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интерьерном пространстве, человек и природа должны не разделяться, а 
составлять гармоничное единство. 
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ВИХОВАННЯ САМОСТІЙНОСТІ МУЗИКАНТА  
В КЛАСІ СПЕЦІАЛЬНОГО ФОРТЕПІАНО 

 
Формування виконавських здібностей піаніста відбувається за умови його 

активної самостійної праці. Тобто, учень-музикант повинен вміти своїм 
розумом здобувати необхідні йому знання, намагатися орієнтуватися у 
музичному мистецтві у всіх його проявах без сторонньої допомоги. Як показує 
досвід, важливим фактором формування музичного мислення є не так кількісна 
робота студента-виконавця, як якісна. Вагоміше значення має не «що» і 
«скільки» здобуто ним в процесі заняття на інструменті, а «як саме»: яким 
чином були отримані нові вміння, якими шляхами були досягнуті результати – 
чи самостійно віднайшов їх, чи виконав прохання педагога. 

Необхідність ініціативи та незалежного мислення віддзеркалює один із 
дидактичних принципів навчання музиці – принцип самостійності та 
активності. Сучасна дидактика запевняє, що організована діяльність, у якій 
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студент бере участь без бажання, практично не розвиває його. Учень сам 
тягнеться до знань, коли ним керують мотиви. Такими мотивами можуть бути 
бажання висловити свої емоції, розуміння значущості своєї праці над твором чи 
одержання задоволення від самого процесу розучування твору. 

Поняття самостійності в навчанні гри на інструменті та в музичному 
виконавстві не тотожні за своєю внутрішньою суттю. Це синтез вмінь без 
сторонньої допомоги розібратися в незнайомому музичному матеріалі, вірно 
розшифрувати авторський текст, сформувати впевнене інтерпретаторське 
твердження, відшукати ефективні шляхи в роботі над твором, віднайти 
необхідні прийоми і засоби відображення художнього задуму, і головне – 
критично оцінити результати власної музично-виконавської діяльності. 
Влучними щодо цього є слова Ференца Ліста: «…щоб стати музикантом, 
людина повинна перш за все організувати свій розум, навчитися мислити і 
судити…» [4, с. 12]. 

Виховати свого учня хорошим музикантом і підготувати його до 
самостійної практичної роботи – основна задача та кінцева мета, до якої прагне 
кожен педагог. Навчити молодого музиканта «матеріальної» сторони піанізму – 
не достатньо для того, щоб майбутній митець почував себе впевнено у 
володінні інструментом. «Коли учень-піаніст цілком оволодіє матеріальною 
стороною, тобто технікою, перед ним відкривається безмежний простір – 
широке поле художньої інтерпретації» (Й. Гофман) [5, с. 68]. Робота над 
художнім замислом твору носить переважно аналітичний характер і потребує, 
щоб розум, дух і емоції були підкріпленні знаннями та естетичним чуттям. При 
гармонійному поєднанні цих складових створюються умови для отримання 
цінних і вартісних результатів. 

Педагогічний талант наставника виявляється у здатності викласти 
першочергово важливі навички у доступній та найбільш ефективній формі, а 
також залишити простір для самодіяльності студента. Рівень підготовки 
молодого фахівця залежить від усього комплексу його здібностей, знань і 
вмінь, отриманих від педагога. Генріху Нейгаузу належить висловлювання, що 
вчитель гри на будь-якому інструменті повинен бути перш за все вчителем 
музики, тобто її роз’яснювачем та її тлумачем. Для цього педагогу-
інструменталісту необхідно бути одночасно і істориком музики, і теоретиком, 
вчителем сольфеджіо та гармонії, вчителем гри на фортепіано.  

Питання педагогіки постає на етапі вибору комплексного методу 
виховання музиканта. При виборі педагогічного комплексу наставник повинен 
керуватися центральним проблемами виховання музиканта. Передбачається, що 
зрілий музикант відчуває і розуміє музику. Тобто, в процесі творчості у нього 
співпрацюють дві сфери: і розумова, і емоційна. Розглянувши педагогічні 
установки Ф. Ліста, стане відомо, що він також говорив про поєднання 
інтелекту та емоцій, і вважав цей момент рушійним у вихованні самостійності 
музиканта. «Ліст вимагає глибокого та вдумливого мислення на всіх етапах 
роботи» – пише А. Буасьє [4, с. 72]. В педагогіці Ліста поєднувалися два шляхи 
впливу на учня: шлях емоційного впливу і шлях впливу на раціо учня – 
звернення до його розуму, свідомості, уваги. Гофман притримувався думки, що 
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тверезе спостереження за своєю роботою під час творчого процесу – 
неможливе, «…адже фантазія та уява стихійно, не за волею митця, ведуть його 
за собою до того часу, поки звукове бачення не отримає цілісного завершення 
та не буде засвоєне духовно та фізично» [5, с. 32]. Але в той самий час він 
висловлюється про «розумову техніку», «працю в мисленні», про роль 
«психічного фактору» в розучуванні п’єси. 

Почуття і розум – необхідні рушійні сили в роботі музиканта. Тому емоції 
та інтелект – дві складові, на розвиток яких повинні бути направлені сили 
педагога. Розвиток емоційності відбувається, в першу чергу, через вміння 
слухати себе. Слухання музики, окремо взятого звуку, породжує у реципієнта, 
виконавця емоційний відгук і розвиває чуттєвість творчої людини. Уміння 
виконавця слухати себе і здатність до розуміння загальних проблем музичного 
мистецтва проявляються на всіх етапах роботи над музичним твором, беруть 
участь у вирішенні будь-якої музичної складності.  

Г. Нейгауз говорив, що «… чим більший талант, тим більш законні вимоги 
ранньої відповідальності та самостійності» [7, с. 148]. Інколи трапляється, що 
учень володіє достатніми музичними здібностями, але не здатний до 
самостійної роботи. Причини несамостійності приховані у недоліках роботи 
викладача. Завдання педагога полягає у майстерному вмінні відібрати 
найнеобхідніші навики для учня і постійно акцентувати увагу на них. 
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