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МОМСЮКАРІА РОКОШ ЕкЕМСУїт

терпретацій творів що виконуються, в 
умінні продемонструвати учням один 
И той же твір В різних Інтерпретаціях, 
в здатності пробудити своїм творчим 
показом бажання в учнів здійснювати 
спроби створення власних інтерпрета
цій. Тому важливим чинником творчо
го, компетентного вчителя музичного 
мистецтва є здатність до різноманіт
ності в інтерпретації музичних творів, 
володіння вміннями проведення по
рівняльного аналізу різних виконав
ських інтерпретацій.

І.
'лллиупіура

Ляшенко О. Фрмування фахової компе
тентності майбутніх учителів музичного 
мистецтва / О. Ляшенко О., Л. Лабінцева 
//Наукові записки /  Ред. кол.: В. В. Радул 
В. А. Кушнір та ін. -  Випуск 139. -  Серія’

КЛПУ ГІЧп п ЗУКЖ ~ КІР°В0СРа*  РВВ пдп у їм. В. Винниченка, 2015,- С. 83-87

2.

5.

Мозгальова Наталія Георгіївна. ч>орм 
вання музичного мислення майбутні. 
ГО вчителя музики в процесі інструме 
тальної підготовки: автореф. дис. 
канд. пед. наук. К., 2002. -  18 с 

*• ПопУ6°»рвна І.І. Проблема інгерпрет 
Ції музичного твору в процесі про( 
сіиної Підготовки музично обдароа 
них студентів /и .  Полубояринов: 
исвіта та розвиток обдарованої ос 
бистості. № 1(8) /01/2013. -  С. 70-73 Р 
жим доступу:
Й1е:///0:/!%]3о%97 %О0%В0%В0%1 
/оВі%80%01 %83%0 0%В79Ш0%ВА 
О0%В8/Оігов_2013_l_17.pdf 
Шершуков С. В. Особенности влияю 
интерпретации музыкальных произв 
дении на формирование исполнитеш 
ских умений [Текст] //  Педашгическс 
мастерство: материалы II Междунаї 
науч. конф. (Г. Москва, декабр 
2012 г.). -  м.: Буки-Веди, 2012. -  С. 32
35. - ШЦ, https://moluch.ru/conf/ped 
агсйіуе/65/3209/
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СТРУКТУРА МУЗИЧНО-ВИКОНАВСЬКОЇ САМОРЕАЛІЗАЦІЇ 
ПІАНІСТА

Cmilnn я .в .
ІШІїдидат педагогічних наук,
ДНЦгіп кафедри інструментального виконавства 
f» музичного мистецтва естради
Мелітопольського державного педагогічного університету 
Імені Погдана Хмельницького
Сопіи О.І.
НИК т\дач кафедри інструментального виконавства 
їй муаичного мистецтва естради
Мені іопольського державного педагогічного університету 
tuen І Богдана Хмельницького

Ключові слова: самореалізація, музично-виконавська діяльність, соціокуль- 
( урне явище, структурні компоненти, піаніст-виконавець, інтерпретація музич
ного твору.

Keywords: self-realization, musical and performing activities, socio-cultural 
phenomenon, structural components, pianist-performer, interpretation of musical 
composition.

Метою особистісно-орієнтованої 
гуманної освіти є підтримка й розви
ток людини, створення для неї умов 
опанування механізму саморозвитку 
Пі самореалізації на різних етапах, у 
Ііітпих сферах життєдіяльності. Тому 
проблема музично-виконавської само- 
рпілізацїї піаніста набуває особливого 
танення.

Аналіз наукової літератури дає уяв
лення про сучасний стан розробленос
ті проблеми в цілому та окремих її ас
пектів. Так, безпосередньо звертають
ся до проблеми музично-виконавської 
діяльності такі науковці, як В. Бєліко- 
яя, Л. Гінзбург, Г. Гінзбург, Я. Міль- 
штейн, С. Раппопорт, О. Хлєбнікова.
11< ихологічні особливості музично-ви

конавської діяльності розглядають Л. 
Бочкарьов, Ю. Заболоцький, В. Ражні- 
ков, В. Самітов, Ю. Цагареллі, Д. 
Юник. Теоретичним питанням май
стерності виконавця-інструменталіста 
присвячено праці Ю. Бая, М. Берлян- 
чика, Б. Гутнікова, М. Давидова, Л. Ку- 
зьоміної, В. Сраджева, О. Шульпякова. 
Проблеми вдосконалення професійної 
підготовки викоиавців-іиструмента- 
лістів піднімаються в роботах О. Алек
сеева, Є. Лібермана, А. Малінковської, 
О. Олексюк. Вивчають питання індиві
дуального навчання музиканта-вико- 
навця в класі спеціального інструмен
та видатні майстри-музиканти -  Л. Ба
ренбойм, Г. Гінзбург, Г. Коган, Б. Міліч, 
Г. Нейгауз, С. Савшинський, Г. Ципін.
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У наукових працях Л. Арчажнікової, 
Н. Бєлої, І. Могілевської, І. Мостової, 
Г. Падалки, О. Рудницької, Р. 7’ельчаро- 
вої розглядають особливості музично- 
виконавської підготовки в педагогіч
них закладах вищої освіти.

