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ЧИННИКИ ТА ПЕДАГОГІЧНІ УМОВИ ФОРМУВАННЯ 

ПІЗНАВАЛЬНОГО ІНТЕРЕСУ УЧНЯ У КЛАСІ ФОРТЕПІАНО  
 

Глибокі перетворення різних сфер суспільного життя в Україні 
зумовили необхідність модернізації системи мистецької освіти. Нова 
освітня парадигма на засадах демократизації і гуманізації передбачає 
створення умов для духовного розвитку особистості,формування її 
творчих здібностей. Реалізувати ці стратегічні завдання можливо 
тільки через удосконалення навчально-виховного процесу та 
використання новітній освітніх технологій. У зв’язку з цим 
актуальною постає проблема формування пізнавального інтересу 
учнів у процесі викладання фортепіано  у школах. 

Необхідно зазначити, що проблема пізнавального інтересу 
полягає у мотивації. Важливість формування мотивації як чинника 
пізнавального процесу в музично-педагогічному процесі визначається 
адекватністю її формату і запитами часу. Усе це вимагає осмислення 
явищ музичного мистецтва, зокрема фортепіанного, у стрімко 
змінюваній соціокультурній ситуації. 

Ступінь розробки теми. Багатоаспектність та складність понять 
«мотив» і «мотивація» обумовила появу великої кількості розумінь її 
сутності. У психолого- педагогічних працях з даними поняттями 
пов’язується все, що стимулює і спонукає діяльність дитини. 

Сильний внутрішній мотив – пізнавальний інтерес. В основі 
сучасних досліджень пізнавального інтересу лежать праці Я. 
Виготського, С.Рубінштейна, Б. Теплова, І. Зязюна, Г. Костюка. Вчені 
зазначають, що сформована мотивація стає одним з найбільш дієвих 
засобів підвищення ефективності і якості навчального процесу. Інші 
дослідники (В. Давидов, Д. Ельконін, А. Маркова) вважають, що для 
формування пізнавального інтересу чимале значення має характер 
навчальної діяльності. 

Основна мета дослідження:  
- довести, що пізнавальний інтерес займає одне з центральних 

місць серед інших мотивів навчання  
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- які чинники та педагогічні умови набувають найбільшого 
значення у системі підготовки учня у класі фортепіано. 

Формування пізнавального інтересу учня неможливе без 
правильної мотивації, яку вибудовує викладач на уроках з фаху.  

Навчальна діяльність на думку В. Шульгіної повинна 
відповідати наступним вимогам: а). процес засвоєння повинен 
протікати так, щоб перед учнем розкривалися умови походження 
понять; б). результатом засвоєння  має бути формування навчальної 
діяльності, компонентами якої є: навчальні дії, завдання, дії контролю 
та оцінки.  

Музика – це цілий світ, увійти в який може той, хто розуміє її 
мову, що відкриває можливості загального спілкування. Але, як і 
будь-яка інша мова, вона потребує вивчення. І кожній дитині треба 
надати цю можливість, незалежно від її здібностей. З одного боку, 
дитину треба зацікавити. З іншого – прищепити їй необхідні навички, 
без яких неможливий подальший розвиток не тільки майбутнього 
професіонала, але й слухача, музичного аматора. 

Основне завдання педагога-піаніста – різнобічне музичне 
виховання учня. Для успішного його вирішення першочергове 
значення має методика навчання. Головне зацікавити дітей грою на 
фортепіано й навчити вільно музикувати. 

При вивченні творів у класі фортепіано використовуються 
всілякі форми й види роботи: 1) використання фортепіанних п’єс 
різних жанрів, форм і стилів; 2) формування технічних навичок на 
матеріалі вправ і етюдів; 3) гра на слух, транспонування й елементи 
імпровізації; 4) читання з листа, гра в ансамблі й акомпанемент; 5) 
слухання музики. 

Такий комплексний підхід до музичного виховання юного 
піаніста вимагає від педагога великої творчої мобільності, фантазії, 
винахідливості та високої методичної підготовки. Сучасна музична 
педагогіка приділяє увагу слуховому розвитку учнів. Від формування 
музично-слухових уявлень учня до реалізації музичного образу за 
інструментом – таким є найважливіший принцип, яким повинен 
керуватися педагог. Виховати у учня почуття ритму досить складно. 
Психологи, зокрема М.Теплов, пояснюють це складністю координації 
рухів у процесі виконання. Сучасною фортепіанною педагогікою 
розроблено низку нових методів, що активізують розвиток почуття 
ритму. Важливим чинником є розвиток навичок гри з аркуша нотного 
тексту, серед яких володіння системою нотного запису, уміння учня 
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представити, передбачити в музично-слуховій уяві музику, яку 
виконує, осмислення сприйняття художньої та структурно-логічної 
сторони нотного тексту. Формування навичок швидкого читання 
нотного тексту тісно взаємозалежить із загальним музично-
піаністичним розвитком учня, становленням виконавського апарату. 
Музично-слухові уявлення стають стимулом формування 
піаністичних прийомів. Не обмежуючись моторною стороною 
виконання, педагог формує й художню техніку учнів, прагне до того, 
щоб вони опанували різними динамічними градаціями й способами 
артикуляції, характерними прийомами звуковидобування і способами 
художньої педалізації. 

Дотримання всіх цих умов сприяє формуванню внутрішньої 
мотивації, пізнавальних інтересів. 

З вищесказаного, можемо зробити висновок: формування 
пізнавального інтересу неможливе без мотивації, яку вибудовує 
педагог в класі фортепіано, педагог, який прагне збагачувати свої 
знання, оволодіває новітніми підходами у системі музично-творчого 
виховання юного піаніста, яка здатна розкрити потенціал учня, його 
креативні та творчі можливості. 
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РОЛЬ КОНЦЕРТМЕЙСТЕРА В КЛАСІ СОЛЬНОГО СПІВУ 
 

Згідно з Законом України «Про освіту» підвищуються вимоги до 
професійної майстерності викладачів початкової мистецької освіти, 
що включає високий рівень не тільки виконавських та педагогічних 
компетентостей , а й передбачає знання психологічних й інших 
аспектів. 

На практиці і в науково-методичній літературі терміни 
«концертмейстер» і «акомпаніатор» часто ототожнюються. Хоча 
досвід показує, що діяльність акомпаніатора більш пов’язана з 
концертною роботою тоді, як концертмейстерство включає в себе 
значно ширше поле діяльності: розучування вокальних творів, знання 
вокальних труднощів, причини їх виникнення та шляхи подолання, 
вміння слухати не тільки себе, а й учня та багато іншого. Отже, 
діяльність концертмейстера об’єднує в собі виконавські, педагогічні, 
психологічні та творчі функції. 

Робота концертмейстера в класі сольного співу має свою 
специфіку. Якщо наприклад, діяльність концертмейстера хорового 
колективу пов’язана з диригентським жестом керівника хору, то в 
роботі з вокалістами рука диригента відсутня. Концертмейстер в 
такому випадку повинен як би вгадувати наміри учня, інтуїтивно 
відчувати коли він візьме дихання, коли повинен виникнути звук, 
тобто володіти «концертмейстерською музичною чуйністю». 

Слід також зазначити, що природа вокального звуку значно 
відрізняється від фортепіанного. Голос – це «живий інструмент», звук 
якого здатний до динамічного розвитку, а фортепіанний неминуче 
приречений на згасання. Ця невідповідність є однією з проблем 
взаємодії концертмейстера і вокаліста. 

Для успішної роботи в класі сольного співу надзвичайно 
важливо, щоб викладач вокалу і концертмейстер були однодумцями, 
в такому випадку концертмейстер стає для викладача помічником. 
Вміти чути, творчо співпереживати, знати особливості вокального 
апарату дітей, бути їм наставником і другом, це також важлива 
необхідність у професійній діяльності концертмейстера-піаніста. 
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Незамінна роль концертмейстера, наприклад у разі відсутності 
викладача (хвороба, відрядження, тощо ). Він повинен неодмінно 
володіти знаннями щодо особливості розвитку дитячого голосу, знати 
вікові та фізіологічні можливості, зокрема пам’ятати, що у міру 
зростання дитини змінюється і механізм голосоутворення. Так у 
молодшому віці голос має чисто дитяче «головне звучання», тому 
форсування його може призвести до небажаних наслідків. Отже, 
концертмейстер разом з педагогом повинні піклуватися про 
дотримання співочих норм і режиму. 

Позитивно впливає на успішний навчальний процес, й такий 
момент – коли педагог разом з концертмейстером підбирають 
репертуар для учнів. На цьому етапі концертмейстерові доводиться 
програвати значну кількість вокальних творів, враховуючи багато 
критеріїв, серед яких діапазон голосу, індивідуальність та інтереси 
учня та завдання, які ставить педагог. 

Починаючи роботу із учнем над вокальним твором ми надаємо 
можливість почути твір в цілому. З цією метою викладач разом з 
концертмейстером демонструють вокальний твір. Бажано твір 
виконати декілька раз, щоб учень зрозумів основний характер твору. 
Важливо зацікавити й захопити учня музикою, поетичним текстом та 
можливостями вокального втілення. Вокальний твір, як правило, 
розучуємо послідовно по фразам.  

Працюючи з учнями над вокальними творами концертмейстер 
також звертає увагу на поетичний текст, стежить за точністю 
інтонації, ритмом, динамікою, диханням тощо. З огляду на це він 
повинен бути обізнаний з основами методики сольного співу. Так, на 
початку занять з наймолодшими дітьми ми звертаємо увагу не стільки 
на їх голос, який тільки починає формуватись, скільки на їх мову, 
музичний слух, пам'ять і увагу. Практика показує, що діти краще 
запам’ятовують музику зі словами, хоча в подальшому обов’язково 
вимагаємо правильної і чіткої вимови слова та розуміння їх значення. 

В процесі роботи концертмейстер повинен враховувати, що від 
оптимально знайденої фортепіанної звучності часом залежить 
звучання голосу учня. Так грубий звук акомпанементу викликає 
форсування голосу, а м’який спонукає учня до правильного 
звукоутворення, оберігає голос від перевтоми. 

Керуючись принципом індивідуального підходу до кожного 
учня у класі сольного співу важко визначити єдиний план проведення 
занять, однаково придатний для всіх учнів. В залежності від 
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фізичного, а часто й психічного стану дитини приходиться змінювати 
хід заняття, інколи більше уваги приділяти поспівкам та іграм, 
особливо з наймолодшими учнями. 

Одним з серйозних моментів для початкуючих співаків є 
дотримання ритму. Учні, як правило, ще недостатньо усвідомлюють, 
що ритмічна чіткість багато в чому визначає зміст і характер музики. 
Сприймаючи мелодію на слух діти часом приблизно співають 
ритмічно складні місця. І тут роль концертмейстера полягає в тому, 
щоб допомогти їм. Наприклад, необхідно не тільки підкреслювати, 
що тут нота з крапкою - витримай її, а й пояснити мету цієї крапки у 
зв’язку зі словом її музичне призначення. І якщо учень не відразу 
повністю сприймає складний ритмічний малюнок – вимагаємо 
рахувати в голос або про себе.  

Звернемо увагу на те, що концертмейстер разом з викладачем 
повинен допомагати учневі правильно розподілити силу звуку 
протягом усього твору. Як правило, наймолодші учні намагаються 
співати голосно, спів на піано представляє для них чималу 
складність.  

На концертмейстера покладається ще одне відповідальне 
завдання – виховувати у учня музичний смак. Це завдання він 
виконує починаючи з художнього виконання акомпанементу твору та 
в процесі розучування пісень. Дуже важливо в цьому контексті 
домогтися довіри учня та встановити творчий і особистий контакт. 
Більшості дітей притаманні сором’язливість та невпевненість, вони 
можуть розгубитися в любий момент. Особливо це стосується 
виступу на сцені де професійні якості педагога – концертмейстера 
важливі у подоланні хвилювання. 

В «неписані» обов’язки концертмейстера класу сольного співу 
входить допомога викладачу у підготовці та проведенні концертних 
виступів. 

Виділимо кілька етапів роботи концертмейстера над 
акомпанементом вокального твору: 

 попереднє зорове прочитання нотного тексту, музично – 
слухове уявлення; 

 початковий аналіз твору, програвання його цілком; 
 виявлення стилістичних особливостей твору; 
 правильне визначення темпу, знаходження виразних 

засобів, створення уявлень про динамічні нюанси; 
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 відпрацювання на фортепіано епізодів з різними 
елементами труднощів; 

 репетиційний процес в ансамблі з учнем; 
 втілення музично – виконавського задуму в концертному 

виконанні. 
Головною відмінною рисою концертмейстера в класі сольного 

співу є швидка реакція, постійна увага й зосередженість. Поряд з цим 
діяльність концертмейстера вимагає таких якостей як чуйність, 
доброзичливість, психологічної підтримки учня, партнерські 
стосунки з викладачем, наполегливої праці та самовдосконалення. 

