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МАЙБУТНІХ СПЕЦІАЛІСТІВ ПРИ ВИКЛАДАННІ КУРСУ 
«ОСНОВНИЙ МУЗИЧНИЙ ІНСТРУМЕНТ» (ФОРТЕПІАНО)  

 
Курс «Основний музичний інструмент» є однією з провідних дисци-

плін в системі підготовки майбутнього спеціаліста-музиканта на відділенні 
музичного мистецтва в педагогічному коледжі.  

Програма курсу ґрунтується на принципах єдності музичного на-
вчання, виховання і розвитку майбутніх спеціалістів, особистісно-
орієнтованого підходу до організації музично-виконавської діяльності, ва-
ріативності форм, методів і технологій, спрямованих на реалізацію духов-
но-творчого потенціалу особистості. Метою навчання гри на музичному 
інструменті (фортепіано) є естетичне виховання і музичний розвиток сту-
дентів, набуття ними комплексу виконавсько-технічної, музично-
художньої і загальнокультурної компетентності, здатності до музично-
творчої самореалізації в самостійній педагогічній діяльності. 

В сучасних умовах освітній процес потребує знаходження і впрова-
дження таких технологій навчання і виховання, які б за чотирирічний на-
вчальний період в коледжі дали змогу підготувати високоякісного спеціа-
ліста-музиканта – майбутнього вчителя музики у загальноосвітній школі та 
музичного керівника дошкільного навчального закладу. Один з принципів, 
на яких базується навчально-виховний процес підготовки педагогів-
музикантів – науковість, інноваційний характер освіти, який має на меті 
пошук нових підходів до підвищення ефективності навчально-виховного 
процесу. Тому при викладанні курсу його організація побудована на основі 
співіснування двох стратегій – традиційної та інноваційної, орієнтовані на 
формування готовності майбутнього фахівця у новаторських змінах освіти, 
в умовах наукових різноманітних форм мислення педагогів і розглядається 
як мобільна і змінна система, готова до постійного творчого оновлення та 
удосконалення. 

Таким чином, поряд з традиційними формами і методами навчання 
при викладанні курсу «Основний музичний інструмент» ми вирішуємо про-
блему впровадження інноваційних технологій, використовуємо такі методи 
і форми роботи зі студентом на індивідуальному занятті, які оновлюють 
традиційний процес засвоєння знань, розвитку умінь та навичок, підвищу-
ють його ефективність, виховують творче, активне ставлення до навчання, 
сприяють кращій підготовці до самостійної професійної діяльності. 

Одним з сучасних підходів до організації навчальної діяльності сту-
дентів є застосування інтерактивних технологій навчання. 

Аналіз сучасної науково-методичної літератури свідчить, що в сучас-
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ній педагогіці науковці (Н.Г. Баліцка, Д.Д. Біда, О.А. Біда, Г.Л. Волошина, 
М. Гузик, В.В. Гузеєв, М.В. Кларін, Л.Г. Коваль, О.А. Комар, Н.С. Побірченко, 
О.М. Пєхота, Л.В. Пироженко, О.І. Пометун, І.Ф. Прокопенко, В.Д. Симоненко, 
Н.В. Фомін та інші) приділяють значну увагу питанню розкриття змісту ін-
терактивних технологій навчання та їхньому використанню на практиці. 

Традиційно заняття з основного музичного інструменту є індивідуа-
льним практичним заняттям, що дає змогу педагогу максимально врахову-
вати психічні особливості та музичні здібності студентів, специфіку інди-
відуального розвитку кожного, застосовувати індивідуальний підхід та ди-
ференціацію навчання. В педагогіці переважно розглядаються форми і ме-
тоди інтерактивної роботи під час проведення групових дисциплін, тому 
використання і впровадження інтерактивних технологій при вивченні кур-
су «Основний музичний інструмент» має певну специфіку, потребує про-
фесійного ставлення викладача до педагогічної справи, захоплення та про-
яву творчої фантазії, високого рівня знань, педагогічних і методичних зна-
хідок, навіть експериментів [2, с 282]. Організація та проведення занять 
повинні передбачати пізнавальні та виховні цілі, які розкривають творчі 
можливості студентів. 

