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РОЗВИТОК СТУДЕНТА ІНСТРУМЕНТАЛЬНОГО КЛАСУ 
ЯК ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНА ПРОБЛЕМА

Н атал я  СВЕЩИНСЬКА (Кіровоград)
Постановка проблеми. Навчаючись у 

вищому навчальному закладі, готуючись до 
своєї педагогічної діяльності випускник 
отримує знання з загальної педагогіки, вивчає 
музично-теоретичні дисципліни, вивчає 
історію та теорію музичного мистецтва, 
методику навчання грі на інструменті, набуває 
навичок роботи з учнями. На основі отриманих 
знань та власного досвіду він планує свою 
подальшу практичну діяльність та 
самовдосконалюється в процесі подальшої 
самостійної роботи. У кожного молодого 
фахівця виникають питання, пов’язані 
безпосередньо із практичним застосуванням 
набутих під час навчання у вищому 
навчальному закладі знань, вмінь та навичок. 
Для того, щоб організувати учбовий процес та 
успішно керувати ним, кожен викладач, 
наставник своїх учнів повинен спиратися в 
роботі на конкретні знання, що стосуються 
безпосередньо його діяльності.

Аналіз публікацій. Ґрунтове з'ясування 
проблеми виконавської майстерності містять 
дослідження у галузі теорії та історії 
музичного виконавства (В. Бєлікова, Ф. Бузоні, 
Г. Коган, О. Г оль-денвейзер, 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. Ражні-кова, Ю.Цагареллі та 
ін.

М ета даної статті полягає у спробі 
прослідкувати втілення загальних завдань 
музичної педагогіки на заняттях в 
інструментальному класі.

Виклад основного матеріалу. Завдання 
педагога-інструменталіста досить складні, 
іноді стосуються відносно часткових питань, а 
в інших випадках проходять через весь процес 
занять. Завдання музичної педагогіки беруть 
витоки з тих проблем, які виникають під час 
занять в інструментальному класі: це -  
виховання учнів, розвиток їх музичних 
здібностей та всебічність музично- 
інструментальної підготовки.

Як і в будь-якій педагогічній діяльності, 
при навчанні в інструментальному класі в 
якості організуючого і керівного початку 
виступають основні положення загальної 
педагогіки. Крім того, в роботі педагога- 
музиканта завжди втілюються вимоги високої

художньої змістовності виконання у поєднанні 
з професійною майстерністю.

Питання виховання учнів послідовно 
розглядаються в курсі загальної педагогіки, де 
метою є вивчення різних проблем виховання, 
розвитку та формування особистості учня. В 
процесі навчання в інструментальному класі 
учні отримують знання, що мають велике 
виховне значення та формує систему їх 
цінностей. Крім того, розвиваються здібності 
учнів, їх мислення. В свою чергу, методи 
педагогічного впливу з виховною метою 
завжди пов’язані з передачею учням 
конкретних знань.

Навчання не може бути відокремленим від 
виховання -  ця закономірність лежить в основі 
педагогічної діяльності. В роботі педагога- 
інструменталіста виховання учня тісно 
пов’язане безпосередньо з професійною 
стороною занять. Незалежно від рівня 
підготовки учня педагог навчає його музиці. 
Але виховання в музиці не може відбуватися 
без розвитку моральних якостей особистості, 
загально - естетичного виховання учнів, що 
при навчанні в інструментальному класі є 
основною органічною частиною самого 
предмета навчання. Все це вимагає від 
викладача різноманітних та всебічних знань, 
професійної майстерності, визначених 
особистих якостей та відданості мистецтву, 
своїй професії, глибокого інтересу до кожного 
окремого учня і його розвитку.

Музична педагогіка розглядає питання 
виховання та навчання виконавців на 
музичному інструменті і є багатоплановою 
дисципліною. Виховання учнів, розвиток їх 
музичних здібностей, всебічність музично- 
інструментальної підготовки -  завдання 
викладача-інструменталіста, що вирішуються 
ним на кожному уроці.

Основні принципи сучасної дидактики на 
основі врахування базових наукових дисциплін 
мистецької освіти дозволяють визначити 
провідні напрямки методичного забезпечення 
відносно викладання музичного інструмента, 
таких як: гуманізм і демократизм, єдність 
національного і загальнолюдського, 
природовідповідність і культуровідповідність, 
безперервність і наступність, єдність навчання 
і виховання, спрямованість на вирішення 
завдань освіти, розвитку, виховання, зв’язку 
теорії з практикою, свідомість і активність, 
доступність і наочність, систематичність і 
послідовність, творче спрямування навчання.
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Інтенсивний і всебічний розвиток 
здібностей учня в ході гри на інструменті -  у 
цьому специфіка викладання музично- 
виконавських дисциплін у педагогічних
учбових закладах. Засоби й методи навчання у 
системі музичного виховання та навчання 
насамперед повинні бути універсальними за 
характером та синтетичними за структурою. З 
одного боку, ці методи й засоби повинні бути 
безпосередньо пов’язані з виконавським
оволодінням творів учнем. З іншого боку, 
необхідно, щоб ці методи й засоби навчальної 
діяльності максимально сприяли загальному 
музичному розвитку учнів. Увага до завдання 
формування й розвитку всього комплексу 
здібностей учнів -  головна вимога 
розвиваючого навчання в класі музичного 
інструмента.