Таким чином, роль концертмейстера у класі сольного співу 
визначається специфікою роботи, що полягає перш за все у знанні 
природи «живого інструменту» співочого голосу. 
Концертмейстерство це покликання що вимагає не тільки різнобічних 
музично – виконавських обдарувань й досконалого володіння 
інструментом, а й знання особливостей розвитку дитячих голосів й 
інших багатосторонніх знань і умінь. Для вокального педагога 
концертмейстер перший помічник і однодумець, для учнів – 
наставник і друг.  

Крім цього, концертмейстер повинен володіти професійним 
набором виконавської майстерності, знати основи педагогіки, 
методики психології та фізіології, мати різнобічні знання з питань 
естетики й художньої культури. Він мусить володіти секретами 
взаємодії голосу та інструменту, мати відповідні людські якості та 
організаційні здібності, ерудицію і безперечно любити дітей. 
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Лариса Забара,  
викладач Чернігівської музичної  

школи №1 імені С.В. Вільконського 
 

РОБОТА ВИКЛАДАЧА ПСМНЗ З НОТНИМ ТЕКСТОМ: 
ОСОБЛИВОСТІ, ПРОБЛЕМИ, ШЛЯХИ ВИРІШЕННЯ 

 
Те, що виконавець зобов’язаний точно відтворювати авторський 

текст, не потребує доказів. Але не завжди може зрозуміти всі 
авторські вказівки. Справді так мало і так багато залишили нам у 
нотах композитори! Жодний професіональний музикант не дозволить 
грати собі не той текст, але іноді виникає проблема там, де дуже 
часто залишаються незрозумілими такі, здавалося б, недвозначні 
вказівки, наприклад, як запис тривалостей, що диктує темп; термін, 
який визначає характер твору; динаміка, недотримання якої змінює 
суть даної музики; ритм, що утворює чітку конструкцію або, навпаки, 
вирвавшись з-під контролю, ламає метр; штрихи, що надають 
глибокого смислу фразі; аплікатура, єдина, яка дозволяє виконати 
дане місце або надає особливої краси й виразності мелодії тощо. 

Коло завдань, що стоять перед викладачем, який вдається до 
аналізу авторського тексту, досить широке. Потрібно пізнати 
виражальні властивості жанру, форми творів, які вивчаються, їх 
музичної мови, фортепіанної фактури. Аналіз авторських 
виконавських вказівок щодо динаміки, артикуляції, темпів тощо 
допомагає розшифрувати і більшою мірою осягнути різні грані вже 
розпізнаного нотного запису. Такий аналіз об’єднує елементи 
теоретичного, виконавського і творчого порядку [4, с.29].  

Вже на першому етапі ознайомлення з музичним твором, 
увігруючись і побіжно вдивляючись у текст, ми дістаємо загальне 
уявлення про зміст твору, його характер та деякі  особливості; 
зародився і в загальних рисах вже визначився попередній задум та 
ескізно намітився план роботи. Тепер має відбутися старанна 
перевірка всього на основі скрупульозного вивчення об’єктивних 
даних… Розуміння твору загострюється й поглиблюється 
теоретичним аналізом, починаючи від будови фрази, особливостей 
ритму і гармоній, до драматургічного аналізу модуляційного плану, 
властивостей фактури, динамічного розвитку, розпізнання тем і ходів, 
розподілу звучності мелодії і фонів… Аналіз п’єси музикантом-
виконавцем не лишається всередині матеріальних меж музики. Він – 
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психологічний і зливається з інтерпретацією, яка водночас 
формується. Сприйняте свідомістю трансформується в музичне 
переживання, і твір ніби знову народжується, пройнятий живим 
духом [2, с.15].  

Говорячи про принципи роботи над твором, Г. Нейгауз вказує: 
«Я пропоную вивчати фортепіанний твір… не тільки в цілому (це 
насамперед)…, а й у деталях, розкладаючи твір на його складові 
частини – гармонічну структуру, поліфонічну; окремо переглянути 
головне – наприклад , мелодичну лінію, «другорядне» - наприклад, 
акомпанемент; особливо уважно зупинитися на вирішальних 
«поворотах» твору, наприклад (якщо це соната), на переході до другої 
теми (побічної), або до репризи, або до коди, загалом – на основних 
віхах формальної структури… За такої роботи  відкриваються 
дивовижні речі, нерозпізнані відразу красоти… Починаєш розуміти, 
що твір прекрасний у цілому, прекрасний у кожній своїй деталі, що 
кожна «подробиця» має сенс, логіку, виразність, бо вона є 
органічною частиною цілого» [3, с. 35].  

Нові образно-звукові засоби сучасної музики (лади, гармонія, 
ритмоінтонація, фактурні прийоми) вимагають від викладача не 
тільки їх пильного вивчення, та й усвідомлення. Глибоке 
проникнення в незвичні для нього форми музичного викладу 
спричиняє до пошуків нових засобів виконавської виразності, нових 
прийомів опанування фактури. Тому форма музичного твору, 
характер і засоби розвитку тематичного матеріалу та його ладове і 
тональне висвітлення, характерні властивості фактури, оркестровки, 
модуляційний план, гармонічні та ритмічні особливості, драматургія 
– лінії розвитку та їх кульмінації – вже з самого початку мають бути 
предметом ретельного музичного осмислення. 

Адже й не тільки новий тематичний матеріал, а й нова 
тональність, модуляція (особливо раптова), зміна регістру, зрушення 
ритму, зміна фактури – все це свідчить про зміну виразних інтонацій 
виконання і повинно привертати увагу не тільки викладача, а й учня. 
Таким чином, аналіз об’єктивних даних вів до того, що в 
театральному мистецтві зветься «розкриттям підтексту» [5, с. 82]. 

Цікаві висловлювання також майстрів іншого покоління. 
Г.Р. Гінзбург, наприклад, зазначає, що «перший етап – це тільки 
знайомство з твором, звичайно, за інструментом. Якщо я ніколи не 
чув твору, я розбираю його, знайомлюся з тематичним матеріалом, з 
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тим, як його розроблено… Насамперед я постараюся зрозуміти форму 
твору, потім намацуватиму його гармонічну основу» [2, с.178]. 

І не випадково найвидатніші майстри піанізму минулого і 
нашого часу у своїх друкованих працях (книжках, поясненнях до 
редакцій тощо), роблячи виконавський аналіз творів, насамперед 
розглядають питання ладо-тональності і їх гармонічної будови, логіки 
та виразності гармоній, а також особливостей їх втілення в 
інтерпретованих творах. 

Про початкову роботу над нотним текстом Л.М. Оборін 
розповідає : “У мене передусім виникає характеристика даного твору, 
майже безпосередньо виникає цілком певне звучання в часі, тобто 
темповий момент. Саме його, можливо, і шукаєш насамперед 
паралельно з читанням тексту, бо цей момент надзвичайно важливий 
для характеристики твору» [2, с.181]. 

Корисним представляється також і ознайомлення викладачем 
учня з творчою біографією композитора, із загальним аналізом його 
творчості, з історичною епохою створення твору. Все це буде сприяти 
більш всебічному оволодінню потрібним стилем, більш глибокому 
вивченню того чи іншого художнього твору. Наприклад, видатний 
румунський скрипаль, піаніст, диригент і композитор Д.  Енеску 
(1881-1955) також завзято радив (в листі до свого учня І. Менухину) 
вивчати епоху і біографію композитора і його творчість в цілому, 
стверджуючи, що це дає можливість наблизитись до намірів автора 
виконуючого твору.  

Вибір тих чи інших засобів вираження ніяк не може бути 
довільним чи випадковим; він визначається саме змістом і 
характером музики. Засоби втілення витікають із змісту виконуючого 
твору, обумовлюються ним. В художньому творі, – говорить 
В. Белінський, – немає нічого довільного або випадкового, все 
необхідно і логічно витікає з його ідеї» [1, с.214].   

Г. Нейгауз, слушно розглядаючи деталі у вивчаємому творі не 
тільки як технічні епізоди, але і як основні його елементи (гармонічна 
структура, поліфонія, мелодійна лінія і т.і.), писав: «Важливе тільки 
одне: пам’ятати, що після тимчасового подрібнення живої музичної 
матерії на «молекули і атоми» вони, ці частинки, після відповідної 
обробки повинні знову стати живими членами музичного організму» 
[5, с.67]. 

Так як світ почуттів і образів музики безкінечно широкий і 
кожний композитор «висловлюється» по-своєму, то існують деякі 
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загальні закономірності музичної мови або, як часто говорять, 
виражальні засоби музики. Знання їх облегшує знайомство з 
музикою, допомагає її сприйняттю. 

Тому, викладачу, в першу чергу, при ознайомленні з музичним 
твором, треба зупинитись на таких основних виражальних засобах 
музики, які лежать в основі кожного музичного твору, як: 
тональність, лад, темп, музична форма, жанрові ознаки, розмір, 
групування, ритм, штрихи, фактура, мелодія, гармонія, аплікатура, 
динамічні нюанси, педалізація. 

Прослідкувавши виражальне значення основних елементів 
музики, необхідно також пам’ятати, що виразність кожного елементу 
тісно пов’язана з усіма художніми елементами музичного твору. 

Підсумовуючі сказане про роль і спрямованість аналізу, про 
його методичну доцільність, можна прийти до ряду узагальнюючих 
висновків. Аналіз – це не самоціль, а один із засобів, що допомагають 
викладачу розкрити ідейно-образний зміст твору і план його 
інтерпретації. Аналіз спрямований на дослідження виражальних 
закономірностей музичної тканини твору та окремих її елементів. До 
аналізу ми вдаємося для виявлення особливостей і труднощів 
фактури та вишукування шляхів подолання цих труднощів. 

Аналіз буде тим вірогідніший, повніший і різнобічний, чим 
більше він спирається на об’єктивні дані твору, що вивчається, його 
інтерпретацію та методи пророблення його з учнем. Такий аналіз є, 
по суті, комплексним виконавсько-педагогічним аналізом, бо він 
включає в себе елементи музикознавчого, виконавського й 
методичного порядку. 
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ВЗАЄМОДІЯ ПЕДАГОГА-МУЗИКАНТА З СІМ’ЄЮ УЧНЯ НА 
ПОЧАТКОВОМУ ЕТАПІ НАВЧАННЯ У МУЗИЧНІЙ ШКОЛІ 

 
Однією з основних баз поширення музичної культури  є дитяча 

музична школа (ДМШ), яка належить до початкових спеціалізованих 
мистецьких навчальних закладів. Мета такої школи, що зосереджує 
різнобічну музичну освіту, полягає в тому, щоб зробити музику 
надбанням не тільки  обдарованих дітей, а й учнів із «середніми»  
музичними здібностями, виховання справжніх любителів музики – 
активних слухачів, учасників домашнього музикування та інших сфер 
дозвілля. 

Нинi гостро відчувається необхідність концептуального 
перегляду засад взаємодії педагога-музиканта  з сім’єю учня на 
початковому етапі навчання у музичній школі. Учителям ДМШ 
потрібна методика, яка б органічно  сприяла вирішенню корінних 
питань музичної освіти,  поєднала структури ДМШ з сімейним 
вихованням,  що, з одного боку, має відповідати загальним завданням 
музичної освіченості і виключити формальне копіювання 
організаційних форм навчального процесу в музичних училищах, а, з 
іншого, – не перетворювати навчально-виховний процес на гурткову 
форму роботи.  

