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АНОТАЦІЯ 

Хуан Яцянь. Методика розвитку творчого самовираження майбутніх 

учителів музики в процесі виконавсько-інструментальної підготовки. – На 

правах рукопису. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук за 

спеціальністю 13.00.02 – теорія та методика музичного навчання. – 

Південноукраїнський національний педагогічний університет імені 

К. Д. Ушинського, Одеса, 2018. 

 

Зміст анотації 

Дисертацію присвячено проблемі творчого самовираження майбутніх 

учителів музики в процесі виконавсько-інструментальної підготовки. 

Професійна підготовка учителів музики наповнюється якісно новим змістом у 

контексті їх адаптованості до сучасних умов соціокультурних 

швидкоплинних змін через посилення творчої складової у всіх видах фахової 

діяльності. Ціннісним освітнім пріоритетом стає виховання майбутнього 

фахівця як унікальної, своєрідної особистості, здатної до нестандартних, 

нетривіальних рішень мистецько-педагогічних проблем щодо пізнання 

навколишнього світу, своєї професії, власного «Я», «Іншого» в процесі 

набуття особистісних смислів. Це, в свою чергу, зумовлює вектор змін 

фахової підготовки майбутніх учителів музики з процесу засвоєння знань – 

на їх усвідомлену переробку і творче використання у формуванні розумінь та 

суджень як основи виконавсько-інструментальної й мистецько-педагогічної 

компетентності успішного фахівця-професіонала. Значущість творчого 

самовираження майбутніх учителів музики підсилюється тим, що студент не 

тільки творчо інтерпретує та інструментально озвучує авторський художній 

задум музичних творів як суб’єкт творчо-виконавського процесу, а й 

проявляє своє особистісно забарвлене бачення, відчуття, розуміння 

семантики твору через трансляцію, самовираження власного фахового «Я» у 

виконавсько-педагогічній творчості.  
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У дослідженні визначено сутність творчого самовираження майбутніх 

учителів музики в процесі виконавсько-інструментальної підготовки, а також 

теоретично обґрунтовано структурні його компоненти: мотиваційно-

ціннісний, який характеризується єдністю внутрішніх і зовнішніх мотивів як 

стимулів творчого самовираження в процесі виконавсько-педагогічного 

втілення студентами власних художньо-творчих ідей; когнітивно-пошуковий, 

який віддзеркалює діапазон сформованих розумінь, суджень, уявлень, 

фахових компетентностей у галузі виконавсько-педагогічної творчості; 

комунікативно-інтерпретаційний, який характеризує процес творчого 

саморозкриття, самопрезентації студента як інтерпретатора-«перекладача» 

під час вербально-художнього трактування твору, побудови і звукового 

втілення його художньо-виконавської концепції в умовах художньо-

педагогічного діалогового спілкування з твором та іншими («Автор-Я», 

«Інший-Я», «Я-Я»); рефлексивно-проектувальний, який визначається 

інтенціями студентів щодо самоаналізу й оцінки продуктивності власних 

творчих проявів і художніх впливів у процесі виконавсько-педагогічного 

самовираження з метою проектування стратегій фахового 

самовдосконалення. Доведено, що атрибутивною характеристикою творчого 

самовираження майбутнього вчителя музики є художньо-творчий потенціал, 

який реалізується у процесі мистецько-педагогічної інтерпретації музичних 

творів, створення та інструментального втілення студентами виконавської 

концепції. 

Обґрунтовано, що ефективність розвитку творчого самовираження 

майбутніх учителів музики в процесі виконавсько-інструментальної підготовки 

забезпечують такі педагогічні умови: актуалізація ціннісно-смислових аспектів 

особистісно-професійної самореалізації майбутніх учителів музики в процесі 

виконавсько-інструментальної підготовки; використання синергетичного 

потенціалу інтерпретації музичного твору в процесі опанування різними 

формами виконавсько-інструментальної діяльності; стимулювання студентів 

до створення індивідуальних художньо-виконавських концепцій на засадах 
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семантичного аналізу музичного твору, власного емпатійно-слухового 

досвіду і музикознавчого тезаурусу щодо існуючих мистецьких виконавських 

традицій; ініціювання самодослідження студентами потенційних 

особистісно-фахових можливостей через моніторинг і оцінку власних 

виконавсько-творчих досягнень з метою корекції та самовдосконалення 

виконавсько-інструментальної підготовки. 

Реалізація означених умов здійснюється через впровадження методів і 

прийомів: музично-інструментальної самопрезентації, художньо-творчого 

портрета, художньо-виконавської інтриги, художньо-емоційного 

моделювання, концепційної матриці, художньо-інтерпретаційної фабули, 

творчих проектів, художньо-творчої експертизи, компаративного аналізу 

виконавських інтерпретацій, самопроектування «виконавсько-творчого Я» та 

інших. 

Наукова новизна дослідження полягає в тому, що: вперше: розроблено 

поетапну методику розвитку творчого самовираження майбутніх учителів 

музики в процесі виконавсько-інструментальної підготовки на основі 

використання інноваційних методів і прийомів; визначено сутність і 

структурні компоненти поняття «творче самовираження майбутніх учителів 

музики», розкрито сутність феномена «індивідуальна художньо-виконавська 

концепція» як предмета і узагальненого результату творчого самовираження 

студентів на основі структурно-функціонального аналізу виконавсько-

інструментальної діяльності майбутніх фахівців; розроблено й обґрунтовано 

педагогічні умови ефективного розвитку творчого самовираження майбутніх 

учителів музики; розроблено критерії, показники та встановлено рівні 

розвиненості творчого самовираження майбутніх учителів музики в процесі 

виконавсько-інструментальної підготовки відповідно до компонентної 

структури досліджуваного феномена; уточнено: сутність понять 

«самовираження вчителя музики», «художньо-творчий потенціал», 

«виконавсько-педагогічна інтерпретація»; подальшого розвитку набули: 
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теорія і практика виконавсько-педагогічної підготовки майбутніх учителів 

музики в контексті концепційно-інтерпретаційної діяльності. 

Практичне значення результатів дослідження результатів дослідження 

визначається можливістю впровадження розробленого методичного 

забезпечення розвитку творчого самовираження майбутніх учителів музики в 

освітній процес мистецько-педагогічних факультетів; використанням 

теоретичних і експериментальних матеріалів дослідження в розробці 

навчально-методичних посібників, навчальних програм, методичних 

указівок, рекомендацій із питань розвитку творчого самовираження студентів 

мистецько-педагогічних спеціальностей. 

Ключові слова: самоактуалізація, самореалізація, самовираження, 

майбутній учитель музики, творче самовираження в процесі виконавсько-

інструментальної підготовки, художньо-творчий потенціал, індивідуальна 

художньо-виконавська концепція, поетапна методика. 
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ABSTRACT 

Khuan Yatsian. The methods of development creative self-expression of 

prospective music teachers in the process of performing-instrumental training. – 

The Manuscript. 

Thesis for the scientific degree of candidate of pedagogic sciences, specialty 

13.00.02 – Theory and Methods of the musical education. – South Ukrainian 

National Pedagogical University named after K. D. Ushinsky, Odesa, 2018.  

The contents of the annotation 

The dissertation is dedicated to researching a topical problem of the 

development creative self-expression of prospective music teachers in the process 

of performing-instrumental training. In the scientific work the phenomenon of self-

expression of personality is considered through the prism of the triad of scientific 

genesis ―self-actualization‖ – ―self-realization‖ – ―self-expression‖. It is proved 

that the explored phenomenon is the process of own personality-professional 

potential and artistic-pedagogical experience realization, which occurs through the 

conscious expressive-intonational sound implementation of their own 

performance-instrumental concept. This process provides personal-professional 

self-affirmation, self-realization and self-creation. 
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The structure of the explored phenomenon consists of motivational- 

valuable, cognitive-search, communicative-interpretative, reflexive-projecting 

components. All components are integrated into the system and reflect the basic 

characteristics of the studied phenomenon. 

The development creative self-expression of prospective music teachers in 

the process of performing-instrumental training is based on anthropological, 

semiotic, hermeneutically-reflexive, synergistic and acmeological approaches. The 

process of development the creative self-expression assumes the reliance on 

special artistic-pedagogical principles: the principle of dialogic nature of 

performing-pedagogical creativity, principle of artistic narrative, principle of 

artistic amplification, principle of facilitative artistic-pedagogical interaction. 

Also the dissertation scientifically substantiates the pedagogical conditions 

of the development creative self-expression of prospective music teachers, which 

include actualization of value-semantic aspects, creation of individual artistic-

performing concepts, self-research and self-correction in the process of 

performing-instrumental training. 

The criteria, indicators and levels of creative self-expression of prospective 

music teachers in the process of performing-instrumental training are determined. 

In the thesis, the methods of development creative self-expression of prospective 

music teachers in the process of artistic-performing training has been developed 

and experimentally tested. 

Scientific novelty consists in the fact that for the first time the essence and 

structure of creative self-expression of prospective music teachers was determined. 

Also, for the first time, the essence of the phenomenon ―The individual artistic-

performing concept‖ was substantiated. Practical value of the results of the 

dissertation research is the possibility of practical implementation of the author's 

phased methods in the educational process of the art-pedagogical faculties.  

          Key words: self-actualization, self-realization, self-expression, prospective 

music  teachers, creative self-expression in the process of performing-instrumental 

training, artistic -performing concept, phased methods. 
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ВСТУП 

В умовах динамічності соціокультурних перетворень посилюється 

творча складова професійної підготовки майбутніх фахівців, яка спрямовує 

мистецько-освітній процес на виховання майбутнього вчителя музики як 

унікальної, своєрідної особистості, здатної до нестандартних рішень 

художньо-педагогічних проблем у всіх видах фахової діяльності. Ціннісним 

освітнім пріоритетом стає актуалізація суб’єктності майбутніх учителів 

музики як вектора модернізації їхньої фахової підготовки, що вимагає 

усвідомлення, осмислення, розкриття і реалізації особистісного і 

професійного досвіду, творчого потенціалу в процесі художнього 

виконавсько-педагогічного самовираження. Значущість творчого 

самовираження майбутніх учителів музики посилюється тим, що студенти не 

тільки інтерпретують та інструментально озвучують авторський художній 

задум музичних творів як суб'єкти виконавсько-педагогічного процесу, а й 

проявляють своє особистісно забарвлене відчуття, бачення і розуміння 

художнього тексту, семантики твору через трансляцію, самовираження 

власного «фахового Я» у виконавсько-педагогічній творчості. 

Практика засвідчує, що в майбутніх учителів музики недостатньо 

розвиненими залишаються ініціативність, самостійність, потреба в 

художньо-дослідницькому підході щодо суб’єктного осягнення і музично-

виконавського втілення творів світової та національної музичної спадщини, 

що унеможливлює успішність творчого самовираження студентів, зокрема в 

процесі виконавсько-інструментальної підготовки. 

Самовираження ще не є усталеною науковою категорією. Свої витоки 

означена дефініція бере із філософських ідей самоактуалізації, як підґрунтя 

особистісного самовираження, як потреби людини у створенні життя, 

наповненого сенсами і мотивами, заради досягнення визначених цілей  

(Ш. Бюлер, К. Гольдштейн, В. Соловйов та ін.). Проблема самовираження 

людини досліджується гуманістичною психологією в контексті теорії 

самоактуалізації, як головної рушійної сили життєдіяльності, невпинного 
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руху вперед, як безпосереднього наслідку інтенціональності людського 

життя, що складає вершину ієрархії потребової сфери особистості 

(Ш. Бюллер, А. Маслоу, К. Роджерс. В. Франкл та ін.). Як «мета-потребу», 

духовну необхідність, як цінність найвищого рівня, котра дозволяє людині 

визначитися й здійснити своє особистісне призначення розглядає 

досліджуваний феномен педагогічна наука (В. Андреєва, І. Бех, 

О. Бондаревська, Б. Гершунський, І. Зязюн, І. Ісаєв, В. Кан-Калік, 

С. Кульневич В. Радул, В. Сєріков, С. Сисоєв, В. Сластьонін, 

В. Слободчиков, Г. Шевченко та ін.)  