Впроваджуючи інтерактивні форми навчання в практичній педагогі-
чній діяльності, крім парної роботи студента з педагогом, ми використову-
ємо й інші: парну (робота з однолітками один на один); фронтальну (ви-
кладач навчає одночасно групу студентів або весь колектив); групову (всі 
студенти активно навчають один одного); індивідуальну (самостійну) ро-
боту студента [1; 6]. 

Для успішного виконання завдань велике значення має використання 
на заняттях фортепіано міжпредметних зв’язків, інтеграції дисциплін, опо-
ру на знання студентів, здобутих під час вивчення предметів музичного та 
естетичного циклів, педагогіки та методик музичного виховання. 

На індивідуальних заняттях природними і традиційними є парна з 
педагогом та індивідуальна (самостійна) форми роботи студента. 

Під час парної роботи студента з педагогом з метою перевірки засво-
єних студентами знань та умінь викладачі використовують інтерактивні 
вправи. Наприклад, «мозковий штурм», який дозволяє перевірити наявні 
знання студентів про композитора, його творчість, засоби музичної вираз-
ності, музичні терміни щодо твору, який вивчається; «кероване навчання», 
коли студенти виконують завдання різної складності під час роботи над 
твором на занятті керуючись інструкціями викладача [6]. Залучаємо студе-
нтів до ведення зошита, необхідного для записів музичних термінів, відо-
мостей про композитора, інформації про жанр, історію створення, музич-
ного аналізу творів, що вивчаються, розробок ділових ігор до творів з роз-
ділу «слухання музики», вступних бесід до дитячих пісень з програм зага-
льноосвітньої школі та дошкільного навчального закладу. 

Впровадження в навчальний процес інтерактивних вправ сприяє ак-
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тивізації розумової діяльності студента, мотивації вивчення музичного ма-
теріалу, професійно спрямовують заняття. 

Індивідуальна (самостійна) робота студента пов’язана з підготовкою 
їх до занять за рекомендаціями (інструкціями) викладача: підготовка до-
машнього завдання при вивченні музичного твору на різних етапах, розро-
бка бесіди для дітей про музичний твір, підготовка до неї наочності. 

Застосування інших форм інтерактивного навчання студентів на за-
няттях з основного музичного інструменту припускає різновиди нетради-
ційних занять [5, с. 215]. 

Робота студента з іншим студентом впроваджується під час вивчення 
невеликих за об’ємом та нескладних музичних творів з програми загально-
освітньої школи або дошкільного навчального закладу. Така форма запро-
ваджується як фрагмент заняття в присутності викладача з наступним ана-
лізом і коментаріями. Практикується робота студентів в парі під час само-
стійної підготовки одного з них до заняття, коли до слабо встигаючого 
студента прикріплюється студент, який може надати якісну допомогу. 

Фронтальна та групова форма впроваджується при проведенні біна-
рних, тематичних занять, присвячених вивченню творів одного композито-
ра, творів одного жанру (марш, танець), занять-концертів, занять-
подорожей (коли студенти вивчають твори різних композиторів, що нале-
жать до однієї національної школи) тощо. 

Навчання та професійна практика студентів музичних відділень та 
факультетів ВНЗ різних рівнів акредитації органічно пов’язана з таким 
специфічним видом діяльності як виступ перед слухацькою аудиторією. В 
самостійній педагогічній діяльності майбутні вчителі музики неодноразово 
реалізують свої виконавські можливості в якості виконавця-соліста під час 
демонстрації музичних творів учням на уроках музики та позаурочних за-
ходах, в якості концертмейстера під час роботи з хором або з солістами-
співаками в школі та за її межами. В зв’язку з цим процес виконавської 
творчості студентів перед аудиторією та набуття досвіду в цій діяльності 
має важливе значення в процесі формування професійних якостей майбут-
нього спеціаліста. Велике значення питання підготовки студентів до публі-
чних виступів набуває і в зв’язку із сольними виступами всіх випускників 
музичного відділення на державних іспитах. 