Ступінь розробки теми. Розв’язання цієї проблеми 
започатковано дослідниками країн СНД (В. Виноградовим, 
В. Чередовим, Г. Цукерман) та вітчизняними науковцями 
(Т. Башинською, О. Кіліченко, В. Міляєвою, О. Савченко, 
В. Тименко). Аналіз теоретичних і методичних джерел із зазначеної 
проблеми свідчить про значні зміни в поглядах як на зміст взаємодії з 
батьками, так і на вимоги до особистості педагога (Т. Голубєва, 
Л. Островська, В. Павленчик та ін.). Питання спеціальної методики 
викладання гри на різних музичних інструментах, музично-
теоретичних дисциплін  розкривають праці О. Алексєєва, І. Візної, 
О. Геталової, Н. Голубовської, О. Лагутіна, Б. Міліча, М. Мозовченко, 
О. Мурзиної, В. Подвали, Ю. Полянського, І. Рябова та ін. Однак ці 
дослідження не торкаються  проблем змісту, методів, організаційних 



 15 

форм взаємодії педагогів з батьками учнів. У музичній педагогіці 
дана проблема розглядалась лише дотиково, у зв’язку з формуванням 
виконавських навичок юного музиканта. Окремі аспекти взаємодії 
музичного педагога з сім’єю учня на початковому етапі навчання 
розглядались такими відомими теоретиками музичного виховання як 
Л.М. Масол, О.М. Олексюк, О.Я. Ростовський, однак процесуальні та 
рекомендаційні положення  щодо її формування не розкривались. 

Основна мета – дослідити основні проблеми у сфері взаємодії 
педагога-музиканта з сім’єю учня на початковому етапі навчання у 
музичній школі, сформулювати педагогічні засади,  визначити форми 
та методи її оптимізації.  

Основна частина. У спеціальному навчальному закладі дитина 
має можливість навчитися професійно грати на одному конкретному 
інструменті, вивчати основи музичної теорії (сольфеджіо), музичну 
літературу (біографію та творчість великих композиторів), основи 
аналізу музичних творів. Після закінчення школи дитина може 
грамотно виконувати музичні твори і правильно сприймати музику в 
цілому. 

Як правило, батьки приводять дитину навчатися музиці в 5-6-
річному віці. Спеціальні зайняття, безумовно, мають основний вплив 
на розвиток музичних здібностей дитини, але не можна забувати про 
середовище, у якому формується особистість музиканта-початківця. 
Саме домашнє оточення в початковий період навчання відіграє 
велику роль.  

Основною метою психолого-педагогічних кроків музиканта-
педагога при взаємодії з сім’єю учня є формування активної позиції 
батьків у музичному вихованні власних дітей і взаємодії з музичним 
педагогом. 

Ставлення дитини і сім'ї до музичних занять часто ускладнене 
специфічними особливостями музичної школи, які полягають в тому, 
що навчання музичному мистецтву потребує регулярного вироблення 
певних навичок (грі на інструменті, вивчення сольфеджіо, виконання 
вокальних вправ та ін). Цей факт призводить до виникнення 
проблеми систематичного виконання домашнього завдання, що 
формує кожний з необхідних навиків. На жаль, багато батьків, не 
розуміючи специфіку навчання музичному мистецтву, ставляться до 
музичної школи поверхнево, як «до гуртка» або «секції», де дитина 
проводить свій вільний час, але при цьому не витрачає зусиль в 
домашній роботі. 
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Проте, оволодіння музичним мистецтвом – дуже серйозна 
справа, і якщо зроблено вільний вибір дитиною (спільно з батьками) 
на користь цього виду навчання, то потрібно ставитися до нього з 
усією відповідальністю.  

Кожна дитина на початку навчання проходить період 
нерозуміння, неприйняття складнощів, лінування, небажання 
працювати систематично – адже все це вимагає значних вольових 
зусиль. Тому ці проблемні моменти обговорюються викладачем 
наодинці з батьками і знаходяться потрібні засоби їх розв’язання, 
адже батьки не менше, ніж їх діти, повинні брати участь в організації 
домашніх занять.  

Спираючись на теоретичний матеріал в області музичної 
педагогіки та взаємодії сім'ї дитини, а також на практичний досвід 
викладання в музичній школі, пропонується ряд рекомендацій, 
спрямованих на вдосконалення музично-педагогічного процесу і 
встановлення тісної співпраці між педагогом, дитиною і її сім'єю: 

1. Допомога у виконанні домашнього завдання. На початковому 
етапі навчання дітей в музичній школі батькам необхідно роз'яснити, 
що дитині буде потрібна їх допомога в організації та виконанні 
домашнього завдання. Оскільки музично-навчальна діяльність стає 
для дитини новим видом діяльності, для неї  можуть виявитися 
складними або незрозумілими деякі із завдань педагога, або дитина 
може забути те, про що говорилося на занятті. В цьому випадку 
присутність батьків (бабусь, дідусів) на уроці необхідна дитині. Крім 
того, потрібно роз'яснити, що даний етап може тривати недовго (в 
залежності від посидючості дитини, її цілеспрямованості, розвитку 
вольової сфери та інших факторів), але він надзвичайно важливий, і 
якщо упустити цей момент, то в подальшому навчанні можуть 
виникнути проблеми. 

2. Залучення дитини до концертної діяльності. З метою 
досягнення результативності музичного виховання дітей необхідно 
урізноманітнити сімейні форми музичної освіти. До цих форм 
відносяться: відвідування музичних театрів (оперного, музичної 
комедії тощо), концертних програм філармонії, консерваторії та 
інших концертних майданчиків міста. У цих умовах успішніше 
закріплюються знання, отримані на музичних заняттях. 

3. Присутність на уроці батьків або членів сім'ї. Для більшості 
дітей молодшого шкільного віку це є необхідністю. Такі учні часто не 
можуть запам'ятати і відтворити завдання педагога, які були 
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продемонстровані на уроці, через  недостатньо треновану  пам'ять, 
низьку  концентрацію уваги, складності сприйняття матеріалу і інших 
фізіологічні фактори. У цьому випадку батьки виступають для 
дитини першочерговими помічниками, які зможуть пояснити як 
виконувати домашню роботу, складену спільно з педагогом, 
проконтролювати результативність і ефективність її виконання.  

4. Відкриті уроки. Такі дії педагога допоможуть 
простимулювати дитину на виконання певної, можливо, складної 
частини роботи, нагадуючи учневі, що дану роботу необхідно 
показати батькам. 

5. Спільне музикування. Часто буває, що в родині дитини є 
родичі, які володіють будь-якими музичними навичками (співають, 
грають на музичних інструментах). Дуже цікавим для сім'ї стає досвід 
спільного музикування. В такому роді музичних занять відбувається 
формування партнерських, згуртованих відносин, взаємної 
підтримки, участі.  

6. Домашні концерти. Важливим аспектом музично-естетичного 
виховання є сімейні свята і концерти, прослуховування та перегляд 
аудіозаписів, відеофільмів спільно батьками і дітьми в спеціально 
святково оформленої для цього кімнаті. 

Також  при  організації суплікування  школярів з батьками у 
сфері музики і музикування  пропонуємо використовувати такі 
методи: творчий діалог; зацікавлення і збагачення сприймання та 
інтерпретації музичних творів; спонукання до самостійного вибору 
творчості; регулювання соціокультурної діяльності. 

Висновки та перспективи подальших досліджень. Таким чином, 
робота сім'ї та педагога-музиканта по вихованню дитини і 
формуванню у нього любові до музичних занять, безумовно, 
однаково складна і цікава. При цьому слід пам’ятати, що найкращі 
педагоги будуть безсилі, якщо батьки байдужі до музики і музичного 
виховання своїх дітей.  

Подальших досліджень потребують такі питання: координація 
зусиль педагога-музиканта і батьків  при  проведенні музичних 
заходів; збагачення традиційних методів навчання музики методами, 
спеціально спрямованими на розвиток музичної творчості, пов’язаної 
з виконавством для сімейної аудиторії; посилення соціокультурного 
забарвлення дитячої творчості, орієнтація на пробудження у школярів 
ініціативності до просвітницької діяльності, яку вони можуть 
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реалізувати щодо молодших членів сім’ї; виховання потреби у 
мистецькому спілкуванні та творенні власного художнього оточення. 
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Тетяна Куліш, 
викладач Чернігівської міської школи мистецтв 

 
РОЛЬ АКОМПАНЕМЕНТУ В КЛАСІ ФОРТЕПІАНО 

 
Чи потрібні в дитячих музичних школах регулярні заняття з 

акомпанементу? Яка користь для розвитку юних піаністів в них 
укладена, які музичні якості вони можуть виховати?  

Практика акомпанементу – один із засобів залучення учнів до 
живого музикування. Ми не повинні задовольнятися пасивною 
формою сприйняття музики дітьми. Вкрай істотно культивувати всі 
доступні види активної музичної діяльності учнів. Тоді виникнуть і 
найбільш сприятливі умови для зросту художньої фантазії, уяви, 
тобто того, що визначає долю  майбутнього артиста. Співи, звуки 
скрипки, віолончелі або труби (в класі акомпанементу юні піаністи 
почують багато)  – все це збагатить їх свідомість. Можливо, вперше в 
житті учні впритул зустрінуться з принципово іншим (порівняно з 
фортепіанним) типом звуковедення. При цьому осягнення учнями 
іншої природи звуковидобування, інших законів фразувального 
дихання неминуче буде націлювати їх слух на пошуки яскравого та 
глибинного звучання.  Можна сподіватись, що після цього піаністи 
будуть і свій інструмент сприймати по-іншому та слухати 
«продовження звуку» (Нейгауз).  Вони захочуть, щоб звук фортепіано 
теж тягнувся та продовжувався.  

Коли юний піаніст повинен в перший раз акомпанувати 
інструменталісту або співаку, це є для нього новим та незвичайним 
завданням. І він сам, і його викладач повинні розуміти, що супровід – 
це зовсім інший вид фортепіанної гри, який відрізняється від 
сольного виступу, вимагає інших навичків.  

Саме слово «ансамбль» (фр. – «єдність») ставить перед 
виконавцем завдання суворого узгодження спільного виконавського 
задуму. Учням важко відмовитися від відчуття «сольності». Тому 
інший соліст спочатку обмежує, сковує того, хто вперше стає 
концертмейстером. Треба привчити учня слухати та чути соліста, 
узгоджувати свої дії та бажання. Піаністу треба навчитися бачити та 
чути всі рядки твору та сприймати їх як єдине ціле, як маленьку 
партитуру.  

Як же повинно проходити навчання першим акомпанементам? 
Само собою зрозуміло, що учень на цій стадії ще не грає супроводи 



 20 

«з листа», а повільно, крок за кроком уважно знайомиться із 
завданням, яке поручене в даному творі фортепіанній партії. Але вже 
на цьому першому етапі навчання він повинен чітко усвідомлювати, 
що те, що він виконує, є лише частиною данного музичного цілого і 
до того ж частиною додатковою,  як то кажуть «службовою».  

До числа основних технічних завдань відноситься загальність 
темпу, ритмічного руху (уповільнення та прискорення) та динаміки 
виконання. З перших же занять треба вчити відчувати фразування 
соліста, співацьке дихання, сприймати цезури, усвідомлювати роль 
гармонійної основи (баса) як фундаменту.  

Починати роботу в класі треба завжди із розкриття змісту, з 
вияву художнього образу та стилю твору та, виходячи з цього, 
шукати характер звучання, нюанси, темп та ін.. Технічні прийоми 
повинні бути визначені і точно зафіксовані на найбільш ранній стадії: 
це запобігає від шкідливої практики переучування.  

Зупинимося на деяких основних моментах.  
Цезура. Для концертмейстера питання дихання в ансамблі 

надзвичайно важливе. Основний закон – дихати разом зі співаком. 
Треба навчити учня слідкувати за співпаданням моментів дихання, 
щоб не виникало враження своєрідної синкопи: «фортепіано – 
співак». Характер та довжина фортепіанної цезури цілком диктується 
змістом літературного та музичного тексту твору.  

Слухове сприйняття. Важливим є рівень слухового сприйняття 
учня-концертмейстера. Недостатній слуховий гармонічний розвиток 
позначається перш за все в неохайному відношенні до звучання 
басового голосу – фундаменту гармонії, ладової опори. Він (бас) 
важливий для співака-соліста і тому, що співак, чуючи його, легше 
відчуває гармонійне забарвлення своєї мелодійної лінії, і тому, що 
басовий голос нерідко служить для співака метро ритмічним 
орієнтиром.  

Питання метру та ритму. Ця проблема найбільш складна. 
Головне завдання концертмейстера – приводити до «стержневого», 
єдиного темпу всі відхилення, які  допустить співак (навіть в межах 
півтакту). Для вироблення гнучкості, вміння слідкувати за темпом, 
який змінює співак, треба привчати учня контролювати буквально 
кожний звук.  

Паузи. Велику увагу треба приділяти паузам. Концертмейстер 
повинен дуже точно «заповнювати» час паузи у соліста, не затягуючи 
темпу, щоб зберегти загальний ритмічний малюнок. На початку 
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роботи з солістом недосвідчені учні-концертмейстери, слідуючи за 
голосом, часто мимоволі зупиняються на паузах, ніби чекаючи на 
вступ співака.  