Теоретичну і практичну значущість у контексті вивчення проблеми 

творчого самовираження майбутніх учителів музики мають наукові розвідки 

класиків музичної педагогіки, зокрема О. Апраксіної, Б. Асафьєва, 

Н. Гродзенської, Д. Кабалевського, В. Шацької, Б. Яворського та інших, а 

також сучасних учених у галузі мистецької освіти – Г. Батиршиної, 

Е. Бобрової, Б. Бриліна, Г. Буреніної, О. Горбенко, Н. Гузій, В. Горяєва, 

О. Дедюхіної, Н. Єгорової, А. Зайцевої, А. Козир, Н. Корихалової, 

О. Кузнецової, В. Лабунця, Г. Падалки, Н. Рибакової, О. Ростовського, 

Н. Сегеди, Ці Сянбо, А. Торопової, Чжан Яньфен, В. Шульгіної, 

О. Щолокової та інших. У наукових працях наголошено, що музичне 

мистецтво існує як самореалізація індивіда через художню творчість, а 

самовираження є основною рушійною силою, яка спонукає особистість до 

розвитку власних здібностей, якостей і властивостей.  

Питання творчої самореалізації студентів, розкриття їх виконавського 

досвіду, творчого потенціалу розкрито в дослідженнях Н. Гуральник, 

Л. Гусейнової, В. Крицького, О. Ляшенко, О. Олексюк, О. Полатайко, 

О. Рудницької, Т. Стратан-Артишкової, М. Ткач, О. Щербініної, Д. Юника та 

інших. Науковці розглядають інтерпретаційний простір мистецько-

педагогічного вишу як основу для творчої реалізації студентів, а результатом 

інтерпретації музичних творів – особистісне, неповторне тлумачення 

художньої інформації. 



 13 

Актуальність досліджуваної проблеми посилюється необхідністю 

розв’язання низки суперечностей: 

- між об’єктивними вимогами сучасної мистецької освіти до підготовки 

фахівців, здатних до професійної самореалізації художньо-творчого 

потенціалу та несформованістю суб’єктної фахової позиції студентів щодо 

творчого самовираження як пріоритетної у виконавсько-педагогічній 

діяльності;  

- між актуальністю розкриття і трансляції майбутніми вчителями музики 

свого творчого «фахового Я» через унікальне, особистісно забарвлене 

переконливе інтерпретування музичних творів та недостатнім теоретико-

методологічним обґрунтуванням підходів і принципів персоналізації процесу 

виконавсько-педагогічної підготовки; 

- між значущістю і практичною необхідністю оптимізації розвитку 

творчого самовираження майбутніх учителів музики в процесі виконавсько-

інструментальної підготовки та недостатньою розробленістю системи 

методичного забезпечення означеного процесу. 

Теоретична і практична значущість проблеми розвитку самовираження 

майбутніх учителів музики в процесі виконавсько-інструментальної 

підготовки, необхідність розв’язання вказаних протиріч, а також недостатній 

рівень теоретико-методичного дослідження окресленої проблеми зумовили 

вибір теми дисертаційного дослідження: «Методика розвитку творчого 

самовираження майбутніх учителів музики в процесі виконавсько-

інструментальної підготовки». 

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. 

Дисертаційне дослідження входить до тематичного плану науково-дослідної 

роботи Державного закладу «Південноукраїнський національний 

педагогічний університет імені К. Д. Ушинського» і складає частину 

наукової теми «Методологія та методика фахової підготовки майбутніх 

учителів музики та хореографії в контексті художньо-естетичних інновацій 

мистецької освіти» (державний реєстраційний номер: 0114U007160). 
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Тему дисертаційного дослідження затверджено Вченою радою 

Державного закладу «Південноукраїнський національний педагогічний 

університет імені К. Д. Ушинського (протокол № 4 від 01.12. 2015 р.). 

Мета дослідження полягає в розробці, теоретичному обґрунтуванні та 

експериментальній перевірці методики розвитку творчого самовираження 

майбутніх учителів музики в процесі виконавсько-інструментальної 

підготовки. 

Об’єкт дослідження – процес фахової підготовки майбутніх учителів 

музики. 

Предмет дослідження – методичне забезпечення розвитку творчого 

самовираження майбутніх учителів музики в процесі виконавсько-

інструментальної підготовки. 

Реалізація поставленої мети передбачає вирішення таких завдань: 

1. На основі аналізу наукової літератури виявити ґенезу поняття 

«самовираження особистості» у психолого-педагогічній проекції, визначити 

особливості творчого самовираження майбутніх учителів музики в контексті 

музично-виконавської та художньо-педагогічної діяльності. 

2. Визначити сутність і компонентну структуру творчого 

самовираження майбутніх учителів музики в процесі виконавсько-

інструментальної підготовки, розкрити феномен «індивідуальна художньо-

виконавська концепція» як предмета і узагальненого результату творчого 

самовираження студентів.  

3. Теоретично обґрунтувати наукові підходи і художньо-педагогічні 

принципи творчого самовираження майбутніх учителів музики в процесі 

виконавсько-інструментальної підготовки.  

4. Розробити педагогічні умови, методи і прийоми розвитку творчого 

самовираження студентів у процесі виконавсько-інструментальної 

підготовки. 

5. Виявити критерії, показники та встановити рівні розвиненості 

творчого самовираження майбутніх учителів музики в процесі виконавсько-
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інструментальної підготовки. 

6. Експериментально перевірити і довести ефективність запропонованої 

авторської методики розвитку творчого самовираження майбутніх учителів 

музики в процесі виконавсько-інструментальної підготовки. 

Теоретико-методологічну основу дослідження становлять: ідеї 

екзистенційно-гуманістичної філософії щодо абсолютної унікальності 

людського буття (М. Бердяєв, Ж.-П. Сартр, М. Хайдеггер, К. Ясперс та ін.), 

концептуальні положення гуманістичної психології з теорії самоактуалізації, 

самореалізації та самовираження особистості людини (А Маслоу, 

К. Роджерс, В. Франкл, Д. Леонтьєв та ін.) як основи визначення 

категоріально-понятійного апарату дослідження; наукові засади 

антропологічного (Р. Бенедикт, Ф. Боас, Е. Маркарян, М. Мід, Е. Орлова, 

Б. Бім-Бад та ін.), семіотичного (В. Іванов, Ю. Лотман, В. Топоров, 

О. П’ятигорський, С. Шип та ін.), герменевтично-рефлексивного (Г. Гадамер, 

М. Гайдеггер, Е. Гуссерль, О. Олексюк, В. Черкасов та ін.), синергетичного 

(О. Князєва, С. Курдюмов, І. Пригожин, Г. Хакен та ін.) і акмеологічного 

(О. Бодальов, В. Бранський, Ю. Гагін, А. Деркач, Н. Кузьміна, 

С. Пальчевський, С. Пожарський та ін.) методологічних підходів як підґрунтя 

для розробки стратегії методичного забезпечення розвитку досліджуваного 

феномена; теоретико-методичні засади вдосконалення виконавсько-

інструментальної підготовки майбутніх фахівців у галузі мистецької освіти 

(В. Буцяк, І. Гринчук, Н. Гуральник, Л. Гусейнова, А. Зайцева, Н. Згурська, 

М. Михаськова, М. Моісєєва, Н. Мозгальова, Т. Пляченко, В. Ревечук, 

Г. Саїк, Т. Стратан-Артишкова, Г. Ципін, В. Шульгіна, О. Щербініна, 

Д. Юник та ін.) для визначення специфіки методичного забезпечення 

процесу розвитку творчого самовираження майбутніх учителів музики; 

ключові положення проблеми самореалізації майбутніх учителів музики в 

художньо-інтерпретаційному просторі (В. Крицький, О. Ляшенко, 

О. Олексюк, Г. Падалка, О. Полатайко, М. Ткач, О. Щолокова та ін.).  

Для розв’язання поставлених завдань використано комплекс методів 
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педагогічного дослідження: теоретичні – аналіз і синтез, абстрагування й 

конкретизація, індукція і дедукція, порівняння, узагальнення, класифікація, 

аналогія, теоретичне моделювання - з метою визначення понятійного апарату 

дослідження і розробки методичної моделі розвитку творчого самовираження 

майбутніх учителів музики в процесі виконавсько-інструментальної 

підготовки; емпіричні – аналіз педагогічної документації та оцінка продуктів 

навчальної художньо-творчої діяльності, вивчення й узагальнення 

педагогічного досвіду, педагогічне спостереження, опитування, бесіди, 

педагогічний експеримент – для виявлення стану досліджуваного феномена у 

практиці, відстеження динаміки та перевірки ефективності розробленої 

авторської методики; методи математичної статистики – з метою 

доведення вірогідності результатів експериментальної перевірки розробленої 

методики розвитку досліджуваного феномена.  

Наукова новизна одержаних результатів полягає в тому, що: 

вперше: розроблено поетапну методику розвитку творчого 

самовираження майбутніх учителів музики в процесі виконавсько-

інструментальної підготовки на основі використання інноваційних методів і 

прийомів; визначено сутність і структурні компоненти поняття «творче 

самовираження майбутніх учителів музики», розкрито сутність феномена 

«індивідуальна художньо-виконавська концепція» як предмета і 

узагальненого результату творчого самовираження студентів на основі 

структурно-функціонального аналізу виконавсько-інструментальної 

діяльності майбутніх фахівців; розроблено й обґрунтовано педагогічні умови 

ефективного розвитку творчого самовираження майбутніх учителів музики; 

розроблено критерії, показники та встановлено рівні розвиненості творчого 

самовираження майбутніх учителів музики в процесі виконавсько-

інструментальної підготовки відповідно до компонентної структури 

досліджуваного феномена;  

уточнено: сутність понять «самовираження вчителя музики», 

«художньо-творчий потенціал», «художня виконавсько-педагогічна 
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інтерпретація»; 

подальшого розвитку набули: теорія і практика виконавсько-

педагогічної підготовки майбутніх учителів музики в контексті концепційно-

інтерпретаційної діяльності. 

Практичне значення результатів дослідження визначається: 

можливістю впровадження розробленого методичного забезпечення розвитку 

творчого самовираження майбутніх учителів музики в освітній процес 

мистецько-педагогічних факультетів; використанням теоретичних і 

експериментальних матеріалів дослідження в розробці навчально-

методичних посібників, навчальних програм, методичних указівок, 

рекомендацій з питань розвитку творчого самовираження студентів 

мистецько-педагогічних спеціальностей. 

Апробація і впровадження результатів дослідження. Основні 

положення, висновки, рекомендації і результати дисертаційного дослідження 

обговорювалися та отримали позитивну оцінку на І Міжнародній 

конференції молодих учених та студентів «Музична та хореографічна освіта 

в контексті культурного розвитку суспільства» (Одеса, 2015 р.), Міжнародній 

науково-практичній конференції «Гуманістичні орієнтири мистецької освіти» 

(Київ, 2015 р.), Міжнародній науково-практичній конференції «Сучасні 

тенденції педагогічної науки в Україні та Ізраїлю: шляхи до інтеграції» 

(Одеса-Аріель, 2016 р.), ІІ Міжнародній конференції молодих учених та 

студентів «Музична та хореографічна освіта в контексті культурного 

розвитку суспільства» (Одеса, 2016 р.), ІV Міжнародній науково-практичній 

конференції «Мистецька освіта XXI століття: виклики сьогодення» 

(Кропивницький, 2017 р.), ІІІ Міжнародному конгресі «Глобальні виклики 

педагогічної освіти в університетському просторі» (Одеса, 2017 р.); на 

засіданнях і методичних семінарах кафедри музично-інструментальної 

підготовки Південноукраїнського національного педагогічного університету 

імені К. Д. Ушинського.  