Практичне знайомство студентів відділення музичного мистецтва 
педагогічного коледжу з естрадою відбувається вже з першого курсу на-
вчання під час їх виступів перед аудиторією викладачів та студентів на ко-
нтрольних заняттях, академічних концертах, семестрових іспитах, темати-
чних лекціях-концертах, конкурсах. Тому це очевидний важливий процес 
підготовки студентів – музикантів до такого роду діяльності. В період під-
готовчого процесу до концертного виступу головним постає питання пси-
хологічної, емоційно-педагогічної настройки до виступу або, іншими сло-
вами, проблема саморегуляції студента – музиканта [5, с. 231; 7]. 
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Як приклад, пропонуємо з досвіду роботи розробки проведених за-
нять з основного музичного інструменту, на яких вирішувалися проблеми 
психологічної саморегуляції за допомогою впровадження інтерактивних 
технологій та використовувалися групові і фронтальні форми роботи. 

Тема заняття: «Використання інтерактивних методів роботи при фо-
рмуванні навичок концертно-виконавської діяльності студентів-піаністів 
при вивченні фортепіанних творів О. Білаша». За допомогою впроваджен-
ня інтерактивних технологій на занятті досягалася мета: перевірити рівень 
готовності студентів до концертного виступу на залікових заходах (залік, 
іспит), навчити студентів концентрувати увагу на художньому виконанні 
творів малої форми в присутності слухацької аудиторії (викладачів, студе-
нтів), уміння поєднувати методи розповіді та музичної ілюстрації, необ-
хідні при спілкуванні з дитячою аудиторією; формувати навички психоло-
гічної саморегуляції, самоконтролю, уміння керувати власним хвилюван-
ням, регулювати психологічний комфорт під час публічного виступу, роз-
ширити музичний кругозір студентів, поглибити знання про творчість 
композитора О. Білаша, пісні якого вивчаються на уроках музики в школі; 
розвивати піаністичні виконавські уміння та навички – артистизм, само-
стійність, творчу активність. Тип заняття: тематичний концерт-презентація 
з елементами лекції. 

Щоб провести таке заняття викладач Огнівенко Л.М. включила в се-
местрову програму трьом студенткам класу 1, 2, 3 курсів твори з фортепі-
анного циклу О. Білаша «Тетянчин альбом». Зацікавленість викладача була 
в ознайомленні студентів з фортепіанною творчістю О. Білаша, більш відо-
мого як талановитого композитора-пісенника, та презентації його циклу 
творів. Водночас це заняття мало стати тренінгом в процесі підготовки до 
іспиту та заліку. Були застосовані такі методи: тренувальний, розповідь, бе-
сіда, пошуковий, музична ілюстрація, елемент ділової гри (моделювання), 
вербалізація змісту художніх творів, поточний коментар [5, с. 178; 7, с. 325]. 

Студенткам було запропоновано самостійно зібрати інформацію про 
композитора за розділами: родина, освіта, творча спадщина, громадська 
діяльність, нагороди. У кожної було своє завдання. Крім цього, студентки 
самостійно готували короткі коментарі до творів, які виконували, і перед 
власним виступом зверталися з ними до слухачів (виконувалися «Таранте-
ла», «Баркарола», «Танець ляльок», «Роздум», «Вальс-бостон», «Полька на 
два боки»). Один з творів «Гуцульська писанка», який завершує цикл, ви-
конала викладач. 

Заняття розпочалося з прослуховування пісень О. Білаша у фортепі-
анному виконанні викладача з метою визначення на слух студентами за-
пропонованих пісень та аналізу особливостей фортепіанного стилю компо-
зитора. Розповідаючи про композитора, виконуючи його твори з власними 
коментарями, практично обмінюючись інформацією протягом заняття сту-
денти інтенсивно навчали один одного. В кінці заняття студенти зробили 
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висновок, що фортепіанні твори за особливостями викладання музичного 
матеріалу, фактурними прийомами, ліризмом тематичного матеріалу, гар-
монічними барвами мають такі ж стильові ознаки, як і в супроводах для пі-
сень. Під час підведення підсумків заняття студентки аналізували свої ви-
ступи з виконавської сторони, коментуючи якість виконання. 

Отже, на даному занятті була застосована форма роботи студентів у 
групі, а також колективна форма навчання, що сприяло кращій підготовці 
до виступу на заліковому заході. Заняття мало професійну спрямованість. 