Відчуття ансамблю. В процесі роботи часто-густо стикаєшся з 
тим, що учень гарно орієнтується в своїй партії та відчуває соліста, 
грає музикально, виразно, але контролює співака лише тільки на 
одній, сильній долі такту, не звертаючи увагу на фактуру всього 
такту. У сольній партії завжди багато мілких нот та тексту, які 
вимагають для більшої виразності виконання відхилень від рівного 
руху. От тут контроль і повинен здійснюватися піаністом буквально 
на кожному звукові – тоді будь-яке розтягування або пришвидшення 
темпу буде зручним для виконання обом учасникам ансамблю. Саме 
тому піаніст-концертмейстер повинен володіти добре розвинутим 
ритмічним відчуттям, бути ритмічним фундаментом для соліста.  

Якщо із самого початку звертати увагу на такі випадки, можна 
не сумніватися, що ці перші кроки роботи в ансамблі будуть міцною 
базою для майбутнього концертмейстера. А поки така гнучкість не 
напрацьована, учень-піаніст грає зазвичай в якому-небудь одному 
темпі протягом всієї п’єси, навіть якщо у соліста зустрічаються 
rubato, ritenuto або accelerando. Особливо складно даються йому зміни 
на короткому відрізку твору, в одному такті. Треба напрацювати у 
нього звичку у випадку уповільнення темпу солістом «розставляти» 
тривалості, зберігаючи метр, або «стискати»  – у випадку 
прискорення.  

З цих простійших прийомів взагалі-то і починається виховання 
відчуття ансамблю. Без них досягти справжньої єдності та 
згуртування дуже складно.  

Про силу звучання. Фортепіано  як супроводжуючий інструмент 
повинно звучати трішки слабше ніж соло. Яка б не була динамічна 
шкала в творі, це співвідношення треба дотримувати. Але різниця в 
силі звуку повинна бути мінімальною. Найбільш розповсюджені на 
початку занять дві помилки. Перша – намагання «перекрити» соліста. 
Друга крайність – гра сірим, безбарвним звуком.  Кожний 
акомпанемент слід грати по-іншому: з різною силою звуку, 
фразуванням, дотиком, виділенням низьких або високих регістрів 
фортепіано. Навряд чи гарний піаніст буде однаково акомпанувати 
басу і сопрано, скрипці та трубі.  

Спільність динамічних відтінків – ще один невід’ємний 
компонент ансамблю. Ця якість також вимагає тренування. Не 
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підтримане піаністом crescendo у соліста не створює враження 
загального підсилення звучності. Нерідкі випадки, коли у 
фортепіанній партії твору не вказані відтінки, які є у соліста. Учню 
треба слідкувати за найменшими змінами в силі звучання соліста.  

Якість звука. Велику увагу треба приділяти якості 
фортепіанного звука. Звук повинен бути співучим, різноманітним. Не 
випадково Ф.М. Блуменфельд говорив, що треба виховувати в 
молодих піаністах  «вокальне», а не «ударне» ставлення до звуку.  

Роль фортепіанного вступу. Граючи вступ, піаніст зразу ж 
визначає загальний темп. Саме тому перед тим, як почати, треба 
зосередитися і подумки проспівати перші такти сольного рядку в 
межах фрази, в обумовленому заздалегідь із солістом темпі. Бо 
фортепіанний початок може виявитися в одному темпі, а вступ 
соліста – в другому (якщо, звичайно, соліст сталий в своїх художніх 
намірах). Викладач на уроці повинен допомагати учню самому 
знаходити потрібний темп, домагатися від нього самостійності, що 
дуже важливо для придбання міцних навичок.  

План занять залежить від підготовки учня. На кожному уроці 
бажано приділяти час читанню з аркушу. Мета такої вправи – 
навчити схоплювати сутність твору, менше звертати увагу на його 
деталі. Так напрацьовується навичок швидко орієнтуватися: 
відрізняти головне у фактурі від другорядного, здатність розпізнати 
гармонію і в той же час чуйно слідкувати за солістом, реагувати на 
його виконання, відчувати темп та відхилення від нього.  

Клас концертмейстерської майстерності – одна з тих дисциплін, 
яка особливо допомагає вихованню майбутніх музикантів. Завдання 
викладача – прищепити повагу та любов до цього роду виконавського 
мистецтва. З перших же занять в класі треба вселяти своїм 
вихованцям, що артист на концертній естраді – це пропагандист 
класичного мистецтва, вихователь смаку та світогляду слухачів.  
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Руслана Лісова, 
викладач Чернігівської музичної  

школи імені Є.В. Богословського № 2 
 

МУЗИКУВАННЯ У КЛАСІ ФОРТЕПІАНО 
 

На сучасному етапі початкової музичної освіти гостро постає 
питання про необхідність створення нових навчальних посібників, 
введення нових педагогічних технологій: методик, програм. Це 
пов'язано з заміною основного завдання навчання в дитячих 
музичних школах та школах мистецтв. Якщо раніше акцент ставився 
на професійність освіти, то зараз на перший план виходить питання 
про виховання та розвиток дітей за допомогою навчання музиці.  

У навчанні дітей музиці потрібен новий підхід. Потрібно не 
просто навчити дитину грати на фортепіано, але, в першу чергу, 
прищепити любов до музики, пробудити у дітей бажання музикувати 
самостійно. 

Одна з тенденцій в сучасній педагогіці (О. Геталова, 
Т. Смирнова) - активізувати процес музично-естетичного виховання 
дітей через їх творчість. Сучасна педагогіка надає цій роботі велике 
значення, так як вона сприяє формування живого інтересу учнів до 
музики, швидшому розвитку їх музичного мислення, слуху, 
допомагає учням краще сприймати розучувані твори. 

В кожній дитині закладено потребу в творчості. Дуже важливо 
для юного музиканта створювати свої твори, а не тільки 
інтерпретувати чужі. Як показує практика, діти краще і швидше 
сприймають те, що викликає у них емоційний інтерес. Бажання 
урізноманітнити, збагатити процес навчання дитини музиці призвело 
до складання даної методичної розробки. 

Найдоступніша форма музичної творчості в класі фортепіано, 
яка дозволяє виховати стійкий інтерес учнів до навчання - 
музикування. 

Навчання охоплює такі види робіт: 
- підбір по слуху знайомих мелодій; 
- підбір акомпанементу; 
- спів з власним акомпанементом, гра в різних ансамблях 

(скрипка, фортепіано); 
- транспонування; 
- освоєння різних типів фактур акомпанементу; 
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- гра по цифровкам (літерним позначенням акордів). 
 
Мета методичних рекомендацій - посилити роль творчого 

початку у вихованні юного музиканта, пробудити і розвинути творчу 
фантазію учня, активізувати його творчі здібності. 

Завдання: 
Пізнавальні: 
- Освоєння навичок музичної творчості, вивчення різних 

музичних стилів, жанрів, епох; 
- залучення до пісенного репертуару, українського та 

зарубіжного; 
- вироблення гарної орієнтації на клавіатурі (вільне володіння 

інструментом); 
- закріплення піаністичних навичок; 
- знайомство з різними видами фактури акомпанементу. 
Виховні: 
- формування емоційно - ціннісного ставлення до себе, 

близьких, світу прекрасного; 
- виховання музично - естетичних почуттів особистості, 

формування музичного смаку; 
- формування оптимістичного ( «мажорного») погляду на самого 

себе і оточуючих. 
Розвиваючі: 
- розвиток почуття ритму, мислення, інтуїції, збагачення 

музичної пам'яті; 
- розвиток загального кругозору, творчого кола дружнього 

спілкування; 
- виявлення і розвиток творчого потенціалу та його 

самореалізація; 
- підвищення почуття впевненості в своїх силах. 
 
Актуальність роботи обумовлена тим, що початкова музична 

освіта в нашій країні переживає не простий період. За останні роки 
соціальна і культурна ситуація сильно змінилася. Викладачі музичних 
шкіл виявляються сьогодні в нових, фактично ринкових умовах. 
Музична освіта дітей в колишніх його формах все частіше перестає 
бути затребуваним. Часто діти приймаються в музичну школу без 
конкурсного відбору, вчителям доводиться міняти як структуру, так і 
зміст навчального процесу.  
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За станом здоров'я сучасні діти серйозно відрізняються від своїх 
однолітків минулих років. Сильно зросло навантаження в 
загальноосвітній школі, багато дітей, крім музичної школи, 
займаються танцями, мовами, спортом. У такій ситуації традиційний 
стиль викладання не завжди виявляється успішним. Дана робота 
допомагає знайти шляхи творчого розвитку учнів, не залежно від їх 
ступеня обдарованості. 

Матеріал, викладений у роботі, засвоюється дітьми протягом 
декількох років. Адже більшість уроків вимагає повторень, 
наполегливого тренування. Але термін навчання підбору в основному 
залежить від індивідуальних можливостей учня: його здібностей, 
творчих успіхів, технічної підготовки і інтелекту. 
 

Список літератури 
1. Розвиток творчих здібностей дітей: Методичні 

рекомендації для викладачів ДМШ/ Укладач Л. В. Карпенко. – Суми: 
Видавництво «Університетська книга», 2000. – 54с. 

 
 
 
 
 

Олена Локоть, 
Викладач Чернігівської музичної  

школи № 1 імені С.В. Вільконського 
 

ДО ПИТАННЯ СПІВПРАЦІ ВИКЛАДАЧА  
СОЛЬНОГО СПІВУ І КОНЦЕРТМЕЙСТЕРА 

 
Праця вокального педагога за своєю специфікою тісно пов’язана 

з діяльністю концертмейстера. Для педагога концертмейстер – права 
рука і перший помічник. 

Педагог і вокальний концертмейстер у педагогічному сенсі є 
рівноправними членами навчально-виховного процесу 

Підтвердженням цієї думки може в значній мірі слугувати 
співпраця та взаєморозуміння вокального педагога і концертмейстера 
в групі раннього естетичного розвитку дітей «Домісолька» в 
Чернігівській музичній школі № 1 ім.С.В. Вільконського. 
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В тісній співпраці з діяльністю концертмейстера основна увага 
вокального педагога приділяється вокально-технічній роботі, яка 
включає виховання слухових уявлень, напрацювання м’язових 
відчуттів та художньо-естетичне виховання учнів. Доброзичлива та 
спокійна атмосфера, оптимальний режим праці з дітьми також значно 
допомагають успішній роботі.  

З огляду на це, діяльність концертмейстера вимагає не тільки 
досконалого володіння фортепіано, різнобічних музично-
виконавських обдарувань, а й специфічних теоретико-методичних 
знань з основ методики вокального навчання, термінології, фізіолого-
психологічних особливостей учнів та постійної творчої зібраності й 
особливого покликання. 

Коло діяльності вокального концертмейстера в групі раннього 
естетичного розвитку «Домісолька» та класі сольного співу досить 
широке. Спільно з педагогом, він залучає учнів до світу прекрасного, 
допомагає їм виробити навички правильного звукоутворення, 
розвивати загальну культуру і музичність. У зв’язку з особливостями 
розвитку дитячого голосу, концертмейстерська праця відрізняється 
рядом додаткових складнощів і особливою відповідальністю. 

Від виразного і художнього виконання акомпанементу твору 
залежить емоційний настрій проведення уроку. Чітке фразування, 
яскраві динамічні контрасти допомагають дітям почути музику і 
відтворити її у вокальному виконанні. Музика і спів, в гармонійному 
поєднанні – чудовий спосіб розвитку емоційної сфери учнів, основи 
їх вокального розвитку. 

Одним із важливих аспектів успішної співпраці педагога і 
концертмейстера є здатність музиканта швидко читати з аркуша 
та вміння транспонувати. 

Поряд з цим, специфіка роботи в групі «Домісолька» та класі 
сольного співу передбачає необхідність володіння такими навичками 
як гра на слух супроводу до мелодії, елементарна імпровізація 
вступу, програшів, варіювання фортепіанного акомпанементу при 
повторенні куплетів тощо.  

В процесі спільної діяльності педагога і концертмейстера над 
вивченням вокального твору ставиться єдина мета – допомогти 
учневі проникнути в образний зміст твору, розбудити його уяву і 
фантазію та віднайти відповідні виражальні засоби виконання. З 
огляду на це, особливого значення набувають складові елементи 
початкового етапу роботи над вокальним твором, а саме: ілюстрація 
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музичного твору, аналіз й співвідношення тексту і мелодії, та 
засвоєння музичного тексту.  