Гармонійний розвиток учня у процесі 
музично-виконавської підготовки є одним із 
найважливіших завдань музичної педагогіки 
сьогодення, оскільки сучасна освіта 
орієнтується на гуманізацію, на відродження 
національно-історичних традицій, на
формування людини з високим рівнем 
духовності, здатної зберігати й приумножувати 
культурні надбання нації. Вирішення цієї 
проблеми пов’язане із залученням кожного 
учня до реальної співтворчості та до 
інтелектуального діалогу у процесі засвоєння 
мистецьких цінностей, що відбувається 
головним чином під час опанування музичного 
інструмента, творчо-пошукового процесу 
пізнання й інтерпретації музичних творів.

Слід зазначити, що багатоскладова 
комплексна природа виконавського мистецтва, 
його традиції та особливості функціонування в 
сучасному музичному житті суспільства 
зумовлюють змінність поглядів педагогів- 
музикантів різних поколінь на виконавську 
діяльність та наповнюють новим змістом 
процес виконавської підготовки. Загальним 
завданням сучасної музично-виконавської 
підготовки є розвиток любові до музичного 
мистецтва, осмисленості сприйняття та 
здібності до емоційного відгуку на нього, 
забезпечення всебічного оволодіння музично- 
виконавськими навичками й уміннями, які 
дозволяють учням виконувати музичні твори 
різних стилів і жанрів, розкривати їх 
художньо-образний зміст, висловлюючи при 
цьому своє ставлення та проявляючи власне 
розуміння. Нині існує ґрунтовна методична 
система навчання гри на музичному 
інструменті, розвитку слухо-творчої сфери та 
музичного мислення, оволодіння
інструментально-технічними навичками. Ці 
питання висвітлені в працях відомих 
вітчизняних та зарубіжних педагогів- 
музикантів (О. Алексєєв, Л. Баренбойм,

Т. Беркман, Т. Воробкевич, О. Гольденвейзер, 
Й. Гоф-ман, Б. Землянський, Г. Коган,
Н. Любомуд-рова, В. Макаров, К. Мартінсон, 
Б. Міліч, Я. Мільштейн, Г. Нейгауз та ін.).

У сучасних науково-педагогічних працях, 
присвячених питанням змісту, форми та 
методів музичної освіти й виховання 
(А. Король, Т. Кротова, Л. Кузьминська, 
В. Рагозіна, В. Холоденко та ін.) проблема 
розвитку учнів посідає одне з чільних місць. 
По-різному визначаючи структуру творчого 
процесу та характеризуючи прояви творчості в 
їх різновидах, дослідники встановлюють 
тісний зв’язок між розвитком інтелектуально- 
пізнавальної сфери, загальної культури 
особистості та її творчим потенціалом, 
підкреслюючи важливість не лише результатів 
творчості, а насамперед тих змін, котрих зазнає 
суб’єкт творчої діяльності. У зв’язку з цим, 
головним завданням постає така організація 
роботи, за якої учень міг би якнайкраще 
розвивати свої здібності, бути задоволеним 
результатом діяльності, отримувати насолоду 
від спілкування з музикою.

Традиційна методика навчання грі на 
інструменті в більшості випадків спрямована 
на технологічну однобічність розвитку учнів; 
засвоєння теоретичної інформації відбувається 
переважно відокремлено, без тісного зв’язку з 
виконавським процесом. Це заважає практично 
застосовувати знання, а засвоєний учнями 
протягом року репертуар та оволодіння 
виконавською майстерністю обмежує їх 
музично-естетичні враження, не створює 
можливості для мистецької самореалізації в 
процесі інтерпретації музичних творів. 
Ускладнення програмних вимог від класу до 
класу, без зв’язку з життєвим та виконавським 
досвідом учнів, відсутність їх власного 
творчого ставлення до музично-виконавської 
діяльності призводить до того, що вони 
припиняють навчання в позашкільних 
спеціалізованих мистецьких закладах або після 
завершення курсу не бажають продовжувати 
музичну освіту, не орієнтуються в музичному 
просторі та не стають справжніми цінителями 
мистецтва. Тож традиційний зміст і технології 
музично-виконавської підготовки в умовах 
навчально-виховного процесу не відповідають 
сучасним вимогам і потребують забезпечення 
комплексного впливу усіх елементів системи 
музичної освіти та передбачають 
цілеспрямоване вмотивоване використання 
найбільш ефективних педагогічних технологій.