Тема іншого заняття: «Використання інтерактивних методів роботи 
при формуванні психологічної адаптації студентів-піаністів початкових 
курсів в процесі підготовки до концертного виступу». Мета заняття – пере-
вірити рівень готовності студентів до концертного виступу на залікових 
заходах, навчити студентів концентрувати увагу на художньому виконан-
ні творів у присутності слухацької аудиторії (були присутні викладачі і 
студенти старших курсів), розвивати піаністичні виконавські уміння та 
навички: артистизм, творчу активність, мистецтво психологічної саморе-
гуляції під час виконання музичних творів, уміння аналізувати власний 
виступ та виступ іншого виконавця, формувати самооцінку, виховувати 
професіоналізм. 

Заняття було бінарним, брали участь студенти-виконавці молодших 
курсів класу викладачів Авксентієвої С.В. та Огнівенко Л.М. і студенти, 
що відвідували спецкурс «Методика навчання грі на фортепіано» (викла-
дач Лупанова В.І.) як слухачі та консультанти. 

При самоаналізі крім методів бесіда, пояснення, співставлення, по-
шукового, тренувального було використане тестування [7, с. 140]. Мета те-
стування – допомогти студентам якісніше проаналізувати свій виступ та 
виявити причини певного рівня успіху виконання творів. Оскільки заняття 
проводилось в кінці семестру, студенти виконували усі твори, що були за-
плановані на семестровий іспит (твір великої форми, два твори малої фор-
ми, пісня під власний супровід). 

Перша частина заняття – концертна – вмістила виступи студенток. У 
другій частині заняття викладачі використали усне експериментальне опи-
тування: студенти оцінювали власне виконання творів за допомогою тес-
тів, що допомогло їм швидко обґрунтувати самооцінку. 

Тест – самооцінка на виявлення умов рівня успіху під час виконання 
музичних творів . 

1. Оцініть рівень свого виступу (виберіть відповідь): 
а) відмінно в) задовільно 
б) добре г) незадовільно 
2. Як Ви виступили, на ваш погляд (виберіть відповідь): 
а) краще, ніж очікувала б )гірше, ніж очікувала в) як і планувала 
3. Оцініть свій виступ таким чином (виберіть відповідь): 
• я виконала усі твори вдало 
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• я виконала усі твори невдало 
• я виконала лише деякі твори вдало 
4. Назвіть твори, які, на вашу думку, під час власного виконання ма-

ксимально краще прозвучали. 
5. Назвіть твори, які, на вашу думку, під час виконання прозвучали 

гірше і найгірше. 
6. Чи подобаються вам твори, які Ви виконали сьогодні (виберіть ві-

рну відповідь): 
а) так всі б) ні не всі, деякі не подобаються 
7. Назвіть твір або твори з вашої програми, що найбільше вам до 

вподоби. 
8. Назвіть твори або твір з вашої програми, що найменше вам до 

вподоби. 
9. Причина мого сьогоднішнього невдалого виступу (або усього, або 

часткового) (виберіть відповіді): 
• присутність викладачів 
• присутність студентів 
• присутність і студентів, і викладачів 
• невпевнене знання творів напам’ять 
• я не змогла сконцентрувати увагу на виконанні, тому що мій 

емоційний стан сьогодні не відповідає характеру та художньому змісту 
творів. 

• твори (деякі твори) технічно складні для мене 
• я не розумію змісту творів 
• мені просто не подобаються деякі твори, які я виконую 
мені завадило те, що я грала в аудиторії, до якої не звикла 
• я погано себе почуваю 
10. Причина мого вдалого виступу (виберіть одну або кілька відповідей): 
• присутність слухачів під час мого виконання програми 
• я люблю, коли слухають мою гру 
• я змогла психологічно настроїтись на виступ 
• я добре знаю твори напам’ять 
• я добре розумію зміст творів, які я виконую 
• мені допомогло те, що я грала в звичній для мене аудиторії 
• я була впевнена в собі 
11. Які дії Ви особисто робите перед початком виконання творів (ви-