Результати дослідження впроваджено в освітній процес Державного 
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закладу «Південноукраїнський національний педагогічний університет 

імені К. Д. Ушинського» (довідка №1322/17 від 19.06.2017 р.), Національного 

педагогічного університету імені М. П. Драгоманова (довідка № 07-10/1234 

від 04.07.2017 р.), Житомирського державного університету імені Івана 

Франка (довідка № 596 від 03.07.2017 р.). 

Публікації. Основні положення, результати і висновки дисертаційного 

дослідження висвітлено у 9 одноосібних науково-методичних публікаціях 

автора, з них 5 – у фахових наукових виданнях України, 1 – в міжнародному 

виданні.  

Структура та обсяг дисертації. Дисертація складається з анотації, 

вступу, трьох розділів, висновків до кожного розділу і загальних висновків, 

списку використаних джерел, що містить 285 найменувань (з них 14 – 

іноземними мовами). Загальний обсяг тексту дисертації 254 сторінки, з них – 

189 сторінок основного тексту. Робота містить 27 таблиць і 7 рисунків, що 

разом з додатками становить 40 сторінок. 
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РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ДОСЛІДЖЕННЯ ПРОБЛЕМИ 

ТВОРЧОГО САМОВИРАЖЕННЯ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ МУЗИКИ 

В ПРОЦЕСІ ВИКОНАВСЬКО-ІНСТРУМЕНТАЛЬНОЇ ПІДГОТОВКИ 

 

1.1 Наукова ґенеза поняття «самовираження особистості» у 

психолого-педагогічній проекції 

 

Теоретичний аналіз проблеми творчого самовираження особистості 

доводить, що уявлення про досліджуваний феномен складалися в рамках 

гуманістичної психології з опорою на філософські погляди вчених 

Ш. Бюлера, К. Гольдштейна, В. Соловйова [162; 121], котрі ототожнювали 

означене явище з поняттям «самоактуалізація» – потребою людини у 

створенні життя, наповненого сенсами і мотивами, з метою досягнення 

визначених цілей. 

Витоки ідеї самоактуалізації (аctualis з лат. – дійсний, справжній) 

беруть свій початок у дослідженнях К. Гольдштейна. Цей німецький 

психолог у 1939 році вперше ввів у науковий обік означене поняття. Вчений 

розглядав самоактуалізацію як фундаментальний процес у кожному 

організмі, що зумовлює як позитивні, так і негативні наслідки для 

індивідуума. К. Гольдштейн писав, що це основний і по суті єдиний мотив у 

людському житті, творча тенденція людської природи. Вона – основа 

розвитку і вдосконалення організму. Будь-яка потреба – це стан дефіциту, 

який мотивує людину до його усунення. Це надолуження потреби і є 

самоактуалізацією або самореалізацією [49, с. 169]. 

Одним із перших, хто продовжив дослідження й удосконалення цієї 

проблеми, був А. Маслоу. На думку вченого, людина від народження має 

вроджені потреби і здібності. Здорова, нормальна людина завжди прагне до 

актуалізації своєї внутрішньої природи, до реалізації своїх потреб. Потреба в 

самоактуалізації, згідно А. Маслоу, знаходиться на вершині ієрархії потреб 

людини, хоча й існує в тісному зв’язку з іншими потребами. Дослідник 
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стверджує, що в самому понятті «самоактуалізація» закладена соціальна 

сутність, так як люди за своєю природою є соціальними істотами, через що 

задоволення своїх потреб, «пошуки себе», свого щастя зумовлено взаємодією 

з іншими людьми, солідарністю з ними [76]. 

Відзначимо ряд важливих моментів досліджень А. Маслоу проблеми 

самоактуалізації особистості, що, на нашу думку, мають значення для 

вивчення питання самовираження особистості в контексті нашої наукової 

роботи. Зокрема, звернемо увагу на деякі тези американського психолога: 

1. Самоактуалізація – це всепоглинаюче, яскраве, самозабутнє 

переживання, в моменти якого людина стає воістину людиною [164]. З 

художньо-педагогічної точки зору це означає художньо-естетичне 

вдосконалення, розвиток здатності до спів-участі, спів-дії, спів-творчості, 

спів-розуміння тощо, завдяки чому особистість, зокрема майбутній учитель 

музики, починає, словами А. Маслоу, ідентифікувати себе з іншим «Я», а 

також «бачити» іншого як свого-іншого. 

2. Життя є нескінченною низкою виборів, які ми повинні здійснювати 

один за іншим [75]. З художньо-педагогічної точки зору це означає 

формування здатності майбутнього вчителя музики до ціннісного, художньо-

аксіологічного вибору, який відбувається тут і зараз, а не потім, до вибору 

того, що є безумовним благом для професійного і фахового розвитку. 

3. У самому понятті «самоактуалізація» є твердження про наявність 

певної «самості», котру слід актуалізувати [76]. В художньо-педагогічній 

проекції це означає збагачення внутрішнього світу майбутніх учителів 

музики, наповнення його через залучення до цінностей художньо-освітньої 

діяльності та смислами, котрі й визначають «самість» особистостей. 

4. Слід бути чесним до кінця, навіть якщо має місце сумнів. Нагальним є 

чесне прийняття на себе відповідальності, завдяки чому людина 

самоактуалізується [75]. З художньо-педагогічної точки зору це означає 

формування відповідальності студентів за зроблений у процесі музичного 

навчання вибір, за якість виконання художньо-освітньої, зокрема музично-
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виконавської, діяльності, за прийняті рішення тощо, де відповідальність є 

відповідністю навчальних дій і вчинків обов’язкам, які покладаються на 

майбутнього вчителя музики. 

5. Збільшення можливостей свого вибору і наближення до розуміння 

свого призначення, своєї місії через прислуховування до свого «Я». З 

художньо-педагогічної точки зору це означає, що розвиток самоактуалізації 

майбутніх фахівців має сенс лише за умови розвитку аналогічної потреби в 

тих, кого вони згодом будуть навчати музиці. 

6. Самоактуалізація, за А. Маслоу, – це не тільки кінцевий результат, 

фінальний стан особистості, а також це процес актуалізації своїх 

можливостей. Самоактуалізація – це не річ, яку можна мати або не мати. Це 

процес, який не має кінця. Це спосіб існування, взаємодії з довкіллям, а не 

поодинокі досягнення [76]. В художньо-педагогічній проекції це означає 

розвиток інтелектуальних здібностей студентів, розкриття художньо-

творчого потенціалу майбутніх учителів музики, їх музично-виконавських 

можливостей тощо. 

7. Самоактуалізація – це вищі переживання, моменти справжнього 

одкровення [76, с. 60]. З художньо-педагогічної точки зору це означає 

формування, розвиток і вдосконалення художньо-комунікативних умінь. 

8. Для успішної самоактуалізації необхідно знайти самого себе, розкрити 

свою сутність, намагатися зрозуміти мету свого життя, а все це вимагає 

«викриття власної психології» [72, с. 114]. В художньо-педагогічній проекції 

це означає створення «поля свободи», як свободи для творчого 

самовираження тощо. 

Оцінка теорії А. Маслоу дає змогу зробити висновки про те, що цей 

американський психолог першим звернув увагу не тільки на відхилення, 

труднощі, негативні сторони особистості, а й на позитивні сторони 

особистісного розвитку. Вчений одним із перших досліджував позитивні 

досягнення особистого досвіду людини, а також вивчав шляхи для її 

ефективного саморозвитку, самовдосконалення і самореалізації. 
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Один із найважливіших моментів концепції самоактуалізації А. Маслоу 

полягає в необхідності виховання гуманістично орієнтованих особистостей, 

«котрі прагнуть виховувати краще в людині і самоактуалізуватися» [76, 

с. 102]. 

На думку Л. Анциферової, не розробленим аспектом концепції 

самоактуалізації А. Маслоу є те, що дослідник не приділив належної уваги 

вивченню проблеми безперервного розвитку мотиваційної сфери 

особистості, як в онтогенезі, так і в філогенезі. «Процес самоактуалізації, – 

підкреслює вчена, – є розвитком усіх можливостей людини, він неможливий 

без розвитку, збагачення й уточнення мотиваційно-потребової сфери 

індивіда» [6, c.176]. «Самоактуалізація, – наголошує Л. Анциферова – це 

виникнення нових бажань, прагнень, інтересів особистості, це розквіт її 

упередженого ставлення до світу, це поява нових рушійних сил діяльності» 

[6, c.176]. 

Дещо по-іншому підходить до проблеми самоактуалізації особистості 

психолог і В. Франкл. На його думку, означений феномен – «це не кінцеве 

призначення людини і не її первинне прагнення. Якщо перетворити 

самоактуалізацію в самоціль, вона вступить у протиріччя з 

трансцендентністю людського існування». [137, c. 11]. У своїх дослідженнях 

австрійський учений висловлює думку про те, що самоактуалізація – це 

безпосередній наслідок «інтенціональності людського життя» [137, c. 59]. 

Вчений стверджує, що особистість утрачає сенс самоактуалізації, якщо не 

спостерігається прагнення людини до неї, що підтверджує і А. Маслоу, який 

уважав, що самоактуалізація може бути здійснена набагато швидше через 

захопленість певною обраною діяльністю, а звернення людини до 

самоактуалізації відбувається тоді, коли вона знайшла своє покликання [76]. 

Вищезазначені науковці вважали, що розвитку самоактуалізації сприяє 

творча активність, задана внутрішнім розвитком людської особистості. 

Дане твердження є значущім для нашого дослідження. 

Вивчення зарубіжних теорій самоактуалізації не буде повним без 
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розгляду концепції К. Роджерса, яка останнім часом все частіше визнається 

психологами і педагогами світу найбільш актуальним підґрунтям для 

розробки практичних методик із дослідження проблеми самореалізації та 

самовираження особистості [166]. 

На думку К. Роджерса, від народження в кожному індивіді є невгамовне 

прагнення реалізувати, виразити себе. Для цього, на думку вченого, кожний 

наділений силами, необхідними для розвитку своїх можливостей і розкриття 

потенціалів. Свобода, вважає вчений, – найважливіша складова в прагненні 

до самоактуалізації. Прагнення до самоактуалізації, як зазначає К. Роджерс, 

не зменшує, а збільшує напругу в системі «людина – довкілля», що надає 

нові стимули і можливості зростання [107, с. 18]. Метою такої 

самоактуалізації, самореалізації є бажання особистості стати самою собою. 

Таке прагнення є вродженим і тенденція руху вперед реалізується тільки за 

умови ясного сприйняття та адекватної символізації людиною своїх виборів, 

перевірки своїх гіпотез К.Роджерс наголошує, що прагнення особистості 

реалізувати себе і проявити свої можливості є головним чинником творчої 

діяльності. Таке прагнення є в кожному індивідові, й очікує тільки 

відповідних умов для звільнення і прояву. Саме воно і є головною 

мотивацією творчості, коли особистість залучається до нової взаємодії з 

довкіллям, намагаючись якнайповніше бути самою собою [110, с. 24, 56]. 

У роботах зарубіжних та українських психологів (К. Абульханова-

Славська, Г. Балл, І. Бех, О. Бондарчук, М. Борішевський, Д. Леонтьєв, 

С. Рубінштейн, В. Слободчиков, Т. Тітаренко та ін.) [1; 9; 12; 19; 20; 69; 113; 

121; 129] самоактуалізація розглядається в рамках проблеми становлення і 

розвитку особистості. Дослідження вчених свідчать про взаємну 

зумовленість особистісного і професійного зростання фахівців – професійне 

зростання неможливе без зростання особистісного. Водночас професійна 

самоактуалізація є одним із контекстів і засобів самоактуалізації 

особистісної. Окремі аспекти зв’язків особистісної та професійної 

самоактуалізації розглянуті також у роботах В. Власенко, Т. Говорун, 
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В. Федорчук, Т. Яценко [29; 33; 133; 160] та ін. 

