер), 
прагнучи до комплексного охоплення всіх елементів виконавського 
мистецтва, пропонували вести роботу над технічною майстерністю, 
виходячи передовсім зі змістовних музично-художніх уявлень.

Майстрів цілісно-системної школи К.Мостраса, А.Ямпольского, 
Л.Цетліна, Д.Ойстраха, П.Столярського, Ю.Янкелевича об’єднувала єдина 
точка зору на основне питання: в процесі навчання музиканта-
інструменталіста повинні гармонійно поєднуватися художньо-образні та 
технічні завдання. Власне такий комплексний підхід забезпечує успішне 
формування виконавського апарату нового типу, що відрізнявся від 
«технічного» та «рухового» взірця наявністю тих якостей, які необхідні для 
досягнення найбільш високих творчих цілей.

В дослідженнях психофізіологів І.Благовіщенського, І.Назарова, 
О.Шульпякова принципу комплексності відводилося важливе місце. 
Виконавський процес в цих працях розглядався як результат складної 
взаємодії слухової, рухової та художньої сфер при оптимальному 
збалансуванні всіх названих компонентів.

Переосмислення розуміння виконавської майстерності музиканта- 
інструменталіста визначається як сукупність технічно-інструментальних та 
художньо-інтерпретаційних умінь, сформованих на основі особистісних 
якостей музиканта. Виконавський апарат є інтегральним утворенням, що 
включає ряд елементів та охоплює дві сторони виконавської діяльності -  
технічну та художню, одночасний прояв яких в процесі виконання твору 
забезпечує технічну та естетичну якість гри.

Практика показує, що рівні розвитку технічного та художнього 
комплексів виконавської майстерності не завжди гармонізують між собою. 
Процес формування виконавської майстерності відбувається у вищих 
навчальних педагогічних закладах в класі основного музичного
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інструм ента з учням и, щ о м аю ть базову м узичну освіту і маю ть баж ання 
набути власного виконавського досвіду. У  з в ’язку  з цим  виникає потреба у 
створенні поетапної м етодики ф орм ування і розвитку виконавської 
м айстерності м айбутнього педагога-інструм енталіста. М ож н а виокрем ити 
такі етапи означеного процесу:

П ерш ий етап -  рац іональний  -  визначає набуття в студентів 
оптим ального м ’язового стану, який  є найсприятливіш им  для побудови 
доцільних м узично-ігрових рухів. О сновне завдання -  у  стимулю ванні 
розвитку техніки  інструм енталіста на основі диф еренціац ії, аналізу та  
регуляції м ’язового відчуття у  процесі ф орм ування техн ічних прийомів. 
Д ля досягнення усп іху  на цьом у етапі пропоную ться м етоди сенсорного 
аналізу  (напруж ення, розслаблення) м узично-ігрових рухів , м етод регуляції 
(усунення зайвих м ’язових  напруж ень) та  контролю  за  м ’язовим и 
відчуттям и у проф есійних прийом ах, частково-пош уковий  або евристичний 
методи.

Д ругий етап -  оперативний -  спрям овується на розви ток в студента 
худож ньо-доцільної техніки. Завдання даного етапу -  спонукання учня до 
оперативного застосування техніки  інструм енталіста відповідно до 
особливостей  зм істу  м узичного твору, навчання обирати  худож ньо- 
доцільні прийом и, вм іння регулю вати , м оделю вати  їх для правдивого 
втілення м узичного зм істу твору. М етоди регуляції та  контролю  за 
в ідповідністю  технічних засобів інструм енталіста зм істу  м узичного твору 
та евристичний м етод (аналіз наявного стану технічних засобів виразності 
та  їх регуляція відповідно зм істу м узичного твору) даю ть зм огу досягти 
баж аних результатів  на цьом у етапі.

Третій  етап -  аналітичний -  зосередж ується на ф орм уванні ум іння 
визначати  характер су б ’єктивного уявлення виконавця про м узичний образ 
твору, щ о інтерпретується. Завданням  даного етапу є спрям ування 
особистісного п ізнання учня на адекватне розкриття зм істу м узики та  
виявлення індивідуального ставлення до неї. Для р о зв ’язання завдань 
даного етапу використовую ться м етоди структурно-зм істовного аналізу 
м узичного твору, в ході якого здійсню ється аналіз та  сам оаналіз 
су б ’єктивного уявлення студента про м узичний образ твору  та  визначення 
власного типу м ислення, м етод спостереж ення (слухання м узики), м етод 
наведення (лекції, бесіди), письм ове рецензування тощ о.

Заклю чний етап -  образно-драм атургічний -  присвячений створенню  
виконавського худож ньо-доцільного  м узичного образу. Завдання даного 
етапу полягає у  досягненні учнем  вм іння регулю вати  свій су б ’єктивний 
м узичний образ твору  у  в ідповідності з драм атургічним . Д осягнення мети 
та р о зв ’язання завдань цього етапу зд ійсню ється н а основі м етоду 
реф лексивного осягнення учнем  зм істу м узичного твору. Н а основі даного 
м етоду ф орм ується худож ньо-доцільний  м узичний образ виконавця.
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В основу занять в інструм ентальном у класі покладено принципи 
ц ілісного, систем ного та історичного підходів до ф орм ування проф есійних 
засад підготовки м айбутніх учителів м узики у єдності трьох  компонентів: 
м узично-теоретичного, виконавсько-творчого та  м етодично-проф есійного.

Р обота в інструм ентальном у класі м ає бути спрям ована на розвиток 
такого рівня м узично-виконавської м айстерності студента, який в своїй 
практичній  діяльності змож е забезпечити: проведення на високом у рівні 
уроків м узики в класах  загальноосвітн іх  навчальних закладів; вільне 
володіння інструм ентом , вм іння виконувати  твори  української та  світової 
м узичної л ітератури на високом у рівні, акомпанувати, п ідбирати  на слух, 
транспонувати; застосовувати  у практичній  діяльності досягнення 
передових технологій  в галузі м узично-педагогічної освіти.

В иріш альною  ум овою  еф ективності інструм ентальної п ідготовки та 
ф орм ування виконавської м айстерності є розкриття перед студентам и 
перспективи використання одерж аних знань, ум інь та  навичок у 
проф есійн ій  діяльності в ш колі. М айбутні вчителі м узики м аю ть чітко 
уявляти  роль інструм ентального виконавства, знати специф іку 
використання інструм ента в м узичном у вихованні ш колярів.

Висновки. О тж е, аналіз проблем и ф орм ування виконавської 
м айстерності м айбутнього педагога-м узиканта свідчить, щ о при всій 
різнобічності поглядів, визнається необхідність трансф орм ац ії п ідходу до 
м узичного навчання ш ляхом  забезпечення його теоретико-технологічних 
засад м етодам и, спрям ованим и на проф есійне вдосконалення учня- 
інструменталіста.
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