беріть відповіді): 
• я згадую, які побажання висловлював мені викладач 
• я контролюю, чи зручно я сиджу 
• я чекаю повної тиші і уваги від слухачів 
• я уявляю нотний текст твору 
• я згадую про рухи рук, з яких треба починати твір 
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• я згадую темп твору 
• я згадую динаміку, з якої треба починати твір 
• я просто починаю грати і на про що не думаю 
• інше 
12. Чи заважають вам шуми і рухи під час виступу? (виберіть від-

повіді): 
• я завжди звертаю увагу на те, що роблять слухачі під час моєї гри 
• якщо хтось рухається або говорить, я намагаюсь не звертати 

уваги 
• я намагаюсь прислухатись, про що говорять слухачі під час мого 

виступу 
• якщо хтось рухається або говорить, це мені дуже заважає 
• якщо я добре знаю програму, мені нічого не може завадити її ви-

конати вдало 
• під час виконання я нічого не помічаю 
13. Чи залежить в якійсь мірі успіх вашого виступу, на вашу думку, 

від того, які Ви за рахунком виступаєте в списку виконавців? 
а) так б) ні 
14. Я вважаю, що такий тренувальний виступ … (виберіть відповіді): 
• допоміг мені відчути атмосферу, яка буде на заліку (іспиті) 
• допоміг перевірити мої сили і можливості 
• допоміг мені виявити недоліки мого виступу 
• допоможе виконати твори якісніше 
• допоможе краще в цілому виконати програму на заліку (іспиті) 
• додасть мені впевненості під час гри на заліку (іспиті) 
• не допоміг мені відчути атмосферу, яка буде на заліку (іспиті) 
• не допоможе краще виконати програму на заліку (іспиті) 
• не допоможе виконати твори якісніше 
• не додасть мені впевненості під час гри на заліку (іспиті) 
Мета опитування – виявлення умов рівня якості та успішності під 

час виконання музичних творів у присутності аудиторії, уміння студентів 
об’єктивно оцінити і проаналізувати свій виступ. Студентки, які брали 
участь в опитуванні, по-різному оцінили умови, які сприяли або заважали 
якості їх виступу. Висновки допомогли скоординувати подальшу підготов-
ку студентів до концертного виконання на заліковому заході. 

У кінці заняття виступи виконавців аналізували студенти-
випускники, які закінчили вивчення спецкурсу «Навчання грі на фортепіа-
но» та висловили побажання з власного досвіду щодо кращого і якіснішого 
виконання програми на іспиті. Узагальненням заняття були оцінка, заува-
ження і побажання викладачів. 

На заліку та іспиті студенти виконали програми краще, ніж у класі. 
Після виступів студентів на залікових заходах контрольне опитування ви-
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явило, що такі заняття є корисними для них, сприяють кращій підготовці. 
Студенти відмітили, що психологічно впевненіше себе почували, більшу 
увагу концентрували саме на виконанні творів, ніж на зовнішньому ото-
ченні. Отже, такий тренінг виявився ефективним. 

Форма заняття дозволила використати інтерактивні методи навчання 
студентів як індивідуально, так і в групі. Було також ураховано, що важли-
вою умовою підготовки до публічного виступу є перевірка готовності про-
грами – як наодинці з викладачем, так і перед «публікою». Присутність 
одного-двох слухачів сприяє більшій внутрішній мобілізації, появі певного 
психологічного стану, близького до відчуттів під час естрадного виступу. 
Обстановка була наближена до концертної завдяки присутності аудиторії 
слухачів (викладачі, студенти молодших і старших курсів). 

Таким чином, використовуючи інтерактивні технології у процесі ви-
вчення навчальної дисципліни, ми активізуємо процес засвоєння знань, на-
даємо йому творчого характеру, будуємо роботу студентів на співпраці, 
спонукаємо їх до вільного висловлення думок, розвиваємо самостійність, 
мотивуємо навчальну діяльність, створюємо умови для оптимізації навча-
льного процесу, формуємо якості, необхідні в самостійній практичній дія-
льності вчителя музики та музичного керівника дошкільного навчального 
закладу. 

Отже, питання, пов’язане із впровадженням сучасних інноваційних 
технологій в процес підготовки майбутніх спеціалістів-музикантів на інди-
відуальному занятті є актуальним. Специфіка індивідуальності навчання 
спонукає до знаходження нових форм і методів цього процесу та потребує 
подальшого дослідження і обговорення. 
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