Отже, самоактуалізація особистості у психологичному контексті 

розглядається як творча тенденція людської природи, як процес і результат 

активного прояву потенційних можливостей, свободи вибору і наближення 

до розуміння свого призначення через прислуховування до свого «Я», що 

надає нові стимули зростання бажання щодо самоідентифікації. Головною 

рушійною силою життєдіяльності, науковці відзначають тенденцію до 

зростання, невпинного руху вперед, як безпосереднього наслідку 

інтенціональності людського життя, що складає  вершину ієрархії потребової 

сфери особистості. 

Самоактуалізуватися – це означає ототожнювати себе зі своїм 

внутрішнім істинним «Я». Тому звертатися до самого себе, прислухатися до 

голосу істинного «Я», – означає брати на себе відповідальність, робити крок 

до самоактуалізації. Самоактуалізуватися – означає максимально розкрити і 

успішно реалізувати свій потенціал, тобто самореалізуватися.  

Під самореалізацією майбутнього фахівця більшість психологів розуміє 

процес переходу потенційних характеристик особистості як професіонала до 

актуальних, як у самому процесі фахової діяльності, так і в період підготовки 

до неї, в процесі навчання. В цьому аспекті означений феномен розглядається 

в якості необхідної форми руху людини до особистісної зрілості і вершин 

професіоналізму. І. Кон досліджує діяльнісний аспект самореалізації і 

зазначає, що вона проявляється через працю і спілкування. Причому праця в 

найширшому сенсі слова містить будь-яку предметну діяльність, у тому 

числі й професійну, а спілкування – міжособистісні відносини, вподобання, 

емоції тощо [56]. 

З освітніх позицій самореалізація досліджується в руслі творчо-

пошукової діяльності щодо бачення і самостійного  успішного рішення 

проблем як сходження людини до все більш високих освітніх результатів і 

позитивного опосередкованого впливу на становлення образу «фахового Я» 

(Є. Бондаревська, Б. Гершунський, К. Мічуріна та ін.).  
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 На думку Б. Гершунського, життєва самореалізація людини виступає в 

якості мети її навчання й освіти. При цьому самореалізація можлива за 

умови, якщо особистість: усвідомлено і глибоко вірить у цю життєву мету, 

вірить у своє індивідуально неповторне призначення, усвідомлює свої 

здібності, інтереси, життєві уподобання та мотиви поведінки й керується 

ними в різних життєвих ситуаціях; здатна до взаємодії з іншими людьми, 

незалежно від їх індивідуальних або колективних особливостей; володіє 

знаннями, вміннями, навичками і творчими здібностями, які дозволяють їй 

найбільш повно реалізувати себе в професійній діяльності; здатна до 

цілеспрямованих і ефективних вольових зусиль, необхідних для повноцінної 

самореалізації на всіх етапах життєвого шляху [32, с. 6]. розглядає 

Самореалізацію особистості вчений розглядає в контексті її соціального 

становлення як ієрархічні освітні «сходи», а також з позиції сходження 

людини до все більш високих освітніх результатів. «Важливо знову і знову 

підкреслити, що навіть найглобальніші державно-громадські освітні 

досягнення і результати повинні розглядатися крізь призму особистісних 

освітніх досягнень, оскільки в кінцевому результаті сукупний освітній 

потенціал соціуму визначається конкретними освітніми надбаннями 

особистості на всіх етапах її життєвого шляху» [32, с. 67]. 

І. Колесникова звертає увагу на запитаність у сучасних умовах у 

педагогах, здатних до самореалізації. Науковець наголошує, що «все 

гостріше відчувається неможливість виконувати професійну справу, 

відмовившись від її суті, не піднявшись до рівня осмислення й усвідомлення 

її значущості. В ситуації множинності смислів перед учителем як ніколи 

гостро постає проблема вибору стратегії діяльності. Це пов’язане з 

об’єктивною необхідністю приймати на себе відповідальність за глобальні 

наслідки конкретних педагогічних діянь» [55, с. 12]. 

Самореалізація особистості, на думку К. Мічуріної, зорієнтована на 

перетворення життєвої ситуації і є своєрідним творчим пошуком: від бачення 

й постановки проблеми до висунення пропозицій, гіпотез, їх перевірки, 
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пізнавальної рефлексії, що в цілому забезпечує опосередкований уплив на 

формування образу «Я» в професії та житті [82].  

На практичній стороні самореалізації зауважує у своєму дослідженні й 

Г. Чернявська, котра визначає самореалізацію як «здійснення людиною 

власних задатків, здібностей, обдарувань і рис характеру в тій чи іншій сфері 

соціальної діяльності з користю для самого себе, колективу та суспільства в 

цілому »[153, с. 35].  

Деякі автори особистісно зорієнтованих освітніх концепцій, зокрема 

Є. Бондаревська і В. Сєріков [18; 118], розкриваючи механізм розвитку і 

саморозвитку особистості, звертаються до одного з фундаментальних понять 

– «особистісні функції», які слід вважати проявами людини, які і реалізують 

феномен «бути особистістю», дозволяють особистості самореалізуватися. 

Поняття «функція особистості» зустрічається і в роботах Г. Ковальова, 

М. Коротова, М. Полані, Г. Рея, С. Рубінштейна та інших. Дослідники під 

цим поняттям розуміють здатність людини визначати своє ставлення до 

світу, конструювати власну життєдіяльність, проектувати себе тощо. 

В. Сєріков зазначає, що особистісно зорієнтована освіта – це не 

формування особистості із заданими властивостями, а створення умов для 

повноцінного прояву і відповідно – розвитку особистісних функцій (група 

функцій відповідальності; група функцій рефлексії; група функцій 

самореалізації – самостійності, свободи, творчості) суб’єктів освітнього 

процесу [118]. Є. Бондаревська підкреслює, що «мета особистісно 

зорієнтованої освіти полягає в тому, щоб створити умови для прояву цих 

функцій, або універсальних особистісних здібностей особистості» [18, с. 85].  

Отже, можна дійти висновку, що в процесі самореалізації особистості в 

галузі освіти передбачається пріоритетність індивідуального мислення і 

вільного творчого самовираження. Метою освіти є людина, яка вимагає до 

себе особливого підходу, що зумовлюватиме розкриття її потенційних 

можливостей. Роль самореалізації під час самовираження полягає в 

налаштуванні особистості на максимальне розкриття власних творчих 
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здібностей, на адекватну і гнучку поведінку, на виконання дій, відповідних 

очікуванням інших і власним завданням. Інакше кажучи, роль самореалізації 

полягає в розкритті потенціалу особистості, що сприятиме професійному 

зростанню [18, с. 52]. 

Аналіз психолого-педагогічної літератури дає змогу констатувати 

існування щонайменше двох підходів до вивчення проблеми самоактуалізації 

і самореалізації особистості в процесі виконання навчальної діяльності. 

Зокрема це такі наукові думки: 

1. Розгляд питання розвитку самоактуалізації в рамках традиційного 

освітнього процесу. Так, проблемою самореалізації студентської молоді в 

процесі професійної підготовки в своїх роботах займалися Л. Божович, 

М. Гасюк, Ю. Долинська, І. Костеріна, О. Мірошніченко, Т. Перевалова, 

Ю. Приходько, І. Сергєєв [16; 31; 40; 62; 78; 94; 105; 116] та інші. 

2. Вивчення самоактуалізації (самореалізації) в рамках професійного 

становлення майбутнього фахівця в якості передумови фахової соціалізації 

особистості і побудови успішної кар’єри: 

- процеси професійної самосвідомості як система дій особистості, що 

пов’язана із самоаналізом, самопізнанням, самовизначенням і самооцінкою 

власних здібностей і ціннісних орієнтацій, розглядаються в дослідженнях 

Є. Клімова, Л. Олійник, В. Століна, К. Ясперса [52; 91; 125; 158] та інші; 

- проблема успішної актуалізації особистості в професії може 

здійснюватися як через вектор безперервного професійного навчання, 

підвищення кваліфікації, досягнення професійної зрілості, так і в контексті 

професійної маргіналізації – ситуації, коли професійний та особистий 

розвиток не можуть поєднуватися гармонійно (І. Акіндінова, О. Богатирьова, 

Т. Марцинковська [2; 14; 15] та ін.). 

Вивчення наукових праць вищезазначених дослідників засвідчує, що 

самореалізація особистості під час навчання, зокрема у вищій школі, а також 

особистісне самоздійснення і самовираження мають різновекторну 

спрямованість, що зумовлює кризу самоактуалізації у професійному 
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контексті через протиріччя процесів соціалізації та індивідуалізації. 

З висловленого можна зробити висновок, що в центрі освітньої 

концепції самореалізації суб’єкта знаходиться наявність здатності до 

самовираження, тобто до саморозкриття, виявлення в собі унікальної та 

неповторної сутності, а також визначення напрямів і засобів особистісного 

професійного зростання. Отже, самовираження стає шляхом самореалізації 

особистості. 

Аналіз психолого-педагогічних досліджень щодо проблеми 

самовираження людини, дозволяє визначити сенс цього феномена. В 

науковій літературі він розглядається з двох позицій, зокрема як: 

-  зовнішні прояви особистості; 

- демонстрація особистістю своїх внутрішніх характеристик, які 

детерміновані її почуттями, переконаннями, здібностями, установками, 

можливостями, уявленнями про саму себе тощо. 

У рамках другої позиції можна виділити три напрями розуміння 

самовираження: 

- прояв особистості в зовнішньому світі; 

- дії, спрямовані на пізнання людиною себе;  

- демонстрація особистістю своїх можливостей, почуттів, переконань, 

прагнень, здібностей.  

Проаналізуємо психолого-педагогічний контекст визначення феномена 

самовираження.  

Досліджувана дефініція, на думку І. Шкуратової, – це «широке коло 

вербальних і невербальних поведінкових актів, які людина використовує для 

передачі інформації про себе іншим особам і створення певного образу себе» 

[156, с. 242]. «Самовираження особистості – свого роду експериментальна 

дія, в ході якої людина отримує нову інформацію про себе і світ» [156, 

с. 149]. Дослідниця вважає, що самовираження в житті людини виконує 

екзистенціальну, адаптивну, комунікативну, ідентифікаційну, 

перетворювальну функції, воно регулює міжособистісні відносини, 
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саморегуляцію і самовтілення людини. Головною умовою самовираження є 

встановлення адекватності, яка визначається в більшості випадків самою 

особистістю, між внутрішнім світом (його запитами, орієнтаціями, 

цінностями) і зовнішнім способом вираження внутрішнього світу [156, c. 57]. 

О. Зінченко вважає, що самовираження є «сукупністю всіх зовнішніх 

проявів суб’єкта, спрямованих на адекватну реалізацію його ідеального 

світу» [47, с. 12]. Схожої думки дотримується й К. Абульханова-Славська, 

яка характеризує самовираження як «спосіб, яким людина реалізує себе як 

особистість у діяльності, в спілкуванні, у вирішенні життєвих завдань» [1, 

с. 53].  

Психологами зроблено висновок про те, що кожна особистість має 

потребу в самовираженні. Причому, вона повинна бути обов’язково 

задоволена. В іншому випадку в людини знижується самооцінка, мотивація, 

спрямованість щодо діяльності, виникає стресовий стан, що зумовлює 

депресію. На думку К. Абульханової-Славської, «потреба в самовираженні як 

причина активності може бути дуже різною: в одних вона проявляється в 

крайніх формах (наприклад, в самолюбстві), в інших – в неявних» [1, с. 5]. 