Метою нашого дослідження є по
глиблене і ґрунтовне вивчення теоре
тичних й практичних питань сутності 
музично-виконавської самореалізації 
піаніста.

Узагальнюючи сучасний науковий 
досвід, ми визначаємо музично-вико
навську самореалізацію піаніста як 
нонфінітний процес, в ході якого реа
лізується творчий потенціал особис
тості та виробляються професійно 
значущі індивідуальні властивості і 
якості виконавця. Успішна самореалі- 
зація музиканта-виконавця забезпечу
ється умовами, які направлені на зба
гачення якостей розумової діяльності, 
а саме формування дослідницьких 
умінь, пізнання особливостей своїх 
розумових процесів і основних розу
мових операцій. Особливість самореа
лізації музиканта-виконавця зумовле
на такими факторами як креативність, 
натхнення, музично-естетичний і 
культурологічний досвід, творча інтуї
ція, екзистенціальні потреби, соціаль
на зрілість, мотиваційно-вольова 
спрямованість, психомоторні здібнос
ті, здатність до духовного проектуван
ня результатів музичного виконавства.

Професійна самореалізація піаніс- 
та-виконавця має змістовний і опера
ційно-процесуальний план, який міс
тить професійно необхідні особистісні 
якості, професійно-виконавські та

спеціально-предметні здібності, зна 
ння, вміння, навички. Процесуальні 
нонфінітна сутність професійної само 
реалізації музиканта-виконавця до 
зволяє виокремити компонентну буде 
ву змісту самореалізації піаніста, які 
складається з взаємопов'язаних мі) 
собою структурних компонентів: ко? 
нітивного, мотиваційно-ціннісногс 
свідомо-вольового, технічно-виконав 
ського, трансцендентного (творчо-ді 
яльнісного).

Функції кожного з виокремленні 
компонентів зумовлені метою і завдай 
нями їх системно-структурної Інтегрв' 
ції в процесі професійної самореаліза« 
ції музиканта-виконавця.

Мета когнітивного компонента по
лягає в розвитку відповідного компо
нента механізму професійної самореа
лізації виконавця-піаніста. Реалізація 
цієї мети передбачає: актуалізацію, 
систематизацію знань з психології, фі
лософії, соціології, історії музично-ви
конавської педагогіки, історії музич
ного мистецтва, гармонії, аналізу му
зичних творів, з проблеми самореалі-' 
зацїї людини у виконавській діяльності;^ 
поглиблення знань про вимоги до ха- і 
рактеру виконавської діяльності, що 
спрямована на реалізацію особистії:-’ 
но-орієнтованих виконавських техно
логій; актуалізацію знань про загаль
новизнані засоби професійної саморе
алізації піаніста -  виконавську май
стерність, виконавську творчість, 
виконавську культуру.

Розвиток виконавського мислення 
та інтерпретаційних умінь забезпечує 
розуміння та цілісне відтворення му- і
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ІИЧііих творів різних жанрів та стиліс- 
цічних напрямків. Тому піаністу необ- 
ІІдио володіти уміннями здійснювати 
(Кунично-теоретичний та виконав
ський аналіз фортепіанних творів, 
Мігрувати музично-теоретичними по- 
Ііигтями і висловлювати власні су- 
дмппія, робити висновки. Збагачення 
Іішпітійного апарату сприяє розвитку 
ІИітлектуальної сфери і дає можли- 
ИІ! Ц, окреслити виконавські уміння, 
Міоби та прийоми виразної гри на 
фортепіано, які необхідні для засвоєн
ня І виконання твору.

Також, у площині виконавського 
(Мій лізу -  проблеми естетичного та 
»М оційно-психологічного рівнів, 
Пов'язані з втіленням певної худож- 
111,0 образної сфери. Тому важливим 
»наданням для виконавця виступає ви- 
»Ііичепня стильової належності твору.