В процесі роботи над вокальним твором досвідчений 
концертмейстер завжди може надати цінні поради, допомогти учню 
засвоїти складні ритмічні малюнки, виправити неточності мелодії, 
виконати вказівки педагога. Проте, важливо застерегти 
концертмейстера від зауважень під час співу учня, намагаючись 
виправити неточності мелодії чи ритму. Це слід зробити після 
закінчення виконання окремого відрізку твору наполегливо і без 
дратування.  

Робота над вивченням нового твору завжди носить 
індивідуальний характер стосовно кожного учня і відповідає його 
вокальним здібностям та сформованим навичкам. Про важливість 
інструментального акомпанементу вокальних творів, зокрема 
зазначає Є.М. Шендерович у своїй праці «В концертмейстерском 
классе: размышления педагога». 

На нашу думку, на початковому етапі вивчення нового твору 
недоцільно вимагати від учня емоційного виконання. Тому що, 
намагаючись емоційно виконати «сирий матеріал», учень, як 
правило, випускає з поля зору точну інтонацію та правильне 
засвоєння нотного тексту. Тут слід дотримуватись послідовності і 
чітко наміченого плану. Поряд з цим, важливо також допомогти 
учневі свідомо відноситись до процесу звукоутворення та навчити 
стежити за інтонаційною красою голосу й уникати «строкатості» у 
його забарвленні.  

Об’єктом особливої уваги викладача та концертмейстера має 
бути правильне використання темпів та динамічних відтінків. Тут 
суттєвим буде застерігати учня від співу на повну силу голосу. Так, 
багаторазове повторення складних фраз, особливо у високій 
теситурі, неминуче призводить до перевтоми голосового апарату 
учня та часто викликає професійні захворювання.  

Найулюбленішим, зрозумілим, доступним дітям жанром є пісня. 
Щоб звичайна пісня прозвучала як художній твір, потрібна спільна 
праця й витончений смак педагога, концертмейстера і учня. Слід 
підкреслити, що важливу роль відіграє перше ознайомлення та 
враження учня з твором через художньо-професійну ілюстрацію 
викладача та концертмейстера. 

Плідна співпраця вокального педагога і концертмейстера 
особливо відчутна при підготовці і проведенні численних культурно-
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виховних заходів та під час участі в конкурсах і фестивалях. Тут 
встановлення творчого і ділового контакту базується на людських і 
духовних засадах, що є важливою запорукою їх успішної діяльності. 

Досвід показує, що праця вокального педагога і 
концертмейстера об’єднується як педагогічними так і творчими 
функціями. Від злагодженості, майстерності і натхнення в їх праці, 
головним чином залежать результати та творчі досягнення. 
Численні дипломи лауреатів та інші відзнаки міжнародних, 
всеукраїнських та регіональних конкурсах є дієвим підтвердженням 
цього положення. 

Отже, різні форми педагогічної, практичної та виконавської 
співпраці педагога і концертмейстера підтверджують широке коло 
професійних завдань в ході індивідуальних занять над розвитком 
дитячого голосу. 

Таким чином, співпраця вокального педагога та 
концертмейстера в групі раннього естетичного розвитку 
«Домісолька» та класі сольного співу направлена на формування у 
учнів вокально-технічних та виконавських навичок, сприяє розвитку 
їх художнього смаку, розширює музично-образні уявлення та виховує 
творчу індивідуальність. 
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ПРЕЗЕНТАЦІЯ ДІЯЛЬНОСТІ ВИКЛАДАЧА ДИТЯЧИХ 

МИСТЕЦЬКИХ ШКІЛ ЗАСОБАМИ СУЧАСНИХ 
ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ 

 
У час розвитку інформаційних технологій не можна не обійти 

увагою такі шляхи популяризації культури і мистецтва, як через 
друковані видання, так і мережу Інтернет. Зокрема, велика роль в 
цьому відводиться діяльності викладача дитячих мистецьких шкіл.  

Презентація діяльності викладача має втілення як у друкованому 
вигляді, так і у вигляді презентацій, кліпів, слайд-шоу.  

Друкованому виданню передує кропітка робота викладача-
автора над оригінал-макетом.  

Зокрема, це визначення виду та формату видання, цільової 
аудиторії, складання кошторису витрат, розрахунок собівартості 
видання, тиражу, не кажучи вже про ретельну літературну та фахову 
правку та рецензування.  

Як відомо, дитяча аудиторія сприймає інформацію, в першу 
чергу, через яскраві óбрази, ілюстрації. На цьому шляху на викладача 
чатують такі небезпеки: 1) відволікання учня від навчального процесу 
та 2) висока собівартість видання – при значній кількості кольорових 
ілюстрацій, або 1) складність зацікавлення учня предметом – при 
недостатній кількості яскравих образів, зображень тощо. Тому 
важливим є визначення оптимальної кількості ілюстрацій, як 
кольорових, так і чорно-білих, витримавши паритет. Така собі 
Арістотелівська «золота середина», що розташована посередині, але 
трохи зсунута у бік недоліку. В цьому плані, на нашу думку, 
доцільніше вставляти чорно-білі графічні малюнки, а одним із 
домашніх завдань може бути їх розфарбовування. Таким чином, 
простежується звʼязок кольору та звуку.  

Другий крок – визначення формату – дозволить визначитися і з 
тиражем також. Формат А5 доцільний для методичних рекомендацій і 
для дитячої аудиторії не є доцільним, на відміну від формату А4. 
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друге питання – розташування: книжковий чи альбомний? Саме це і 
визначається на етапі створення оригінал-макету. Обов’язковою 
умовою є дотримання загальної кількості сторінок кратно 4 
(мінімальна умова), а в ідеалі – 16. Також рекомендовано 
використовувати звичайні шрифти: Times New Roman, Arial, 
Bookman Old Style, Georgia, Verdana, Monotype Corsiva – оскільки 1) 
ці шрифти є на будь-якому компʼютері (в т.ч. у видавництві) та 2) 
декоровані шрифти заважкі для сприйняття.  

При визначенні тиражу необхідно усвідомлювати, що чим він 
більший, тим менша собівартість окремого примірника, але і 
враховувати питання реалізації і, як мінімум, самоокупності видання.  

Заключний етап підготовки оригінал-макету до друку є 
рецензування та рекомендація до друку видання. З-поміж двох/трьох 
рецензентів-фахівців у питанні, якого стосується видання, один 
повинен мати науковий ступінь та/або вчене/почесне звання. Не 
менш важливим є і те, що рецензенти не повинні працювати з 
автором в одній установі. 

Рекомендацію до друку надає як вища школа, так і установа, в 
якій працює автор. Проте варто враховувати, що рекомендація вищої 
школи, яка має більший статус, вимагає більш ретельної підготовки 
видання.  

Слайд-шоу, як засіб презентації діяльності викладача дитячих 
мистецьких шкіл, доцільно використовувати, окрім навчальної 
роботи, при звітуванні на педагогічних радах, в управліннях, 
департаментах тощо. Для їх створення, зазвичай, використовуються 
засоби Microsoft Office, зокрема, Power Point. Програма дозволяє 
окрім тексту, таблиць, схем та ілюстрацій використовувати також і 
аудіо та відео файли. Недоліком її, в такому разі, є те, що самі 
аудіовізуальні файли повинні розташовуватися в тому місці, шлях до 
якого зазначено у файлі *.ppt. При переносі на інший пристрій або 
видаленні цих файлів презентація в повному обсязі відтворюватися 
не буде.  

Ще одним елементом, який робить презентацію яскравішою, є 
плавні переходи від одного слайду до іншого, що супроводжується 
коротесенькими звуками (дзвін, клацання, шум повітря/води тощо).  

Важливою функцією є заміна слайдів через певні проміжки 
часу, що дозволяє викладачу не відволікатися від заняття на зміну 
слайду. 
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Окремим, якісно новим видом презентаційної діяльності є 
створення відео ролику, кліпу, фільму (короткометражного), що 
демонструє діяльність викладача, його здобутки.  

На першому місці, для цих цілей, знаходиться програма Nero 
Video (версій 2014 і вище)(NB ! – версії 2015 і вище вимагають 
встановлення Net.Framework 4.0 і вище).  

Програма дозволяє створювати відео з використанням повного 
спектру аудіовізуальних файлів (фото, відео, музика, голос) як у 
режимі експрес-фільму, так і у повному режимі. Корисною є функція 
розділення відео та аудіо доріжок файлу, накладання відео/аудіо 
файлів один на одного, додавання голосового супроводу, титрів, 
обрізання файлів з точністю 0:00:00:00 сек.  

Параметри збереження готового файлу представлені низкою 
кодексів, в тому числі з максимальною компресією та без неї взагалі. 
Формати збереженого файлу матимуть розширення *.avi (XviD, DivX, 
MPEG-2), *.mkv (AVC, MPEG-4) або NTSC (DVD-5)(безпосередній 
запис на диск у форматі DVD-video), що забезпечить відтворення 
файлу на будь-якому пристрої. Існує також можливість збереження 
лише аудіо файлу із готового проекту Nero Video.  

Таким чином, посідаючи чільне місце в роботі викладача 
дитячих мистецьких шкіл, презентаційна діяльність, будучи 
спрямована на демонстрацію досягнень як викладача, так і учня, має 
в своєму арсеналі цілу низку компʼютерних програм, здатних 
забезпечити якісну ілюстрацію творчого і педагогічного здобутку 
педагога та дозволить залучити до мистецтва широкий загал.  
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ПРОФЕСІЙНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ВИКЛАДАЧА  
ПРИ РОБОТІ З НОТНИМ ТЕКСТОМ 

 
Протягом довгого шляху розвитку виконавського мистецтва роль 

його головної дійової особи – музиканта-виконавця – сприймалася і 
оцінювалася по-різному. Як відомо, в кінці XVIII – спочатку XIX 
століття діяльність композитора і виконавця все більш 
диференціювалася. Невибагливим вимогам нової, так званої широкої 
публіки, все більше відповідали зовнішня ефектність, блиск, 
філігранна обробка виконання музики, яка не мала глибокого змісту, 
швидше розважальної, яка дивувала або милувала слух. Прагнучи 
захистити свої твори від подібного виконавського свавілля, 
композитори стали більш повно і докладно фіксувати в нотному 
запису бажані деталі виконання. 

Актуальність розглядуваної проблематики формується 
переважно у сфері виконавської діяльності учнів. Відсутність 
усвідомлення значення професійного підходу в роботі над нотним 
текстом призводить до відсутності розуміння змісту виконуваної 
музики та в подальшому зменшення потенціалу зростання 
професійно-технологічної майстерності виконавця.  

Творчий процес роботи над музичним твором розглядався в 
працях багатьох видатних діячів фортепіанного мистецтва: 
А. Артоболевської, О. Вицинського, І. Гофмана, А. Каузової, 
Г. Когана, А. Корто, К. Мартінсена, Б. Милича, А. Мндоянц, 
О. Ніколаєва, Л. Седракян, Г. Хохрякової, С. Фейнберга, А. Щапова та 
ін., однак питання професійного підходу в роботі з нотним текстом 
залишається недостатньо вивченим, чим і обумовлена актуальність 
цієї роботи. 

Мета дослідження полягає у вивченні особливостей професійної 
участі викладача в процесі роботи над нотним текстом. 

Новизна мови та індивідуальність стилю композитора, не завжди 
вірно тлумачилися виконавцями, змушували деталізувати відтворення 
авторського тексту, вносячи в нього ремарки, словесні пояснення і т.д. 
Як справедливо зауважував Г. Коган, «...горе творчої свободи 
виконавців, звуження їх прав по відношенню до твору історично 
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стало результатом зловживання цими правами, цією свободою ...» [1, 
с. 360]. А. Корто писав: «... немає мистецтва, яке більшою мірою, ніж 
музична інтерпретація, передбачало делікатне поводження, витончене 
розуміння всіх станів почуттів або вражень, які слід повідомити 
слухачеві за допомогою таємничого чарівництва звучань» [2, с. 15].  

Виконання музичного твору – це співтворчість з композитором. 
П’єса «живе», коли вона озвучена відповідно до її задуму. Завдання 
виконавця не тільки «прочитати» текст, а й проникнути в сутність 
нотного запису. Процес роботи над твором відбувається наступним 
шляхом: від ескізного відтворення до поступового вимальовування 
задуму. Величезну роль відіграють тут словесні вказівки викладача і 
наочний показ твору. 