Така потреба в самовираженні потребує не тільки спеціального вивчення, але 

й уваги до неї оточуючих (особливо на перших, ранніх стадіях її 

формування). Отримуючи своєрідний «відгук», підтвердження адекватності 

свого способу дії, спілкування, людина стає більш упевненою в собі. 

Формування внутрішнього «Я» відбувається «паралельно» постійному 

зовнішньому випробуванню себе «на міцність», «на витривалість», «на силу» 

тощо. Однак найбільша складність полягає в тому, що не всі ці 

«підтвердження» схвальні та позитивні» [1, с. 53]. 

А. Яфальян вважає, що самовираження особистості – це поведінкові, 

емоційні та вербальні прояви, які особистість здійснює інтуїтивно. 

Самовираження особистості, як мимовільний акт, можливе лише за умови 

вільного, природного, гармонічного прояву людини [159]. Як «одну з форм 

існування суб’єкта, спосіб трансляції іншим своєї індивідуальності, свого 
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«Я»,  характеризує самовираження людини Н. Перепелиця. В матеріальному 

світі самовираження представлене предметно-перетворювальною діяльністю 

людини, у сфері міжособистісних відносин – персоналізацією і 

самопред’явленням [95]. Самовираження особистості є бажанням і 

прагненням висловити іншим свої внутрішні почуття, переконання, 

установки тощо [112]. Досліджуваний феномен вважають здатністю людини 

до можливо більш повного прояву своїх існуючих і потенційних 

можливостей, уявлень про себе, які визначаються й засвоюються в процесах 

виокремлення себе із соціуму та ідентифікації з ним, спрямованих на якісну 

зміну своєї особистості, інших людей, навколишнього світу (Н. Чанілова і 

В. Шкель) [150]. 

Отже, у самовираження визначаються дві сторони – зовнішня і 

внутрішня, які тісно пов’язані одна з одною, й саме в такому варіанті 

дозволяють особистості повноцінно існувати, реалізовувати та розкривати 

себе. Більшість дослідників визначають самовираження через зовнішні 

прояви особистості, так чи інакше, згадуючи про його цілі, які полягають у 

передачі інформації про себе, свої індивідуальні й особистісні особливості 

іншим людям. У роз’ясненні сутності самовираження враховуються 

внутрішні характеристики суб’єкта, при цьому практично завжди 

розуміється, що їх демонстрація буде зумовлена різноманітними зовнішніми 

проявами. 

На підставі означених узагальнень можна зробити висновок про те, що 

людина, яка є суб’єктом самовираження, повинна проявляти діяльнісну 

активність, причому її дії спрямовані на зовнішній прояв своїх особистісних 

якостей, цінностей, установок. Тут слід зауважити, що самовираження в 

дійсності може мати і часову, й просторову визначеність, виступати як 

процес (у часі) та як матеріалізований результат цього процесу (в просторі). 

В науковій літературі визначені рівні самовираження особистості (за 

критерієм усвідомленості, цілеспрямованості, відповідності експресивної 

поведінки людини та її внутрішнього змісту): 
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1) мимовільне невербальне самовираження; 

2) довільне самовираження за допомогою невербальних засобів; 

3) довільне мовне і / або невербальне самовираження, відповідне 

внутрішньому стану особистості; 

4) довільне мовне і / або невербальне самовираження, спрямоване на 

формування спотвореного уявлення про свою особистість. 

«Під час переходу від першого рівня до четвертого посилюється 

усвідомленість, цілеспрямованість дій, що здійснюються особистістю» 

(І. Шкуратова) [156, с. 242]. 

Чотири способи самовираження які найбільш часто використовує 

людина в залежності від домінуючих рушійних сил (внутрішніх і зовнішніх), 

що спонукають особистість до активності виокремлює К. Абульханова-

Славська: 

1) у самовираженні перевага надається опорі на внутрішні рушійні сили, 

на саморегуляцію. 

2) у самовираженні людина гармонійно поєднує внутрішні спонукання і 

зовнішні рушійні сили; 

3) самовираження адекватно до тих пір, доки інтереси людини не 

суперечать інтересами суспільства; 

4) відсутність адекватного самовираження, що проявляється у 

відсутності визначених людиною рушійних сил для опори [1]. 

На думку Д. Узнадзе, «особистість виражає так чи інакше своє ставлення 

до світу. Вона висловлюється про себе адекватно цьому світу і адекватно 

самій собі. В механізмах, якими вона приводить себе в дію, типологічний 

характер» [130, c. 28]. На підставі аналізу наукових праць вченого можна 

зробити висновок про такі способи самовираження: 

1) людина бурхливо, експансивно висловлює все, що насправді відчуває; 

2) для зовнішнього самовираження людина повинна докласти вольове 

зусилля; 

3) людина поводиться протилежним чином в однакових ситуаціях і 
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подібним – в різних; 

4) людина залишається весь час тільки у внутрішньому світі, зовні 

тільки через «пристосування» до ситуації [130]. 

Окрім дослідження рівнів і засобів самовираження особистості науковці 

вивчали й функції означеного феномена. І. Шкуратовою визначено функції: 

екзистенціальну, ідентифікаційну, комунікативну, перетворюючу, 

саморегуляції, регуляції міжособистісних відносин, самовтілення [156]. 

Наведемо нижче характеристики означених функцій. 

1. Екзистенціальна функція самовираження особистості полягає в тому, 

що через інформацію про свою індивідуальність людина стверджує факт 

свого існування і претендує на те, щоб оточуючі залучали її до соціальної 

взаємодії та зважали на неї. 

2. Ідентифікаційна функція проявляється в тому, що самовираження 

суб’єкта направлено на те, щоб продемонструвати його приналежність до 

певних соціальних груп або до психологічних типів. 

3. Комунікативна функція є генетично вихідною, оскільки вся 

інформація, що посилається особистістю, адресована іншим людям, без 

аудиторії вона позбавлена будь-якого сенсу.  

4. Перетворювальна функція полягає в тому, що самовираження однієї 

особистості викликає певні зміни в тих людях, які стали адресатами 

отриманої інформації. В них можуть відбутися зміни з різним знаком 

(соціально бажані або негативні), різні за величиною (чужий приклад може 

стати поштовхом до зміни стилю життя), чийсь спосіб самовираження може 

торкнутися різної кількості людей (шанувальників або супротивників). Усе 

це буде залежати від масштабу особистості і ступеня новизни її внеску в 

розробку традиції самовираження. 

5. Функція саморегуляції зумовлена тим, що самовираження є засобом 

узгодження Я-концепції особистості з її поведінкою. Самовираження сприяє 

також й усуненню емоційної напруги. 

6. Функція регуляції міжособистісних відносин ґрунтується на тому, що 
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кількість вихідної інформації, її зміст, періодичність зумовлює певний 

характер міжособистісних відносин. Люди «вибудовують» свої відносини, 

користуючись самовираженням для досягнення певної дистанції, позиції та 

знака відносин. 

7. Функція самовтілення пов’язана з тим, що завдяки висловлюванням 

про себе в спілкуванні з іншими людьми, особистість створює в їхній 

свідомості образ себе, який існує незалежно від його земного існування. 

Користуючись опосередкованими формами самовираження (письмові тексти, 

портрети, фотографії, аудіо і відео матеріали) людина увічнює себе, як 

представника певної епохи і географічного середовища [156]. 

Самовираження постійно пронизує все життя людини, в будь-якій дії 

особистість так чи інакше виражає себе. Особливо це проявляється в 

професійній діяльності. К. Абульханова-Славська вважає, що людина 

обов’язково повинна самовиражатися в професії, і виокремлює три типи 

означеного феномена: 

1) самовираження відбувається через вибір професії, що максимально 

відповідає характеристикам особистості; 

2) самовираження в професії таке, що сприяє розвитку майстерності; 

3) самовираження, при якому рух в професії здійснюється через 

розгортання, розвиток і вдосконалення якостей і здібностей особистості [1]. 

Аналіз наукової літератури дозволив встановити, що ґенеза поняття 

«самовираження» особистості відбувалася в рамках гуманістичної 

психології, котра розглядає його як похідне від категорій «самоактуалізація» 

і «самореалізація», та визначає його ключовим компонентом самопроцесів 

особистості, як суб’єкта власного фахового самоздійснення. 

 

1.2 Особливості творчого самовираження майбутніх учителів 

музики 

Технології формування професійної майстерності майбутніх учителів 

музики і розвитку їх фахового потенціалу як суб’єктів освіти щільно 
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пов’язані з творчим самовираженням майбутніх фахівців у художньо-

освітній діяльності. Глибина і багатогранність такої самобутньої 

індивідуально-професійної реалізації майбутнього вчителя музики є цінністю 

для мистецької освіти в контексті виховання творчої особистості студента.  

Особливості самовираження майбутніх учителів музики зумовлюється 

творчою сутністю музичного мистецтва і музично-педагогічного навчання, 

розмаїттям форм художньо-освітньої та різновидів виконавської діяльності 

студентів, що стимулює прояви мистецько-педагогічної свободи й 

суб’єктності щодо творчої реалізації свого «фахового Я».  

Музика – мистецтво звукового висловлювання, своєрідне творче 

мислення особистості звуковими образами. Саме існування даного виду 

мистецтва віддзеркалює його глибоко суб’єктивно-творчу сутність. Музичне 

мистецтво є відкритою образною моделлю входження в світ, і не лише 

завдяки його пізнанню, але й індивідуальному «переживанню» і 

«проживанню», внаслідок чого посилюється духовно-енергетичний 

потенціал й активізується рефлексивна творчість особистості. Людина, що 

сприймає музичну інформацію у вигляді музичного твору, «вичерпує» 

ціннісний смисл художнього образу і залучається до творчих дій – створює 

власний образ-концепт. 

Музичний твір як об’єкт виконавсько-педагогічної діяльності вчителя 

музики в процесі художньої комунікації – це не тільки графічна фіксація 

авторського задуму (власне нотний текст), але й засіб художньої комунікації 

з Автором, Іншими через суб’єктне розкриття-«проживання» змісту 

художньої інформації як своєрідного повідомлення, авторського посилання, 

його смислової та образної інтенції. Через виведення вчителя як 

інтерпретатора-«перекладача» за межі предметної «наочності» і певної 

художньої формалізованості в галузі емоційно-особистісних смислів, 

музична інформація спонукає не тільки до її особистісно-творчого 

переживання, а й залучає до культурного контексту. 

Музичний текст є художньою інформацією, яка виражається і 
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передається завдяки комплексу специфічних музичних засобів – 

артикуляційних, ритмо-інтонаційних, темпових тощо на основі культурно-

історичних традицій, де можливо створювати межі і контури для творчого 

розуміння тієї інформаційної щільності, яка закладена в музичному тексті в 

його звуко-семантичній вираженості. Взаємодія особистості з музичними 

текстами має творчу природу і зумовлює багатоваріантність індивідуальних 

смислів у просторі художнього діалогу. Внутрішня організація музичного 

твору здатна до «розгерметизації» в мінливих соціокультурних та 

персоніфікованих контекстах. Під час художньо-естетичної рецепції на 

вихідні відносно стійкі ціннісно-смислові параметри твору накладаються 

нові персоніфіковані смисли. Отже, художня інформація не передається в 

музичному творі в готовому вигляді шляхом простої презентації, а в її 

творчому конституюванні активну участь беруть виконавці і слухачі. В 

процесі осягнення художньої інформації та її подальшої художньо-

вербальної і музично-виконавської трансляції Іншим і відбувається творче 

самовираження свого «професійного Я», що дозволяє фахівцю 

демонструвати і реалізовувати в процесі музичного навчання свою 

художньо-творчу індивідуальність, особистісні професійно-значущі цілі, 

виконавсько-педагогічні пріоритети, установки тощо. 

