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Модернізація мистецької освіти на 
початку XXI століття вимагає високого 
професіоналізму майбутніх музикан
тів. Недостатній рівень їх виконавської 
майстерності, що проявляється в біль
шості випадків домінуванням на 
естраді виступів під фонограму, актуа
лізує проблему інструментальної під
готовки фахівців, у контексті якої зна
чної уваги приділяється формуванню 
й удосконаленню рухових навичок.

У психології до цього питання звер
таються П. Лесгафт, А. Матвєєв, 
С. Мельников, С. Рубінштейн та інші 
науковці. За їх переконаннями виро
блення й удосконалення будь-яких на
вичок здійснюється шляхом виконан
ня вправ, завдяки яким, на думку 
М. Бернштейна, відбувається побудова 
рухів і покращуються способи вирі
шення поставлених задач [1, 166, 241].

Втім, за своєю структурою, зауважу
ється М. Пудовим, вони повинні від
повідати тим діям, які вдосконалюють
ся [5, 17, 49]. В теорії та методиці фі
зичного виховання і спорту зазнача
ється, що метою кожної вправи під час 
тренування є отримання хоча б міні
мального приросту позитивних змін у 
руховій системі [4, 26].

Успішність розв’язання проблем 
визначається здібністю побачити їх з 
нового боку. Досягається це шляхом 
активізації творчого мислення. О. Ти- 
хомировим зазначається, що в резуль
таті повторних обстежень задач у сві
домості формуються збагачені смисли 
ситуацій. Завдяки ним відтворюються 
серії наступних спроб їх вирішення. 
На його думку, для підвищення про
дуктивності кінцевих рішень задач не
обхідна постановка суб’єктом додатко-
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вої мети, досягнення якої передбачає 
формулювання нових гіпотез, котрі 
створюються на основі емпіричних 
узагальнень [7, 79, 123-124, 184].

У теорії та методиці музичного на
вчання вигцевикладені положення 
психологічної науки щодо формуван
ня й удосконалення рухових навичок 
знаходять підтвердження в досліджен
нях Л. Гінзбурга, М. Давидова М. Смир- 
нова та інших визначних педагогів і 
видатних виконавців [2; 3; 6]. Це свід
чить про наявність певних напрацю- 
вань у вирішенні даної проблеми. Втім, 
поза увагою педагогів-музикантів за
лишилася ідея стосовно безперервного 
аналізу сформульованих задач у про
цесі формування й удосконалення ру
хових навичок.

Моделювання даної ідеї у теорію та 
методику музичного навчання спря
мувало наші зусилля в русло виявлен
ня ефективних методів і прийомів 
формування виконавських навичок 
майбутніх фахівців на основі застосу
вання в їх інструментальній підготовці 
вихідних положень психологічної нау
ки щодо вдосконалення автоматизова
них рухових дій засобом безперервно
го аналізу сформульованих задач.

Оперуючи цією інформацією було 
висунуто припущення, що рівень 
сформованості інструментально- 
виконавських навичок підвищувати
меться за умови постійної кореляції 
структури рухових актів і процесу їх 
відтворення на основі безперервного 
аналізу сформульованих задач та їх 
змін під час роботи над музичним ма
теріалом.

По завершенні процесу перевірки 
даної гіпотези, що здійснювався завдя
ки виконанню учасниками експери
менту певних рекомендацій, було зро
блено відповідні висновки. Ефектив
ними засобами удосконалення вже 
сформованих виконавських навичок 
музикантів-інструменталістів є:

-  постійний аналіз сформульова
них задач та їх змін під час роботи над 
музичним матеріалом;

-  підбір рухових вправ, які б відпо
відали ознакам музичного образу тво
рів;

-  безперервна кореляція структури 
рухових актів і процесу їхнього вико
нання на основі аналізу отриманих 
результатів реалізації дій.

Розкриваючи перспективи подаль
ших пошуків у даному напрямку, слід 
зазначити, що викладений матеріал 
стосується лише вдосконалення сфор
мованих виконавських навичок і не 
вирішує у повному обсязі проблему їх 
вироблення під час інструментальної 
підготовки музикантів.
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