Ведучим фактором процесу розвитку 
учнів інструментального класу є система
тичне, послідовне засвоєння вихованцями 
музично-теоретичної інформації та
технологічних художньо-виконавських умінь, 
формування естетичного ставлення до музики,
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комплексний розвиток загальних, музичних, 
творчих здібностей. Процес навчання в 
інструментальному класі ґрунтується на 
засадах органічної єдності музичного
виховання, що являє собою цілеспрямований, 
систематичний розвиток музичної культури та 
музичних здібностей особистості; виховання 
емоційного відгуку на музику, розуміння й 
глибокого переживання її змісту; музичної 
освіти, котра розглядається як процес 
засвоєння знань, умінь та навичок, отриманих 
під час навчання та необхідних для музичної 
діяльності, що створює найкращі можливості 
для становлення особистості [1].

Виконавство як вид діяльності в 
інструментальному класі розвиває художньо- 
творчі здібності особистості, позитивні риси 
характеру, допомагає виробити власні життєві 
орієнтири через переживання та виконавську 
співтворчість в ході реалізації авторського 
задуму. Це створює певне напруження 
духовної сфери суб’єкта навчання, оскільки 
сприяє передаванню змістовної сутності 
музичного твору, його художніх образів, думок 
і почуттів, потребує активності, творчої 
ініціативи. Змістом у мистецтві традиційно 
вважають всі смислово-інформативні 
компоненти твору, які виражають собою ідею, 
ціннісні орієнтири, тобто над матеріальну, 
духовну інформацію, пропущену крізь 
людську свідомість.

Отже, необхідною передумовою 
виконавської діяльності є здатність до 
переробки конкретних звукових музичних 
уявлень у художній образ, котрий М. Коган 
називає плодом духовної діяльності людини, 
що одночасно є «переживанням, поняттям, 
ідеєю, ідеалом»; такий образ «відкритий для 
співтворчості людей, які його сприймають, 
повинні його пережити, інтерпретувати, « 
прикласти» до свого власного досвіду та 
духовного світу, тим самим продовжуючи 
творчий процес, розпочатий митцем» [2, с. 19].

Створення виконавського образу 
музичного твору в уявленні студента надає 
можливість вільно орієнтуватись у виборі 
засобів його втілення, формує певний план дії 
при постановці та при реалізації художньо- 
виконавських завдань, визначає шляхи й 
прийоми роботи над подоланням звукових і 
технічних труднощів, розвиває його художню, 
виконавську самостійність. Усвідомлення 
образу забезпечує не тільки творче ставлення 
до музичного твору , а й допомагає обрати 
його найкращий виконавський варіант, 
здійснює контроль за якістю виконання.
О. Гольденвейзер підкреслює: «Тільки якщо у 
виконавця є ясний художній намір, якщо 
музика звучить у нього всередині, він зуміє 
використати і свої технічні ресурси, і, по

можливості подолати недосконалість 
інструмента, та головне -  захопити слухачів» 
[3, с. 130].

Виконавська діяльність передбачає не 
тільки проникнення у виразно-смислову 
сутність музичної мови, але й усвідомлення 
конструктивно-логічних принципів побудови 
матеріалу, вміння розібратись у нотному тексті 
музичного твору, у стильових та жанрових 
ознаках, в особливостях будови, створюючи на 
його основі власний виконавський задум. Об 
активне розуміння музичних явищ в цілому 
або окремого художнього твору потребує 
залучення знань із різних галузей, що 
допоможе сформувати всебічне й цілісне 
уявлення про зміст музичного твору та
ефективно здійснювати музично-виконавську 
діяльність.

Цілісне пізнання творів мистецтва, 
осягнення їх емоційно-образного змісту,
розуміння нотного тексту як засобу передачі 
художньої інформації, оволодіння основами 
виконавської техніки та здатність адекватно 
вирішувати художні задачі, спираючись на 
міцну музично-теоретичну базу -  все це 
завдання для навчання та розвитку учня- 
музиканта.

Висновки. Методична підготовка 
майбутнього вчителя музики передбачає 
знання методик викладання фахових 
дисциплін, що вивчаються на музичних 
відділеннях музично-педагогічних та
мистецьких факультетів. Спонукати студента 
до усвідомлення тих чи інших моментів 
педагогічної діяльності, пов’язаних із його 
власним музично-практичним досвідом, 
спрямувати його в цьому відношенні повинні 
заняття з методики викладання музичного 
інструмента, аналіз відповідних сторін роботи 
з учнями.
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