Педагогічна професія відноситься до разряду соціономічних професій, 

які здійснюються в системі «людина-людина». Характерною ознакою 

професії вчителя музики є здійснення художньо-освітньої діяльності у 

системі «людина-мистецтво-людина». У означеній мистецько-

комунікативній системі «музичний твір-Автор» стає об’єктом художньо-

діалогічного спілкування для вчителя музики не тільки як суб’єкта художньої 

комунікації з Автором, а й  педагога-просвітителя щодо залучення учнів до 

для  осягнення культурного досвіду у різних видах музичної діяльності через 

їх самовираження у сприйнятті музики, її виконанні і творенні. Така 

художньо-педагогічна діяльність характеризується збільшенням емоційно-

вольової напруги (навантаження) щодо перевтілення, співтворчості і 
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співпереживання, експресивності фахово-педагогічних дій в процесі 

самовираження вчителя музики. Означена діяльність здійснюється через 

активізацію чуттєво-емпатійної, когнітивної-креативної та слухо-образної 

сфери в художньо-комунікативному просторі, що й зумовлює творчий 

характер самовираження майбутніх учителів музики. 

Професійна діяльність учителя музики в сучасній школі є 

багатофункціональною. Він – педагог-психолог, вихователь-просвітитель, 

сценарист, режисер, артист, виконавець-соліст, виконавець-ансамбліст 

(інструменталіст, вокаліст), хормейстер тощо. Як слідство – про такого 

фахівця слід говорити, як про особистість, яка самоактуалізується, 

самовиражається через прагнення визначити і розвинути свої актуальні та 

потенційні можливості, свої фахові домінанти. Творче зростання 

майбутнього вчителя музики починається в стінах вишу, а згодом 

продовжується під час здійснення самостійної мистецько-педагогічної 

діяльності. Фахове становлення є віддзеркаленням «визначення і втілення в 

постійно мінливих умовах навчально-виховного процесу й під час художньо-

педагогічного діалогу з учнями оптимальних та нестандартних творчих 

рішень» [54, с. 145]. 

 Специфіка творчого самовираження майбутніх учителів музики 

зумовлюється їх особистісно-фаховими характеристиками, як-от: фахово-

творчої самосвідомості студентів (системи уявлень про себе як фахівця, 

здатного до творчої самореалізації, зокрема у виконавсько-педагогічній 

галузі); художньо-творчих здібностей, творчої інтенціональності особистості 

(як ранжованої системи мотивів у процесі набуття мистецько-педагогічного 

досвіду, розвитку індивідуальних параметрів психічних якостей студентів: 

сприйняття, уваги, уяви, мислення, пам'яті, емоційно-вольових якостей 

тощо); досвіду вербально-виконавської мистецько-інтерпретаційної 

діяльності в процесі художньо-творчого діалогу з Автором, своїм «Я» та 

Іншими в процесі різних видів художньої комунікації. 

Значущість творчого самовираження майбутніх учителів музики 
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підсилюється тим, що студенти не тільки творчо інтерпретують та 

інструментально озвучують  авторський художній задум музичних творів як 

суб’єкти творчо-виконавського процесу, а й проявляють своє особистісно 

забарвлене бачення, відчуття, розуміння семантики твору через трансляцію, 

самовираження власного фахового «Я» у виконавсько-педагогічній 

творчості.  

Саме слово «творчість» має безліч значень, серед яких виокремимо 

кілька основних: творець – творити – створювати тощо. Творчість – показник 

розвиненості особистості, вона є необхідною під час виконання майже будь-

якого виду діяльності. В широкому сенсі слова творчість – це свідома 

цілеспрямована діяльність людини (в нашому випадку – вчителя музики) 

щодо пізнання і продуктивного перетворення дійсності. 

Слід зауважити на строкатості наукових підходів щодо дослідження 

проблеми виховання творчої особистості в контексті її самовираження. Так, 

Я. Пономарьов наголошує на певній особливості перебігу творчого процесу – 

зокрема, людина отримує задоволення не стільки від досягнення мети 

творчості, а скільки від самого процесу, зумовленого її самовираженням [103, 

с. 67]. 

На думку В. Петрушина, для успішної реалізації творчої діяльності 

особливого значення набуває аспект цілепокладання як характеристики, яка 

структурно організує все творче самовираження особистості. З його точки 

зору, «прихильність завданню», цілеспрямованість і прагнення до 

самоактуалізації є одними з центральних якостей творчої особистості [98]. 

Серед властивостей творчої особистості виділяють глибину і гостроту 

думки, незвичність постановки проблеми та її вирішення, інтелектуальна 

ініціатива, самореалізація, що є основою самореалізації особистості [Ананьєв 

3, с. 66]. На думку П. Торренса, «творча людина може бути самою різною: 

жорсткою або м’якою, веселою або, навпаки, схильною до депресії. Однак 

існує якість, яка робить усіх творчих людей в чимось схожими один на 

одного – потреба розвиватися, потреба в постійному зростанні» [169, с. 84]. 
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Цієї думки дотримуються А. Маслоу і К. Роджерс, які підкреслюють 

прагнення людини реалізувати себе, проявити свої можливості, прагнення до 

саморозвитку, розширенню, вдосконаленню, зрілості, до вираження і прояву 

всіх здібностей є головним спонукальним мотивом творчості [164; 165; 166]. 

Під час вивчення проблеми творчості особистості, багато вчених 

наголошують на аспекті оригінальності творчої діяльності (Д. Богоявленська, 

Л. Виготський, В. Дружинін, Л. Князєва, В. Риндак, Л. Устинова та ін.). Під 

творчою діяльністю розуміють: «характер ставлення суб’єкта до своєї праці 

(задоволеність роботою, прагнення до самостійного виконання, позитивна 

мотивація тощо) і процес вирішення творчих завдань (самостійне 

перенесення набутих знань, умінь, навичок до нової ситуації, розуміння 

проблеми, бачення нової функції відомого об’єкта)» [114, с. 77]; «самостійну, 

високоорганізовану, вмотивовану діяльність, спрямовану на розвиток 

творчих якостей особистості майбутнього фахівця, яка проявляється в 

досягненні високого рівня реалізації нових оригінальних підходів, шляхів і 

способів вирішення завдань» [131, с. 11]. 

Новизна, яка виникає внаслідок творчої діяльності, може мати як 

об’єктивний так і суб’єктивний характер. Об’єктивна цінність визначається 

за такими результатами творчості, в яких розкриваються раніше невідомі 

закономірності довкілля, встановлюються і пояснюються зв’язки між 

явищами, котрі вважались не пов’язаними між собою. Суб’єктивна цінність 

результатів творчої діяльності має місце тоді, коли результат не сам по собі 

об’єктивно новий, а новий для особистості, яка його вперше створила. 

Діяльність людини є творчою, навіть якщо її результат має тільки 

суб’єктивну новизну – є новим тільки для цієї людини (О. Мєлік-Пашаєв) 

[80, с. 79].  

«Педагогічну творчість за об’єктивним змістом і значенням можна 

вважати процесами вдосконалення, винаходів, відкриття чогось нового, 

незвичного, нестандартного»[102, с. 34]. Художньо-педагогічне творче 

винахідство пов’язане з перетворенням, конструюванням окремих елементів 
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музично-педагогічних систем (цілей, принципів, засобів, методів, умов 

мистецького навчання і виховання), що зумовлює виникнення новаторських 

мистецько-педагогічних рішень. 

Мистецтвознавством, музичною психологією і педагогікою 

накопичений значний досвід з питань самореалізації та творчого 

самовираження особистості в процесі музичної діяльності, який допомагає у 

визначенні теоретичних основ і технологій розробки задекларованої 

проблеми. Це дослідження, які розглядають специфіку мистецтва і музичної 

діяльності (Б. Асафьєв, Л. Бочкарьов, Л. Виготський, А. Готсдінер, М. Каган, 

В. Петрушин, Б. Теплов, В. Цуккерман, Г. Ципін та ін.), музичну культуру 

суспільства й особистості (Г. Гонтарєв, Р. Грубер, А. Сохор, Р. Тельчарова та 

ін.), особливості художнього та музичного навчання, музично-педагогічної 

діяльності, особистісних якостей педагога-музиканта (Е. Абдуллін, 

Л. Арчажнікова, Г. Батиршина, А.Зайцева, Г. Падалка, О. Ростовський, 

Н. Сегеда, Р. Сулейманов, А. Торопова, Ю. Цагареллі, Ці Сянбо, 

Чжан Яньфен, О. Щолокова та ін.). 

У розвідках науковців наголошується на тому, що музичне мистецтво 

існує як самореалізація майбутніх фахівців через художню творчість, а 

самовираження є основною рушійною силою, яка спонукає особистість до 

розвитку власного таланту, здібностей, якостей і властивостей, зокрема в 

процесі музично-виконавської  і художньо-педагогічної творчості.  

Виконавсько-педагогічна діяльність дає можливість майбутньому 

вчителю музики удосконалювати свою педагогічну майстерність за 

допомогою інтонаційно-символічної функції музичної свідомості через 

розвиток гнучкості, образності та оригінальності уявлення, що активно 

проявляються в процесі інтерпретації музичних творів.  

Інтерпретація музики – це індивідуально-образне тлумачення 

об’єктивної композиторської інформації, що характеризується рисами 

ідеально-уявного бачення предмета трактування. Значення інтерпретації в 

повсякденній роботі вчителя музики набуває специфічних рис. Зокрема, слід 
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говорити про своєрідне поєднання виконавської і педагогічної інтерпретації, 

котрі включають художньо-вербальне тлумачення - як художній коментар, 

художня установка на суб’єктне осмисленно-емпатійне осягнення музичного 

твору як художнього тексту, і суто виконавську інтерпретацію - як звукове 

інтонаційне втілення індивідуальної виконавської трактовки музичних творів 

як невербальний засіб художньої комунікації вчителя–виконавця з учнями. 

Такий інтегрований художньо-освітній процес інтерпретації музичних творів 

стає комунікативною системою художньо-діалогічного спілкування учителя 

музики з Іншим (учнями) через виконавське втілення і художню вербалізацію 

художньо-образного змісту музичних творів. Творче самовираження вчителя 

музики в художньо-педагогічній і виконавсько-інструментальній діяльності, 

розглядається у дослідженні не тільки як цілеспрямований процес розкриття 

фахівцем своєї творчо-фахової сутності через особистісно забарвлену 

виконавсько-педагогічну «вторинну» творчість (по відношенню до Автора), а 

й як процес стимулювання творчого самовираження учнів в процесі спільної 

вербальної і виконавської інтерпретаційної творчості. Художньо-

педагогічний діалог між учителем музики і школярами – це своєрідна 

поліфонічна взаємодія, де специфічні дії вчителя, який моделює художньо-

освітній процес на партнерських стосунках, створюють умови для творчого 

самовираження кожного учня в різних видах сприйняття, виконання і 

творення музики. 

Аналіз наукових джерел, присвячених дослідженню проблеми 

самовираження майбутніх фахівців у галузі мистецької освіти, вказує на 

певну строкатість щодо визначення особливостей їх творчого 

самовираження. Зокрема деякі дослідники особливості самовираження  

вбачають в актуалізації творчого потенціалу студентів через його 

віддзеркалення у власній інтерпретації музичних творів, публічних виступах, 

концертно-конкурсній діяльності тощо (А. Зайцева, О. Олексюк, М. Ткач, 

А. Хараш, Г. Ципін [45; 46; 90; 139; 149]та ін.), інші - наголошують на 

самоактуалізації особистостей, яка пов’язана з їх творчою акмеологічною 
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зрілістю (Г. Батиршина, С. Олійник, Ці Сянбо, В. Федоришин та ін.)  [10; 92; 

148; 132]. 