Сучасні науковці вважають, що 
Творча діяльність виконавця почина
нії,ся зі сприймання, декодування та 
осягнення авторського тексту, а закін
чується втіленням ідеї твору у вико- 
Мйнііі, де засобами виконавського ін- 
іооуиання відтворюється його смисл. 
ІЬ. на думку О. Каприч, основою ви
конавської діяльності, спрямованої на 
»містовне наповнення твору, вважа- 
г іься «переінтонування», яке розгля
дається як засіб відтворення інтонації 
композитора. У процесі переінтону- 
11,11111)1 здійснюється звукова об’єк- 
юиація та «відродження» виражаль
ного потенціалу композиторськоі ін- 
іооніГм. Аналогічно тому, як впізнають 
юному мовленнєву інтонацію, сприй
мають смисл слів не лише за значен

ням, а й за інтонуванням, виконавець у 
процесі роботи над музичними твора
ми навчається розрізняти характерні 
інтонації того чи іншого композитора. 
Виділяючи смислові аспекти, що резо
нують його духовному світу, викона
вець розкриває художню ідею твору 
відповідними виконавськими засоба

ми [1].
Е. Ліберман наголошує на діалогіч

ній природі музичного мистецтва та 
необхідності адекватного відтворення 
інформації, закладеної в нотному тек
сті музичного твору. Науковець заува
жує, що осягнення авторської ідеї 
шляхом декодування нотного запису 
передбачає уміння диференціювати та 
інтерпретувати різні елементи автор
ського тексту. Виявлення в музичних 
творах незмінних елементів, що скла
дають основи смислового навантажен
ня твору, та мінливих елементів, що 
зумовлюють його розвиток, дає підста
ви для висновку про те, що будь-який 
авторський текст складається з двох 
частин: об’єктивно-композиційної та 
суб’єктивно -  інтерпретаторської [4, с. 

192].
Отже, у процесі роботи над інтер

претацією музичного твору інтелекту
альні операції здійснюються на основі 
розгалуженої системи теоретичних і 
практичних знань в різних галузях те
орії, історії, естетики музики, зумов
люючи об’єктивну правильність побу
дови виконавського образу.

Важливою структурною складовою 
виконавської підготовки до діяльності 
піаніста є мотиваційно-ціннісний ком

понент.
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В. Ягупов розглядає мотиваційну 
сферу як системоутворювальний чин
ник практичної роботи, психологічну 
основу становлення творчої особис
тості та як обов’язкову умову ефектив
ної професійної діяльності [9].

Мотиваційна сфера, як поняття, що 
використовується для пояснення ру
шійних сил поведінки та діяльності за
галом, займає особливе місце у струк
турі особистості та являє собою певну 
систему потреб та пов’язаних з ними 
мотивів. Як зазначає М. Кларін, саме в 
динаміці потреб і мотивів безпосеред
ньо виявляється тенденція до регуляції 
поведінки, що зумовлює активність лю
дини як особистості [2, с. 31].

Мотиваційна спрямованість піаніс- 
та-виконавця виражається в глибоко
му осмисленні емпіричного досвіду, 
що передбачає спроможність до по
глиблення знань, виокремлення необ
хідних аспектів інноваційного вико
навства.

Мотиваційно-ціннісний компонент 
забезпечує визначення та наповнення 
цілей виконавської діяльності піаніста 
особистісним сенсом, що сприяє усві
домленню ними професійно значущої 
мети як особистісно-прийнятих моти
вів музично-виконавської діяльності.

Мотиваційно-ціннісний компонент, 
вважає В.Москаленко, передбачає роз
виток глибокого стабільного інтересу 
піаністів до музично-виконавської ді
яльності, до мистецтва, до прагнення 
впровадження художніх цінностей в на
вколишнє середовище. [5, с. 234-235].

Отже, науковці вважають, що роз
виток мотиваційної сфери піаніста-ви-

---------------- ---------------------------- -
конавця постає як проблема структ' 
рування, співвідношення та інтегр; 
вання цілей життєдіяльності та пр< 
фесійного саморозвитку [3, с. 216].

Свідомо-вольовий компонент ЗІ 
безпечує рефлексивне ставлення ВІ 
конавця до власної діяльності і є одн 
єю з найважливіших умов глибшого ! 
усвідомлення, критичного аналізу 
конструктивного удосконалення.

Рефлексія в сучасній науці визні 
чається як принцип людського ми( 
лення, що направляє його на осмиі 
лення й усвідомлення власних форм 
передумов; предметний розгляд сам« 
го знання, критичний аналіз його змі( 
ту і методів пізнання; діяльність само 
пізнання, що розкриває внутрішні 
структуру і специфіку духовного світ 
людини» [8, с. 579].