Педагог повинен володіти не тільки глибокими знаннями, а й 
дуже високою технікою педагогічної роботи: вміти правильно 
підходити до кожного учня, враховуючи його індивідуальні 
особливості, знаходити правильне рішення того чи іншого питання в 
самих різних ситуаціях; нарешті – що дуже важливо, – він повинен 
вміти гранично доцільно використовувати обмежений час уроку так, 
щоб встигнути, переглянути підсумки домашньої роботи учня, дати 
йому чіткі вказівки, і встигнути надати необхідну допомогу.  

Творчий процес роботи над музичним твором поділяється на 
певні етапи. К. Черні називав ці етапи «розбором, технічним 
освоєнням, художньою обробкою» [3, с. 8]; А. Щапов характеризував 
їх як початковий, «ранній серединний», «пізній серединний», 
заключний [4, сс. 79,87,100];  Г. Гінзбург – «зародження образу, 
елементарна робота, пристосування» [5, с. 37]; О. Вицинський – 
початкове формування музичного образу, технічне оволодіння твором, 
виконавська реалізація музичного образу [3, с. 16]. 

Зупинимося на розгляді чотирьох таких етапів: ознайомленні, 
роботи над деталями, оформленні (тобто пристосуванні, корегуванні 
деталей) і підготовки п’єси до сценічного втілення. 

Перший етап – ознайомлення. 
На етапі ознайомлення з твором мета педагогічної діяльності 

полягає в розвитку синтетичного мислення учнів, формуванні 
установки на створення первинного образу п’єси, що потребують 
розширення інтелектуального фону учнів і збагачення їх музичного 
багажу. 

Другий етап – робота над деталями. 
Мета другого етапу роботи над музичним твором має на увазі 
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детальне вивчення авторського тексту. Скрупульозне вивчення 
нотного запису прояснює процеси розвитку твору, уточнює 
внутрішньо слухове уявлення про кожну грань образу, вчить розуміти 
і цінувати роль окремих засобів музичної виразності всередині 
художнього цілого. 

Третій етап – оформлення. 
Мета третього етапу – досягнення цілісності виконання твору, 

об’єднання вивчених деталей в цілісний організм. 
Невід’ємною стадією роботи музиканта над оформленням 

звукового образу є аналіз. Він сприяє викристалізовуванню в 
усвідомленні виконавця ясних і чітких слухових уявлень про деталі 
твору. На основі цих уявлень піаніст осягає найближчі логічні зв’язки 
твори. Далі, завдяки довгому слуховому мисленню, учень починає 
охоплювати більш далекі смислові співвідношення. 

Четвертий етап – підготовка до сценічного втілення. 
Мета заключного етапу роботи музиканта над твором полягає в 

досягненні рівня «естетичної довершеності» інтерпретації. 
Охоплення форми можливе лише в тому випадку, якщо музикант 

зможе піднятися над реальністю і перетворитися з безпосереднього 
учасника подій, в режисера музичного дійства. Такий підхід до форми 
дозволить виконавцю досягти в інтерпретації рівноваги між 
інтелектуальним початком і силою безпосереднього почуття, 
домогтися необхідного співвідношення між раціонально-логічним і 
емоційним. 

Діти за своєю природою реалісти. Тому вони не завжди старанно 
виконують завдання, якщо не бачать перед собою ясної і досяжної 
мети. Серйозне завдання педагога – змусити дитину повірити, що всі 
рекомендовані прийоми розучування приведуть до бажаного 
результату. Від педагога-музиканта потрібна постійна чуйність на 
художній зміст музичних творів, над якими працює учень, творчий 
підхід до їх трактування і способам оволодіння їх специфічними 
труднощами. Педагог повинен вміти кожен раз свіжими очима 
поглянути на художній музичний твір, який виконує учень. Навіть в 
тих випадках, коли важко знайти нову деталь трактування в давно 
знайомому творі, – майже завжди є можливість, ґрунтуючись на 
попередньому досвіді, внести ті чи інші поліпшення в процес 
освоєння цього твору учнем, прискорити оволодіння його 
труднощами, – і тим самим зробити роботу цікавою і для себе, і для 
учня. Роль педагога в процесі розучування музичного твору 
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величезна. Участь його повинна бути активно-творчою з самого 
розбору тексту до моменту виходу учня на сцену. 
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РОЗВИТОК КООРДИНАЦІЇ УЧНІВ-ПІАНІСТІВ У ШКОЛАХ 

ЕСТЕТИЧНОГО ВИХОВАННЯ 
 
Фортепіано – інструмент багатоголосний, здатний відтворити 

незліченні відтінки звуків: від мелодії пастушої сопілки до величних 
симфоній.  

На відміну від більшості інших музичних інструментів 
головною особливістю гри на фортепіано є те, що виконавець один, 
без допомоги супроводу, повинен охопити всі елементи музичної 
тканини, донести до слухача як крупний план, так і найдрібніші 
деталі художнього задуму композитора. 

Щоб виконати ці завдання, піаніст повинен володіти багатьма 
навичками. Серед них головне місце займає високорозвинена 
здатність координації рухів. Це і координація між рухами пальців 



 36 

кожної руки, і між руками. Важливе місце у вихованні юного піаніста 
займає не тільки розвиток правильної координації рухів рук, але і 
робота всього ігрового апарату. 

Координація необхідна піаністу для того, щоб у процесі 
виконання зберегти незалежність кожного елементу музичної 
фактури, і разом з тим, не зруйнувати зв’язок окремих мелодично-
гармонічних ліній, підкорюючи їх основному напрямку руху музики. 

Так взаємопроникнення цілого та складових елементів є 
необхідною умовою виразного голосоведення та яскравого 
виконання. 

Важливим залишається те, що вміння вірно скоординувати 
складові музичної тканини є запорукою виконавської свободи. 
Особливо важко відбувається виховання координації в учнів, для 
яких фортепіано є додатковим музичним інструментом. Це домристи, 
скрипалі, духовики та інші, оскільки навчальні плани шкіл 
естетичного виховання передбачають 1 годину на тиждень для 
вивчення предмету за вибором, одним з яких є додатковий музичний 
інструмент – фортепіано.  

Завдання, які пов’язуються з координацією, виникають з самого 
початку музичних занять, з розучування одноголосних мелодій двома 
руками почергово. 

Щоб чергування рук було своєчасним та плавним, треба вміти 
розподіляти увагу між руками і при цьому не переривати ігровий 
процес. Рухи піаніста при цьому повинні бути заздалегідь 
підготовленими: кожна рука перед своїм вступом «бере дихання» 
відповідно характеру звукового завдання і в той же час продовжує 
загальну мелодію, підкорюючись об’єднуючому «диханню» всієї 
фрази.  

Наступний етап у розвитку координації настає при переході до 
п’єс, які виконуються обома руками одночасно. 

Головні труднощі виникають при з’єднанні обох рук, коли до 
мелодії додається другий голос або акомпанемент. На цій стадії 
розучування частіш за все перекручується звучання та ритм п’єси, 
руйнується її цільність, виникають неточності в аплікатурі, штрихах, 
тексті, порушується пластичність рухів. Щоб уникнути всього цього, 
треба розпочинати із зовсім легкого супроводу, поступово 
ускладнюючи його. 

Не секрет, що у своїй практиці кожний педагог стикається з 
таким явищем, що учень хоче скоріше вивчити п’єсу і грати 2 руками, 
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і викладач його не зупиняє в цьому бажанні. Але потім приходиться 
витрачати багато часу на виправлення помилок, а це не йде нікому на 
користь. Тому треба набратися терпіння, і поступово йти до мети. 
Повірте, і результати при такому підході будуть кращими, і 
зекономиться час. Перед учнями виникає дуже складне завдання: не 
допустити перекручування мелодії з доданням до неї акомпанементу. 
Тому, коли учень вже розпочинає з’єднувати п’єсу 2 руками, партію 
лівої руки треба грати дуже тихо, без занурення в клавіатуру, 
переставляти пальці на чергові клавіші, щоб не порушити плавний 
зв’язний рух мелодії. Не завжди учень встигає своєчасно підготувати 
акорд в лівій руці. В таких випадках потрібно уповільнити мелодію, 
але ні в якому разі не переривати зв’язного виконання і не 
зупинятись. В деяких випадках можна навіть пропустити деякі звуки 
у супроводі, але цільність мелодії зберегти. В процесі роботи – 
багаторазових повтореннях – всі ці уповільнення і зупинки 
ліквідуються, а необхідність безперервно слухати мелодію на фоні 
акомпанементу допоможе встановити вірне співвідношення між 
ними. Таким чином, в процесі правильного розучування на 
початковому етапі навчання, формуються навички координації. 

У протилежному випадку, якщо не пройти цей процес, у 
готовому виконанні, коли рухи (іноді неправильні) автоматизувались, 
вони складніше піддаються виправленню. 

Важливо розучувати з учнями якомога більше нескладних п’єс, 
в яких досягається координація складових елементів. Це стосується 
не тільки початкового етапу, але й подальшого навчання. Такий 
підхід – дуже корисний для закріплення навичок координації. 

Значне місце у педагогічному репертуарі займають п’єси, в яких 
фактура допомагає спрямувати увагу на горизонтальні рухи 
супроводжуючих елементів. При розучуванні таких п’єс треба 
добиватися, щоб учень уявляв партію супроводу не просто як 
чергування окремих нот або акордів, а як зв’язну лінію рухів 
музичної тканини «Колискову» Ю.Гусєва та аналогічні п’єси корисно 
пограти тільки з одним акордом в кожному такті, без повторення. 
Після цього, граючи супровід повністю, легше буде зберегти 
досягнутий рівень звучання та незалежність фразировки мелодичної 
лінії на фоні безперервного руху четвертих нот. У цій роботі 
неабияка роль належить зручній аплікатурі, за допомогою якої легше 
ув’язати голоси у цілісні лінії. 
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По мірі ускладнення піаністичних завдань треба закріплювати в 
учнів вміння слідкувати за горизонтальним рухом музичної тканини. 
«Горизонтальне мислення» сприяє зв’язному розвитку виконавчого 
процесу, позбавляє його статичності та метричності. В репертуарі 
учнів велике місце повинні займати поліфонічні твори, твори 
композиторів-класиків та інші. Таким чином, розвиток координації 
стає більш успішним. 

Придбання навичок координації пов’язано з рішенням широкого 
кола завдань: активізація слуху, розвиток горизонтального мислення 
та організація ігрових рухів, точність та швидкість розучування. Цій  
роботі треба приділяти першочергову роль. В роботі з учнями завжди 
треба використовувати індивідуальний підхід, не перевантажувати їх 
надмірними завданнями, особливо рухово-технічного характеру. Таке 
перевантаження у більшості випадків сприяє скованості 
піаністичного апарату, відволікає увагу учня від музично-звукових 
завдань та сприяє втраті зацікавленості в заняттях. 

Відомо, що музичний та технічний розвиток піаніста 
відчувається у тісному взаємозв’язку. «Найбільшу помилку робить 
той, хто відриває техніку від змісту музичного твору» – сказав 
видатний піаніст-педагог К.Ігумнов [9,ст.87]. Є.М.Тімакін 
«Виховання піаніста». 

Передусім, треба ясно уявляти собі музичне завдання, а воно 
вже буде визначати відповідні ігрові рухи. У свою чергу, технічний 
прийом, якщо він вірно знайдений, допомагає виконати музичне 
завдання. 

Вже з перших кроків навчання треба добиватися зв’язку 
музично-звукової уяви з ігровим прийомом. Щоб створити найбільш 
сприятливі технічні умови для вираження музики треба керуватися 
принципами розвитку піаністичного апарату. «Вони такі: 

- гнучкість та пластичність апарату, 
- зв’язок усіх ланок апарату при ведучих активних пальцях, 
- доцільність та економія рухів, 
- керування технічним процесом  
- звуковий результат» [9, ст.90]. 
 
Таким чином, відбувається подальший розвиток техніки та 

удосконалення рухів піаністів. 
Тут можна навести вислів відомого піаніста, видатного педагога 

С.Савшинського: «Тільки навички, придбані у втілюванні музичного 
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образу у матеріалі, можуть призвести до справжньої віртуозності 
виконавця» [9, с.143]. Його слова ще раз підтверджують важливість 
тісного зв’язку музичного та технічного розвитку музиканта-піаніста. 
А  Г.Г.Нейгауз сказав так: «Для досягнення найкращих технічних 
результатів та володіння різноманітними якостями звука треба 
використовувати всі можливості тіла від пальця до всього тулуба [9, 
с.67]. Він бачив злиття музики і техніки тільки при умові розвиненої 
координації піаніста. 

У фортепіанній літературі часто зустрічаються твори з рухливим 
акомпанементом ( так звані «альбертієві баси»), на фоні якого 
звучить мелодія. 