Творча самореалізація фахівців у галузі мистецької освіти визначається 

простором майбутньої професійної діяльності і є свідомим, цілеспрямованим 

процесом розкриття студентом власної творчої сутності в навчально-

професійній діяльності, що характеризується задоволеністю результатами 

роботи, усвідомленням особистісної значущості навчально-професійних 

досягнень. Як зазначає Г. Батиршина, потреба у творчій самореалізації – 

центральна духовна потреба майбутнього вчителя музики, яка проявляється в 

прагненні реалізувати свою творчу сутність [10].  

У контексті нашого дослідження творче самовираження майбутнього 

вчителя музики як реалізація власної творчої сутності передбачає: 

1) самостійність та ініціативу в підході до вивчення музично-історичних, 

музично-теоретичних, музикознавчо-інтерпретаційних, методичних проблем, 

набуття фахових, музикознавчих, виконавських умінь і навичок, уявлень про 

ідейно-естетичні погляди представників різних композиторських і 

виконавських шкіл, розвиток художніх стилів та основних музичних жанрів, 

форм тощо;  

2) прояв фантазії, уяви, інтуїції, творчої «винахідливості» в музично-

педагогічній і музично-виконавській діяльності в умовах художньо-

комунікативної взаємодії з Автором-твором, з музичними творами і через 

твори – з Іншими в процесі художньо-вербальної та виконавської 

інтерпретації музичних творів. 

У якості параметрів оцінки музично-інтерпретаційного творчого 

самовираження майбутнього вчителя музикиі можна виокремити: 

- ступінь усвідомленості інтерпретаційного задуму (мова йде про 

самостійність задуму і його логічність (змістовний бік творчості); 

- винахідливість, оригінальність, індивідуальність у виборі засобів 

виконавсько-інструментального втілення (тут важлива роль належить 

нестандартності, нетрадиційності, але бажано, щоб вони були 
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аргументованими); 

- художність утілення інтерпретаційного задуму, перш за все, з точки 

зору концентрованості вираження основної думки (символіка, гіперболізація, 

метафоричність тощо); 

- наявність сформованих умінь оперування набутим обсягом теоретичної 

інформації та практичних навичок, а також досвіду інтерпретації музичних 

творів у процесі музично-педагогічної діяльності. При цьому творчість – це 

не зовні активна демонстрація музично-інструментального виконавства, а 

глибинне прагнення особистості до самовираження і самовизначення – через 

музичне мистецтво; 

- існування потреби до безперервного оновлення і збагачення багажу 

музично-інтерпретаційних знань, умінь та навичок у зв’язку з інверсійністю 

соціально-естетичних і соціально-педагогічних завдань, а також до 

виконавсько-інструментального самовдосконалення та самоосвіти; 

- наявність здатності до рефлексивної оцінці власної виконавсько-

інструментальної діяльності та її результатів, до формування індивідуального 

стилю фахових музично-інтерпретаційних дій; 

- сформованість внутрішньої установки на перетворення музично-

інструментального процесу з метою оптимізації позитивних впливів на 

школярів у процесі їх музичного навчання і виховання. 

Учені звертають увагу на певні особливості процесу творчої 

самовираження майбутніх учителів музики. Зокрема, А. Зайцева інтерпретує 

цей феномен як процес практичного втілення індивідуального творчого 

потенціалу студента, що детермінований сукупністю його уявлень про власні 

педагогічно-виконавські здібності, віддзеркалює міру можливостей 

актуалізації творчих потенцій під час цілеспрямованої фахової діяльності та 

орієнтує на гедоністичний результат утілення художньо-педагогічних 

задумів у музично-виховній роботі з учнями [45].Чжан Яньфен зазначає, що 

самовираження зумовлює розвиток у майбутнього вчителя музики вмінь 

утілення власних вражень, зокрема в процесі художньої інтерпретації 
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музичного твору. Тобто означений феномен пов’язаний з вектором розвитку 

особистості майбутнього фахівця, спрямованого на максимальне і повне 

виявлення й реалізацію власного потенціалу через художню практику, в тому 

числі через музичні інструментально-виконавські дії. Такий напрям розвитку 

в процесі виконавської підготовки більшість дослідників убачають у 

самоототожненні, ідентифікації студента з художнім образом музичного 

твору, з яким він взаємодіє [154]. 

На думку  О. Дедюхіної,  свідоме, цілеспрямоване розкриття фахівцем 

свого творчого потенціалу в професійній діяльності, що характеризується 

усвідомленням особистісної значущості професійних досягнень в музичній 

освіті дітей, власної виконавської діяльності і задоволеністю результатами 

праці - зумовлює здійсненню професійної самореалізації і самовираженню. 

[39]. Самовираження, на думку більшості науковців, дозволяє 

демонструвати, розвивати і реалізовувати свою художньо-творчу 

індивідуальність, особистісні професійно-значущі цілі, цінності, здібності 

Отже, його можна ототожнити з вектором розвитку особистості, який 

спрямований на максимальну реалізацію її творчого потенціалу.  

Аналіз наукової літератури щодо визначення поняття «творчий 

потенціал» демонструє, що в дослідників не існує єдиної точки зору з цього 

питання. На їх думку, це: 

1) сукупність реальних можливостей, умінь і навичок, які визначають 

рівень їх розвиненості (Г. Піхтовніков, Л. Москвічьова) (дане визначення 

ґрунтується, перш за все, на семантичній сутності поняття «потенціал») [100; 

86]; 

2) синтетична (інтегруюча) якість, що характеризує міру можливостей 

особистості, яка здійснює діяльність творчого характеру (І. Мартинюк, 

В. Овсянніков) [74; 89]; 

3) соціально-психологічна установка на нетрадиційне розв’язання 

суперечностей об’єктивної реальності (К. Колеснікова) [55]; 

4) характерна властивість індивіда, яка визначає міру його 
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можливостей у творчому самоздісненні і самореалізації (М. Копосова) [57]; 

5) розвинуте почуття нового, відкритість усьому новому; система 

знань, переконань, на основі яких будується, регулюється діяльність 

особистості; це високий ступінь розвитку мислення, його гнучкість, 

нетерпимість і оригінальність, здатність швидко змінювати прийоми дії 

відповідно до нових умов діяльності (Т. Браже, Ю. Кулюткін) [22; 67]. 

Науковці визначають творчий потенціал як складне особистісне 

утворення, що віддзеркалює розвиненість здібності людини розкривати, 

примножувати, вдосконалювати власні внутрішні можливості (Є. Варламова, 

І. Маноха, В. Моляко, Л. Овсянецька, К. Петров, С. Рубінштейн, С. Степанов 

та ін.). У дослідженнях підкреслюється, що даний феномен є інтегральною 

цілісністю природних і соціальних сил особистості, що забезпечує 

суб’єктивну потребу у творчій самореалізації та саморозвитку. Це саме та 

система, яка абсолютно прихована від будь-якого зовнішнього 

спостереження; більше того, сам носій творчого потенціалу іноді мало або й 

зовсім не знає про свої творчі можливості. Про справжні творчі можливості 

конкретної людини можна говорити лише на основі здійсненої діяльності, 

отриманих оригінальних творів. Творчий потенціал стає не уявною, а 

реальною, прогнозованою цінністю лише тоді, коли реалізовується у 

винаходах, конструкціях, книгах, картинах, фільмах тощо [84]. 

Структурно-змістовний склад творчого потенціалу віддзеркалює 

комплекс здібностей інтелекту, комплекс властивостей креативності і 

комплекс особистісних проявів (емоційних, свідомих та несвідомих, 

вольових, поведінкових), але не зводиться до них. Ймовірність прояву такого 

потенціалу залежить від особистого прагнення (цілеспрямованості) 

особистості в повній мірі реалізувати свої можливості; від ступеня її 

внутрішньої свободи [3; 9; 51; 69; 103; 104; 130]. 

В контексті художньо-освітньої, музично-виконавської діяльності 

вчителя музики розглянемо особливості його художньо-творчого потенціалу.  

Художньо-творчий потенціал особистості характеризують як складне 
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інтегративне полізмістове ресурсне утворення, що відображає якість та міру 

розвитку культуровідповідних сутнісних сил людини у продукуванні, 

сприйманні, розумінні, оцінюванні, інтерпретації й створенні художніх 

образів мистецьких творів та охоплює комплекс природно й соціально 

зумовлених творчих можливостей особистості, який забезпечує її активну й 

результативну участь у різних видах художньої діяльності (Ці Сянбо) [148]. 

Серед низки факторів, які впливають на становлення та реалізацію 

художньо-творчого потенціалу майбутнього фахівця в галузі мистецької 

освіти, слід виокремити задатки (як вроджену якість), соціальне середовище 

(зовнішні умови впливу) і особистісну творчу активність. Наголосимо, що 

саме останній фактор визначає особистість учителя музики як унікальну 

цілісну систему, яка володіє потенціалом безперервного саморозвитку, 

самореалізації та самовираження. Тобто, актуальний стан художньо-творчого 

потенціалу майбутніх фахівців залежатиме від внутрішніх зусиль студентів 

заради культивування у собі творчої потенції. 

Отже, художньо-творчий потенціал майбутнього вчителя музики 

розглядають у якості його атрибутивної характеристики категорійної форми 

активності – зокрема самовираження, в ході якого потенційні можливості 

студента актуалізуються у в творчі результати художньо-освітньої, зокрема 

музично-виконавської, діяльності через активне особисте ставлення до неї. 

Розглядаючи особливості творчого самовираження майбунього вчителя 

музики в контексті прояву художньо-творчого потенціалу, слід ураховувати 

специфіку їхньої художньо-освітньої діяльності, яка зумовлює творчу 

наповненість особистості як в галузі мистецької педагогіки, так і в галузі 

музичного мистецтва. Художньо-творчий потенціал майбутнього учителя 

музики синтезує в собі різні види творчості, які є водночас його 

специфічними особливостями, поєднуючи музикознавчу, музично-

виконавську, методичну, мистецько-педагогічну дослідницьку роботу, 

інтегруючи фахові знання, уміння та навички. Художньо-творчий потенціал 

особистості майбутнього вчителя музики правомірно розглядати як 
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необхідну передумову діяльності творчого характеру, зокрема творчого 

самовираження в процесі інтерпретації музичних творів.  

Художньо-творчий потенціал майбутнього вчителя музики в контексті 

даного дослідження розглядаємо як складне інтегральне феноменологічне 

особистісно-фахове утворення, котре є ресурсом актуалізації індивідуальних 

якостей і професійних можливостей студента, що регулює міру його творчої 

активності через художньо переконливу виконавсько-педагогічну 

інтерпретацію музичних творів та створення унікальних й оригінальних 

мистецько-творчих продуктів – художньо-виконавських концепцій.  

Узагальнюючи визначення особливостей творчого самовираження 

майбутніх учителів музики можна зробити такі висновки. 

Аналіз наукових джерел, присвячених дослідженню проблеми розвитку 

самоактуалізації, самореалізації і самовираження особистості в 

музикознавчої і психолого-педагогічній літературі, показує, що, з одного 

боку, це явище більше розглядався в рамках загального дослідження 

означених феноменів, а з іншого – явно простежується строкатість різних 

трактувань, особливо щодо визначення особливостей творчого 

самовираження майбутніх фахівців у галузі мистецької освіти. 

Концептуальна схема творчого самовираження майбутніх учителів 

музики в процесі музичного навчання демонструє, що її психолого-

педагогічною сутністю, яку різні дослідники трактують по-своєму, є 

актуалізація художньо-творчого потенціалу студентів, що знаходить своє 

віддзеркалення в створенні індивідуальних художньо-виконавських 

концепцій під час інтерпретації інструментальної музики. Означені концепції 

моделюються та інтонаційно відтворюються в процесі сольно-виконавської, 

ансамблево-виконавської та художньо-вербальної діяльності майбутніх 

учителів музики, і в контексті специфіки фахової діяльності.  