У процесі музично-виконавської ді 
яльності піаніста особистість виво 
диться на такий рівень самосвідомості 
де безперервне творче самовдосконаі 
лення буде природним станом. Вихі) 
на визначений рівень самосвідомосТ 
неможливий без знання і володінні 
рефлексивними процесами. ВисокиЛ 
рівень самосвідомості стимулює твор' 
чу активність і опосередкує формував 
ня внутрішніх мотивів і цінностей.

Технічно-виконавський компо
нент -  сукупність певних рухомо-мо
торних умінь і навичок, що допомагав 
музиканту виявити свої творчі наміри, 
здійснювати їх на практиці. До пробле
ми розвитку фортепіанної техніки 
зверталися Г. Нейгауз, Г. Ципін, 3. Йо- 
венко, А. Алексеев, Л. Баренбойм, які 1 
наголошували на тому, що без доско-
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Ицшіп> іюлодіння технікою ігрових ру- 
||ц неможливо досягти майстерного 
Щішііаніїя музичних творів на інстру
к ц і ї  Так, Г. Нейгауз стверджував, що 
ЦІІНІІ.І у звуках розкриває сенс, пов
ніший зміст музики, І ДЛЯ ТОГО, щоб 
ІМІП міг бути виявлений, «потрібна 
ТИНІкл й техніка» [6, с. 73].

До трансцендентного (творчо-ді- 
ІНМ іісного) компоненту виконавської 
ЦІїїііііііості піаніста відносяться емо
ційно-естетичні та інтелектуальні 
ЦКШ'ТІ музиканта, на ґрунті яких за 
ЦИіюмогою поглиблення рефлексивної 
Діяльності здійснюється художньо-до
цільне виконання музичного твору.

Відомі педагоги-музиканти Б. 
Аґяф'єв, Г. Гофман, Г. Нейгауз, Б. Ма- 
ігль, К. Мартінсен зазначають, що сила 
Інтерпретації вимірюється органічним 
Нпгдіїанням художнього й технічного, 
упорним осягненням глибинного зміс
ту т вору, розумінням інтонаційно-об- 
ріинпго змісту й виразністю виконан
ий, володінням засобами художньо- 
цинічної виразності (відчуття темпо- 
|іитму, міри гучності, штрихова 
циніка, специфіка звуковидобування 
Тощо) [6].

Художність, виразність і техніч
нії і ь виконання залежать, на думку 
Науковців, від особистості виконавця, 
зумовлюється його природженими за
ди і нами й здібностями (технічно-ви- 
йоніїпськими та художньо-творчими), 
нйлвііістю досвіду музично-виконав- 
I ЬкОЇ діяльності.

І Іа підставі концептуальних ідей 
науковців, які розглядали питання му- 
нино-виконавської діяльності, нами

змодельовано структуру музично-ви
конавської самореалізації піаніста як 
соціокультурного явища та індивіду
ально-творчого феномена. Запропоно
вана структура має процесуально-ці
лісну будову, складовими якої є:

-  когнітивний компонент -  знання 
про сутність професійної самореаліза- 
цїї, її специфіку, закономірності; про 
загальновизнані засоби професійної 
самореалізації, якими виступають ви
конавська культура, виконавська твор
чість, виконавська майстерність;

-  мотиваційно-ціннісний компо
нент -  стабільний інтерес піаніста до 
різновидів музично-виконавської ді
яльності та ціннісно-смислове став
лення до художнього задуму компози
тора і його культурному впливу на 
слухача;

-  свідомо-вольовий компонент -
рефлексивні здібності, пізнання влас
ного професійно-виконавського по
тенціалу, опанування засобами само
навчання, самоорганізації, самовихо
вання, самовдосконалення,
формування потреби в виконавській 
творчій самовідданості, яка має гума
ністичну спрямованість;

-  технічно-виконавський компо
нент -  складно організована і багато- 
аспектна техніка гри виконавця-піа- 
ніста;

-  трансцендентний (творчо-ді- 
яльнісний) компонент -  передбачає 
цілеспрямований розвиток худож
ньо-виконавської техніки, опануван
ня уміннями побудови і реалізації 
особистісно-орієнтованих техноло
гій художньо-виконавської діяльнос-
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ті, результатом якої виступатиме 
трансляція індивідуального сприй
няття художнього образу музичного 
твору з Відповідним вибором техніч
них засобів його втілення, що зумов
люють виконавську майстерність пі
аніста 1 спричиняють педагогічних 
ефект оновлення духовного світу 
слухача. (
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