Перше прочитання творів з подібною фактурою іноді дуже 
важко дається дітям. Для того, щоб полегшити завдання, спочатку 
треба добре вивчити мелодію ( партію правої руки), а гармонічні 
фігурації в акомпанементі «позбирати» в акорди. Таке акордове 
мислення допомагає опануванню гармонічної будови твору, а також 
звуковому співвідношенню мелодії та супроводу. 

Наступний етап: з’єднання 2 руками. Спочатку треба пограти 
мелодію разом з акордами в партії лівої руки. Причому мелодію треба 
виконувати виразно, вірно фразирувати, а потім вже переходити до 
гри акомпанементу, точно за текстом. 

Зразу треба добиватися від учня різного занурення рук в 
клавіатуру: правої – глибокого, співучого, лівої – легкого. При цьому 
треба враховувати, що акомпанемент повинен допомагати розвитку 
мелодії, фразируванню; створювати лінію безперервного руху, 
посилювати або послабляти звучність, як того вимагає зміст твору. 
Це серединний етап вивчення. 

На останньому етапі треба мислити крупними будовами, але не 
втрачати дрібні елементи. Такий підхід буде сприяти емоційно-
виразному виконанню та сприйняттю твору в цілому. 

У фортепіанній літературі є безліч різноманітних творів, в яких 
партії правої та лівої руки мають протилежні штрихи. Взагалі, 
музикант-піаніст завжди стикається з такими труднощами. Йому 
треба так узгодити ці різні штрихи, щоб не порушити цілісність руху 
кожної партії і загального звучання твору. 

В таких випадках навички координації грають велику роль. 
Учень стикається з одночасним виконанням різних штрихів в 

обох партіях. Працюючи над незалежністю елементів фактури, він 
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удосконалює навички, які йому знадобляться у вирішенні таких же 
завдань у роботі над багатьма іншими творами. 

Зберегти виразність елементів, добитися незалежності 
фразировки, штрихів, рухів, розкрити зміст твору – ось головні 
завдання, які треба вирішувати піаністам у виконавчому процесі. 

Велике значення має координація у роботі над творами, в яких 
мелодія перемішується з партії однієї руки до партії другої руки. В 
таких п’єсах важливо вміти швидко перелаштуватися, щоб знайти 
вірне співвідношення мелодії та акомпанементу у нових регістрах. 

Гарно розвинена координація потрібна піаністу у вирішенні всіх 
музично-піаністичних завдань. Розвивати і удосконалювати її 
потрібно на художньо-музичному матеріалі. Для цього можна 
використовувати допоміжні вправи. Їх можна давати учням на рівних 
етапах навчання. Це може бути виконання знайомих пісень у 
відповідній обробці, де виписується тільки фактура супроводу, а 
мелодію учень грає напам’ять. Такі вправи треба давати учням на всіх 
етапах навчання, ступінь складності повинна відповідати рівню 
розвитку учня. 

Виконуючи такі вправи, учні усвідомлюють складові лінії 
фактури, розвивають слух та поліфонічні навички, удосконалюють 
координацію рухів. Вміння правильно скоординувати загальне 
звучання, зберегти «виразне» обличчя кожного елементу залежить від 
рівня піаністичної майстерності виконавця, здатності чути музичну 
тканину, навичок гнучкого переключення уваги, високого рівня 
володіння координацією рухів. 

У своїй практичній роботі викладачі часто стикаються з тим, що 
одні учні швидко пристосовуються до рухів, а іншим важко це 
зробити. 

Вчені довели, що координація залежить від типологічних 
особливостей нервової системи людини. Аналізуючи тип людини, 
вчений І.П.Павлов характеризує холерика як нестримний тип, 
меланхоліка як слабкий, у якого сильні емоції викликають не 
збудження, а роздратування.  

Ці особливості впливають на життя людини, його поведінку та 
на виконання на музичному інструменті. 

Враховуючи особливості нервової системи дитини, педагогу 
буде легше визначити в якому напрямку її розвивати. Наявність 
рухливості створює передумови до швидкості та вправності у 
техніці., сприяє формуванню віртуоза. І навпаки, схильність до 
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споглядальності, яка притаманна людям спокійного типу, сприяє 
вихованню виконавця-філософа або лірика. Таким чином, 
визначивши психотипи дитини, викладач може пред’явити учню 
більше вимог у тому напрямку, який до нього ближчий за його 
даними. Але все одно, учня треба розвивати з усіх боків. Під впливом 
виховання відбуваються певні зрушення у діяльності нервової 
системи, і, звичайно, у поведінці дітей. 

Все це впливає на усвідомлення музичних творів, на 
координацію рухів і весь виконавчий процес. Автору цих рядків 
приходилося багато разів переконуватися в цьому. 

Координаційна узгодженість є важливою умовою для занять на 
музичному інструменті. Робота мозкового центру, який відповідає за 
ритм та співпадає з центром, важко піддається виправленню. Тому, 
при відборі до музичної школи треба звертати увагу на координаційні 
здібності дитини. 

Більшість дітей, які прийшли до ДМШ (6-7 років), мають 
скутість рухів, зажатість плечового поясу, кистей рук, невисокий 
рівень розвитку дрібної моторики. Особливе значення має проблема 
звільнення ігрового апарату. 

В основі координуючих рухів піаністів лежать рухові дії 
корпусу. Вони містяться в необхідності покачування верхньої 
частини корпусу у всіх напрямках, нахилах вправо або закиданні 
назад, рухах в різні боки. Рухливість верхньої частини корпусу 
свідчить про вміння виконавця розслабляти м’язові групи плечового 
поясу та рук у процесі гри. 

Основний принцип координуючих дій – цілісність відчуттів 
верхньої частини корпусу. Дії окремих частин корпусу ( рук та 
голови) повинні бути похідними від загальних рухів корпусу та 
цілком йому підпорядковуватись. 

Координуючі рухові дії – це чітко обумовлена система. 
Фундаментом для виховання координації рук є силові зони, які 

не тільки організовують рухові дії усіх частин руки, але і визначають 
характер їх дій. 

З перших уроків з дітьми треба добиватись вільності, 
пластичності та ритмічності рухів, які є основою початкового 
формування моторики. 

Причому добиватися вільності не тільки рук, але й всього 
корпусу ( плечей, шиї). 
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Вправи з підготовки корпусу учнів до гри на фортепіано 
діляться на 2 етапи: доінструментальний та інструментальний. 
Кожний етап має свої певні завдання у формуванні необхідних 
ігрових відчуттів та рухів. 

Початковий період роботи над координацією корисно 
розпочинати з узгоджених рухів рук: синхронні підняття та падіння, 
синхронні вертикальні та горизонтальні розмахові рухи. Сприйняття 
таких узгоджених рухів більш прийнятне для дитини. 

Тільки після таких занять можна переходити до рухів, які 
відрізняються за своєю структурою та функціями. 

Кожний рух повинен виховуватись окремо за участю свідомості, 
доводитись до певної чіткості і тільки після цього з’єднуватись з 
іншим. 

Саме така сувора послідовність та поступовість роботи над 
кожним новим прийомом, є запорукою успіху. 

У своїй роботі з учнями ми використовуємо вправи, які 
розвивають координацію рухів, вільність рук, глибину взяття звука, а 
саме: 

1. «Ліфти». Дитина почергово піднімає та опускає руки. 
Причому – коли одна рука («ліфт») піднімається вгору, друга («ліфт») 
– опускається вниз, і навпаки. Опускатися можна на кулачки, потім 
завдання поступово ускладнювати: опускатися на всі пальці, на 
кожний палець окремо. 

2. «Веселі чоловічки». Вправи на столі. «Крокувати» треба 
одночасно пальцями обох рук. Спочатку – по черзі, потім – через 
один палець. 

Наприклад: 1-2, 2-3 і далі, потім 1-3, 2-4, 3-5. 
Потім завдання ускладнювати: «чоловічки крокують» одночасно 

різними пальцями обох рук: 
Наприклад: права рука – 2 та 4 пальцями, ліва – 1-5 пальцями. 
3. «Павучки мандрують». Порівняти з павучками, які несуть 

важкий рюкзак. Спочатку один павучок ( всі 5 пальців підряд) несе, а 
потім передає другому. Так дитина навчиться відчувати як 
передається вага з одного пальця на другий, а також з правої руки – в 
ліву, і навпаки. 

Корисно використовувати пальчикові ігри, які є унікальним 
засобом для розвитку дрібної моторики та мови у комплексі. 

Вони допомагають дитині керувати своїм м’язово-руховим 
апаратом. 
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У своїй практичній роботі корисно давати учням вправи з 
«Музичної гімнастики для пальчиків» (упорядник М.Ковалевська). 
Цей посібник призначений для дітей дошкільного та молодшого 
шкільного віку. Виконуючи вправи музичної гімнастики, треба 
пам’ятати, що це не повинно бути роботою, а процесом пізнання. 
Пізнання – найцікавіша, найважливіша і найцікавіша гра. 

Виконувати вправи треба кожного дня по 3-5 разів у спокійному 
темпі, не напружуючи м’язи. 

Розвивати координацію допомагають вправи для педалі. Ми 
використовуємо такі вправи: 

1. Вільно відхиляється коліно у різні боки, спираючись на  
п’ятку. 

2. Легка вібрація стопою 
3. Обертання стопи навколо педалі 
4. Повертання стопи праворуч, ліворуч. 
Для розвитку координації дуже корисний метод читання 

ритмічних партитур «Тихо-голосно». Сутність цього методу полягає 
в тому, що одна рука стукає ритм на f, а друга – на Р ( у різних 
музичних послідовностях). Кожний етап має свої певні завдання у 
формуванні необхідних  ігрових відчуттів та рухів. 

Добре розвиває координацію між руками виконання вправ 
різними штрихами та з різним нюансуванням. Наприклад: права рука 
виконує легато, а ліва рука в цей час – стаккато і навпаки; права рука 
- f, ліва – р і так далі. 

Граючи їх треба слідкувати, щоб руки рухалися вільно, а зміна 
штрихів та відтінків не впливала на процес виконання. Варіантів 
може бути багато. Це залежить від ступеня фантазії викладача, його 
майстерності та творчого підходу до навчального процесу. 

В такий спосіб як вправи, можна виконувати і одноголосні гами. 
Грати їх різними штрихами і відтінками стандартною аплікатурою. 

Щоб робота над вправами і гамами стала корисною та високо 
результативною, треба дотримуватися методики роботи над ними. 

В рішенні музично-піаністичних завдань координація має дуже 
велике значення. Говорячи про координацію, ми маємо на увазі, перш 
за все, злагодженість рухів піаніста. І це справедливо тому, що всі 
піаністичні завдання здійснюються через руховий процес. Але не 
можна забувати, що всі ігрові рухи залежать від мислено-звукової 
картини, яка складається в уяві виконавця. 
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Видатний піаніст Й.Гофман казав: «Домагайтесь того, щоб 
мислена звукова картина стала виразною; пальці повинні будуть їй 
коритися» [4, с.26]. А це говорить про те, що успішний розвиток 
координації залежить від розвитку мислення та слуху. Не останню 
роль грає і техніка. Недостатня гнучкість технічного апарату 
ускладнює координацію рухів, заважає відтворенню звукової 
картини, яка склалася в уяві піаніста. 

Техніка відпрацьовується завдяки повторним програванням. 
Рухи та їх послідовність краще запам’ятовуються, стають 
автоматизованими. Таким чином, пасажі опановують ся і починають 
впевнено виконуватися. 

Розвиток координації, яка вміщує мислення, слух та ігрові рухи 
є однією з головних проблем в навчанні грі на фортепіано. Навички 
координації необхідні піаністу як для рішень завдань інтерпретації у 
зрілих музикантів, так і для володіння елементарними способами гри 
на фортепіано. 
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З ІСТОРІЇ ФОРТЕПІАННОЇ ПІДГОТОВКИ В ЧЕРНІГІВСЬКОМУ 
МУЗИЧНОМУ КОЛЕДЖІ ІМЕНІ Л.М. РЕВУЦЬКОГО 

 
Історія розвитку фортепіанного мистецтва на Чернігівщині має давні 

традиції і повʼязана, насамперед, з поширенням клавішних музичних 
інструментів, сімейним музикуванням, гастрольно-концертною діяльністю, 
викладацькою практикою.  

Значною подією у розвитку музичної освіти, в цілому, та фортепіанної, 
зокрема, на початку ХХ ст. стало заснування в Чернігові К.В. Сорокіним 
музичного училища. Клас спеціального фортепіано був відкритий з дня 
створення училища. Серед перших викладачів гри на фортепіано слід назвати 
талановитих музикантів, випускників Московської та Санки-Петербурзької 
консерваторій, серед яких: А. Яцкевича, А. Штосс-Петрова та ін. Значний 
внесок у професійну підготовку випускників училища зробили також викладачі 
О. Маслоковець, С. Гурко, М. Мізецька та ін. Також доречно згадати плідну 
діяльність відомого піаніста, професора Московської консерваторії 
Є.В. Богословського в царині становлення чернігівської фортепіанної школи, 
зусиллями якого музично-педагогічні принципи навчання гри на фортепіано 
були підняті на якісно вищій щабель.  

Випускники тих років, серед яких В. Гурко, Н. Володимирського, 
М. Пейсаховича, гідно продовжила справу своїх вчителів, що сприяла 
поширенню фортепіанного мистецтва в місті. Випускники училища 20-30-х рр. 
ХХ ст. викладали у Чернігівській музично-професіональній школі та інших 
закладах освіти й культури.  

Новий етап у розвитку фортепіанної освіти в регіоні повʼязаний з 
відродженням Чернігівського музичного училища в 1961 р. (з 1977 – 
Чернігівське музичне училище імені Л.М. Ревуцького). На сьогодні 
фортепіанний відділ підготував понад 800 спеціалістів. Відділ по праву 
пишається своїми випускниками: лауреатами та дипломантами міжнародних й 
республіканських конкурсів – О. Геворкян, С. Зелинським, Ю. Табаковою, 
О. Вороновою, Д. Тренічевим, О. Бойком, О. Шестак, А. Богачевською, 
Н. Суховерською, О. Лагодою та ін. Фортепіанний відділ закінчили заслужена 
артистка України Ж. Боднарук, заслужений працівник культури України 
О. Астафʼєва, заслужений працівник культури Росії С. Анденко.  

Справі розвитку фортепіанної педагогіки та виконавства присвятила своє 
життя випускниця Московського музично-педагогічного інституту ім. Гнесіних 
Ірина Петрівна Клімова, яка очолювала фортепіанний відділ з часу його 
відновлення в 1961 році упродовж 25 років. Її висока загальна культура, 
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відданість своїй спеціальності, безкорисливість, вимогливість та 
професіоналізм мали великий вплив на формування пріоритетних завдань 
роботи відділу. 

З 1960-х рр. у відділі спеціального фортепіано працюють випускниця 
Київської державної консерваторії імені П.І. Чайковського Л. Демченко, 
випускниця Харківської консерваторії Л. Євтушенко, випускниця 
Московського музично-педагогічного інституту імені Гнесіних Т. Ребузова, які 
підготували цілу плеяду відомих піаністів, викладачів мистецьких шкіл та 
інших музичних закладів.  

Вагомий внесок у навчальну та концертну діяльність відділу зробили 
А. Родіна, Т. Ісхакова, Л. Олексієнко, Л. Добриця, Г. Дем’янчук, Є. Борисова, 
Л. Рощак та ін. 

Підвищення вимог до випускників училища зумовили створення в 1976 р. 
відділу концертмейстерського класу та камерного ансамблю. Першими 
викладачами стали Н. Сорогожська, Т. Кожан, Л. Алексєєва, А. Лисенко, 
Н. Пантелеймончук, Е. Акчуріна, С. Чарковський, І. Дюка, В. Горленко, 
В. Заєць.  

Першою завідуючою відділу стала Т. Кожан, яка очолювала його з 1976 по 
1994 р. Значну роль в роботі відділу відігравала Н. Сорогожська, яка 
пропрацювала на цій ниві понад 40 років.  

За високий виконавській рівень в якості концертмейстера викладач 
В. Литвинова відзначена грамотами та дипломами. Традиції відділу нині 
успішно продовжує Е. Акчуріна, яка очолює циклову комісію та одночасно 
поєднує свою діяльність з концертмейстерством у Академічному камерному 
хорі ім. Д. Бортнянського.  

Загалом, випускники коледжу набувають гідну концертмейстерську 
підготовку, яку втілюють у своїй практичній діяльності у культурно-
мистецьких закладах Чернігово-Сіверщини, дитячих мистецьких школах, 
самодіяльних колективах тощо.  

Велику роль в загальному комплексі навчання і виховання студента 
Чернігівського музичного коледжу імені Л.М. Ревуцького відіграє предмет 
«Фортепіано», викладання якого покладено на педагогічний склад відділу 
загального фортепіано.  

Саме вільне володіння грою на фортепіано сприяє розширенню музично-
художнього світогляду студентів, що є важливим фактором у розвитку творчої 
ініціативи, музичного мислення, гри в ансамблі, диригуванні та навичок 
самостійної роботи.  

Протягом періоду становлення відділу у різні часи його очолювали 
Л. Костенко, Є. Борисова, Л. Алексєєва. З 1996 р. відділ очолює Т. Кожан.  

Нині серед викладачів коледжу – і його вчорашні випускники, зокрема: 
Л. Хусед, Т. Іваненко, О. Кадуліна, І. Позняк. 

Так, Л. Хусед, яка закінчила Чернігівське музичне училище та отримала 
диплом з відзнакою за №1, в училищі працює з 1963 р. Як концертмейстер, 
брала участь у конкурсах із солістами-інструменталістами, за що була 
відзначена грамотами й дипломами, в тому числі з відомим домбристом 
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ансамблю «Росія» В. Нестеренком. За довгу й сумлінну працю Л. Хусед 
нагороджена знаком «За відмінну роботу» Міністерства культури України 
(1991), має подяки та грамоти Чернігівської обласної державної адміністрації та 
Чернігівського музичного училища імені Л.М. Ревуцького.  

Таким чином, Чернігівський музичний коледж імені Л.М. Ревуцького гідно 
продовжує традиції фортепіанної підготовки на Чернігівщині.  

 
 
 
 
 

Марина Харьковська 
Музичний керівник дошкільного навчального  

закладу № 14 «Соколятко», м.Ніжин 
 

КОМП'ЮТЕРНІ ПРОГРАМИ СУЧАСНОГО АРАНЖУВАННЯ  
У ПЕДАГОГІЧНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ ВИКЛАДАЧА  

ДИТЯЧИХ МИСТЕЦЬКИХ ШКІЛ 
 

Сучасна музична освіта невіддільна від застосування комп’ютерних 
технологій. Вони надають викладачам надзвичайно широких можливостей 
організації процесу навчання, подання навчального матеріалу, що відповідають 
вимогам часу. У професійній діяльності вчителі часом стикаються із завданням 
виконати музичний твір різним складом виконавців чи на іншому інструменті. 
Музичні твори проходять певний нотний «переклад», тобто аранжування (фр. 
аrranger - упорядковувати) [7]. Виникнення музичних і нотних редакторів, 
цифрових синтезаторів звуків, рекордерів, програм-аранжувальників сприяє 
ефективності роботи викладача музичних дисциплін [Луценко В.В. Сучасне 
аранжування на комп’ютері. Музичний редактор "Sonar"; С.7]. З виникненням 
комп’ютерних програм для аранжування людство отримало нову сферу для 
наукових досліджень [9]. 

Оновлення професійно-педагогічної діяльності викладача неможливе без 
звертання до праць науковців і потребує вивчення, аналізу, та творчого підходу 
до використання досвіду попередників [2, С.7]. До питань сучасного 
аранжування та програмування зверталися такі науковці як Ю.Абаков, 
В.Вишинський, В.В.Луценко, Г.Смолін та ін. Свої праці дослідники присвятили 
вивченню окремих програм аранжування та їх впровадження у навчальний 
процес. Значення програмування у педагогічній діяльності вчителя музичного 
мистецтва висвітлено у працях І.В.Разон, Б.Є.Матвійчука, Г.Юферової, та ін. 
Проводилися дослідження щодо використання цифрового електронного 
музичного інструментарію у професійній діяльності вчителів музики 
(О.Рибніков) [6, С.168]. Застосування відповідних програм аранжування у 
педагогічній діяльності викладача дитячих мистецьких шкіл (далі – ДМШ) 
досліджено не достатньо. У даній роботі висвітлено характеристику та підбір 
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найбільш уживаних та багатофункціональних програм сучасного аранжування, 
що допоможуть спеціалістам втілити своє бачення музичних композицій. 

Основна мета проблеми: дослідити комп’ютерні програми сучасного 
аранжування у педагогічній діяльності викладача ДМШ. 

Застосування комп'ютерних технологій у мистецькому навчальному 
процесі сьогодення стало незамінним у професіональній роботі музиканта, 
зокрема викладача ДМШ. Процес аранжування музичних творів, завдяки 
використанню комп'ютерних програм, став більш функціональним та 
різноманітним. Фахівцям представлений широкий вибір програм аранжування. 
Серед них Sonar, Cakewalk Pro Audio 9, Cakewalk Overture, Final, Band-in-a-Box, 
Sibelius. Широкого розповсюдження набули такі програми-
автоаранжувальники: Visual Arranger, Jammer Pro, EasyKeys та Band-in-a-Box 
[4, С.69]. Тож зупинимось на деяких з них. 

До сфери найбільш могутніх сучасних музичних редакторів відносять 
Sonar. Він вважається спадкоємцем Cakewalk Pro Audio 9. Поряд з тим, що 
Sonar перейняв все краще від попередника, тут з'явилися нові ефективні засоби 
створення музики й обробки звуку. Властивості програми Sonar визначаються 
можливістю запису та редагування композицій; наявністю MIDI-ефектів; 
можливістю автоматизації будь-якого параметра відтворення, обробки і синтезу 
звуку; наявністю віртуальних синтезаторів, що підключаються; зображенням 
музики у вигляді нот, відбитків клавіш фортепіано, списку повідомлень; 
редагування системних MIDI-повідомлень, текстів пісень [2, С.9]. 

Вимогою сучасної комп’ютеризації для педагогів-композиторів є 
зберігання нотних текстів у електронних варіантах. Найпопулярнішим нотним 
редактором, за допомогою якого створюються нотні тексти, вважають Final. 
Опанування роботи цієї програми створить можливості для збереження власних 
музичних розробок; переведення набраних нотних документів в зображення чи 
аудіофайли; накопичення матеріалів для упорядкування власних нотних збірок; 
відправки нот на електронну пошту [1]. 

Для викладачів музичного мистецтва дуже зручні програми автоматичного 
аранжування, що допомагає створювати власний пісенний супровід, не 
звертаючись до віртуальних студій. «Їх особливістю є використання відібраних 
і запрограмованих елементів музичних стилів для обігрування заданої 
гармоніїї» [4, С.69]. Одною з найбільш розповсюджених програм-
аранжувальників вважається Band-in-a-Box – cинтезатор-автоакомпаніатор. 
Назва дослівно перекладається «оркестр у коробці». За заданою користувачем 
послідовністю програма створює аранжування у всіх можливих музичних 
напрямах, включаючи і стилі в кожному розділі (джаз, боса-нова, блюз, рок). 
Користувач може вибрати інструментальний склад, який відповідає його 
запитам [5]. 

Для редагування звукових файлів спеціалісти використовують 
аудіоредактори. Одним з кращих звукових редакторів вважають програму Sony 
Sound Forge, яка надає великих можливостей щодо запису та редагування звуку. 
Програма вирізняється високою якістю, швидкістю роботи, функціональністю 
та якісними алгоритмами обробки звуку. На Sony Sound Forge можна 
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виконувати різноманітні завдання – записувати високоякісний цифровий звук 
на комп’ютері, редагувати аудіофайли, видаляти шуми або знижувати їх рівень, 
відновлювати старі записи з аналогових плівок, вінілових платівок та інших 
носіїв [8]. Програма підтримує редагування звукових доріжок відеофайлів – це 
дозволяє синхронізувати звук із зображенням. Для вчителів, які працюють з 
відеоматеріалами, ця функція надзвичайно корисна, тому що велика кількість 
можливостей для обробки звуку та відео на одній програмі значно спрощує 
процес монтажу [4, С.68]. 

Займаючись аранжуванням, викладачі можуть обрати ту програму, 
застосування якої у кінцевому варіанті надасть очікуваний результат. 
Комп'ютерні програми допоможуть сучасному вчителю розвити творчий 
потенціал, втілити у музиці свій задум, інтерпретацію та будь-які нюанси. 
Перспективи подальших досліджень у даному напрямку вбачаємо у розробці 
навчального плану з дисципліни комп’ютерного аранжування для викладання у 
ДМШ. 
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