Творче самовираження майбутніх учителів музики в контексті 

врахування специфіки різних видів його художньо-педагогічної і 

виконавсько-інструментальної діяльності є цілеспрямованим процесом 
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розкриття фахівцем своєї творчо-фахової сутності через особистісно 

забарвлену виконавсько-педагогічну «вторинну» творчість (по відношенню 

до Автора) під час інтерпретаційного втілення художньо-образного змісту 

музичних творів і реалізації художньо-творчого потенціалу. 

 

1.3 Зміст і компонентна структура творчого самовираження 

майбутніх учителів музики в процесі виконавсько-інструментальної 

підготовки 

 

У вирішенні питань творчого самовираження майбутніх учителів 

музики інструментальне виконавство має потужній розвивальний потенціал. 

Художні образи, що виникають у результаті інтерпретації музичних творів, є 

результатом поєднання авторського і виконавського задуму. Внаслідок цього 

інструментальне виконавство розглядається видатними педагогами-

музикантами в якості одного з найбільш яскравих прикладів вторинної 

самовиражальної творчості, де творчий процес, запропонований автором, 

природним чином продовжується в інтерпретаційній діяльності виконавця, 

реалізуючи авторську самовиражальну творчість (Л. Баренбойм, К. Ігумнов, 

Г. Коган, Я. Мільштейн, Г. Нейгауз, С. Савшинський, Г. Ципін та інші).  

До інструментального виконавства майбутні вчителі музики 

залучаються в процесі музично-інструментальної підготовки. Проблема 

виконавської підготовки майбутніх фахівців у галузі мистецької освіти 

широко висвітлена в науковій літературі. Окремі питання означеної 

проблеми стали предметом багатьох педагогічних досліджень у сфері 

професійної підготовки музикантів (Л. Баренбойм, Г. Коган, Е. Ліберман, 

А. Малинківська, К. Мартинсен, Я. Мільштейн, Г. Нейгауз, С. Савшинський, 

С. Фейнберг та ін.), у галузі музично-педагогічної освіти (Н. Гуральник, 

Л. Гусейнова, І. Жданов, В. Крицький, О. Кузнецова, В. Лабунець, 

О. Ляшенко, Мен Мен, Н. Мозгальова, О. Олексюк, Г. Падалка, С. Протасова, 

О. Рудницька, Г. Саїк, Чень Бо, Г. Ципін, О. Щолокова, О. Щербініна, 
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Д. Юник та ін.). Зокрема, ученими розглянуто питання формування 

виконавських умінь (І. Гринчук, Є. Куришев), виконавської майстерності 

(М. Давидов), виконавської культури (Н. Згурська), виконавської активності 

(С. Єгорова) тощо. 

Педагоги у своїх дослідженнях здійснили спроби уточнити сутність, 

зміст і особливості інструментально-виконавської підготовки майбутніх 

учителів музики. Зокрема, Н. Мозгальова таку підготовку вважає процесом 

становлення гармонійно-урівноваженого музиканта, що володіє 

раціональними способами роботи за інструментом, грамотно розбирається в 

тексті музичного твору та вміє ретельно продумувати власну інтерпретацію, 

синтезуючи різні виконавські традиції [83].  

Дана підготовка є компонентом професійної компетентності 

майбутнього вчителя музики й основою музично-педагогічної діяльності, яка 

інтегрує риси педагогіки, мистецтва, культурний, духовно-моральний і 

виконавський досвід. Структуру такої підготовки складають методико-

практична, концертно-виконавська й ансамблева діяльності [83].  

Л Гусейнова, характеризуючи музично-виконавську діяльність 

майбутніх фахівців у галузі мистецької освіти, наголошує на тому, що 

студенти під час інструментальної підготовки повинні оволодіти певним 

комплексом умінь: досить вільно використовувати інструмент у різних видах 

діяльності, тобто виразно і професійно виконувати музичні твори світової 

фортепіанної літератури та їх фрагменти з урахуванням вікових 

особливостей сприймання шкільної аудиторії; добирати необхідні музичні 

приклади для проведення уроків, бесід, дискусій з проблем мистецтва, 

лекцій-концертів; перекладати для фортепіано фрагменти симфонічної, 

оперної і балетної музики, а в разі потреби робити полегшені переклади 

фортепіанної фактури; застосовувати на практиці досягнення [37]. 

Схожу характеристику інструментального виконавства студентів у 

мистецько-педагогічних вишах знаходимо в дослідженнях І. Жданова. На 

думку вченого, фахові компетенції, які формуються в майбутніх учителів 
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музики в процесі успішної інструментально-виконавської підготовки, 

повинні проявлятися в тому, що студент зможе: аналізувати музичні твори 

різних форм, жанрів і стилів; виконувати на професійному рівні різні музичні 

твори перед аудиторією різних вікових груп; володіти конкретними 

методиками в галузі фортепіанної педагогіки [43].  

Л. Гусейнова, І. Жданов, Н. Мозгальова [37; 43; 83] вважають, що зміст 

музично-інструментальна підготовки майбутніх фахівців ґрунтується на 

дидактично обґрунтованому досвіді вирішення конкретних музично-

виконавських проблем, який спрямований на практичне оволодіння 

студентами виконавською технікою та освоєння і накопичення 

інструментально-виконавського репертуару. Вчені підкреслюють, що в 

процесі виконавсько-інструментальної підготовки майбутні вчителі музики 

повинні оволодіти певним комплексом умінь: досить вільно використовувати 

інструмент у різних видах діяльності, тобто виразно і професійно виконувати 

музичні твори світової фортепіанної літератури та їх фрагменти з 

урахуванням вікових особливостей сприймання шкільної аудиторії; добирати 

необхідні музичні приклади для проведення уроків, бесід, дискусій з проблем 

мистецтва, лекцій-концертів; перекладати для фортепіано фрагменти 

симфонічної, оперної і балетної музики, а в разі потреби робити полегшені 

переклади фортепіанної фактури; застосовувати на практиці досягнення.  

Науковці звертають увагу на те, що вивчення дисциплін музично-

виконавського циклу пов’язане із засвоєнням специфічних знань, які 

визначаються змістом дисципліни. Для оволодіння музично-виконавською 

діяльністю необхідні як знання про історичну епоху створення твору, 

стильові відмінності, про композитора, так і знання, які пов’язані з 

осягненням виразних засобів художнього образу (лад, мелодія, гармонія, 

тембр, ритм і т.п.). Але знання не існують окремо від умінь. Так, наприклад, 

саме по собі знання гармонії ще не забезпечують виразності художньої 

інтерпретації художнього твору, яка досягається лише в результаті 

визначення особливостей гармонізації, усвідомлення її логіки, емоційного 
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переживання та співвідношення з іншими виразними засобами художнього 

образу [37; 43; 83]. 

Узагальнення наукових думок щодо виконавсько-інструментальної 

підготовки майбутніх учителів музики засвідчує двовекторність їх 

інтегрованої музично-педагогічної діяльності як учителя музики-виконавця, 

виконавська творчість якого спрямована на Інших-учнів. Така музично-

педагогічна діяльність має дві складові: виконавську (сольно-виконавську і 

анансамблево-виконавську) та педагогічну (художньо-освітню). Важлива 

роль в організації виконавсько-інструментальної підготовки майбутніх 

учителів музики належить індивідуально-практичним заняттям, які 

проводяться, переважно, в рамках дисципліни «Основний музичний 

інструмент», де здійснюється сольно-виконавська і художньо-освітня (в 

процесі художньо-вербального і виконавського опрацювання 

інструментального музичного репертуару із шкільної програми предмету 

«Музичне мистецтво») підготовка. Головною метою дисципліни 

«Концертмейстерський клас». є опанування ансамблево-

концертмейстерськими компетентностями. у галузі мистецької освіти, 

оскільки базовою складовою художньо-освітнього процесу є індивідуальна 

робота викладача зі студентом над музичним твором на основі ретельного 

аналізу авторського тексту. Одним із найважливіших завдань педагогічно 

орієнтованої виконавсько-інструментальної підготовки майбутніх учителів 

музики є спрямування їх творчого самовираження на основі розвитку 

самостійного музичного мислення, творчої ініціативи в процесі вербально-

виконавської інтерпретації музичного твору. 

Термін «інтерпретація» походить від латинського слова «interpretatio» 

(тлумачення, трактування, розкриття сенсу) і використовується в різних 

наукових галузях, але трактується, насамперед, як науковий метод пізнання, 

«процес становлення логічних методів: від простого опису, через пояснення і 

трактування, – до суворо логічної операції», що містить аналіз, синтез, 

порівняння, зіставлення тощо [136, с. 245]. 
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Поняття «інтерпретація» набуло широкого поширення в сучасній 

філософській, естетичній і мистецтвознавчій літературі, але трактується воно 

здебільшого недостатньо «строго» і далеко не однозначно. В основному під 

цим поняттям розуміється «тлумачення», «роз’яснення», «пояснення» [42, 

с. 204]. 

У філософії поняття «інтерпретація» трактується як зображення, 

дешифрування, моделювання певної системи (тексту, твору, подій, фактів 

життя). В сучасній логіці та методології науки інтерпретація є побудовою 

систем (чи системи) об’єктів, які складають предметну галузь значень 

базових термінів теорії, що досліджується, і відповідають вимогам істинності 

її положень [136, с. 247].  

Насамперед зазначимо, що проблема інтерпретації набула важливого 

значення в дослідженнях, проведених у галузях музикознавства, теорії 

музичного виконавства і музичній педагогіці. Адже категорія інтерпретації є 

однією з провідних у музичному мистецтві, оскільки цей феномен пов’язаний 

з осмисленням глибинного сенсу музичного твору та його досконалим 

виконавським утіленням. Саме педагогу-музиканту-виконавцю належить 

зрозуміти художній задум, думки, відчуття композитора і транслювати їх 

слухачеві. 

У музикознавстві термін «інтерпретація» визначається як: художнє 

тлумачення музичного твору в процесі його виконання, зокрема, як активний 

творчий процес, в якому воля композитора повинна стати власною волею 

інтерпретатора (С. Фейнберг) [134]; виконавська або авторська концепція 

щодо таких виразних засобів як темп, динаміка, артикуляція, фразування, 

акцентування (С. Мальцев) [73]; художнє тлумачення виконавцем авторської 

інформації, яка зумовлює діалектичну єдність об’єктивного і суб’єктивного, 

виражену у вигляді особистісного ставлення до твору, що виконується 

(В. Бєлікова) [13]. 

У музично-виконавській галузі поняття «інтерпретація» 

характеризується як процес звукової реалізації графіки нотного тексту, тобто 
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передачі-озвучування авторського художнього задуму, змісту музичного 

твору на інструменті. Процес інтерпретації музики, на думку Н. Корихалової, 

визначається як зміст творчої діяльності музиканта-виконавця [61, с. 159]. Це 

єдність етапів ознайомлення, освоєння і виконання музичного твору, його 

«відтворення» на основі виникнення і реалізації творчого виконавського 

задуму. Інтерпретація забезпечує звукове втілення нотного тексту відповідно 

до естетичних принципів композиторської школи або напряму, вона 

залежить від індивідуальних особливостей виконавця і його художньо-

творчих ідей. 

Особливого значення для нас становили дослідження феномена 

інтерпретації в галузі мистецької педагогіки, зокрема таких науковців, як-от: 

Д. Лісун, О. Олексюк, Г. Падалка, М. Петренко [70; 90; 93; 96]. Вчені 

вважають, що інтерпретація музичного твору є процесом і результатом 

духовно-інтелектуального пізнання, розуміння й тлумачення особистістю 

смислових аспектів змісту музичного твору. Важливу роль, на думку 

дослідників, належить саме особистості інтерпретатора-виконавця. 

Н. Корихалова стверджує, що результатом творчої діяльності є процес 

засвоєння та розкриття художньо-образної сфери музичного твору і звертає 

увагу на те, що майже всі проблеми у сфері музичного виконавства пов’язані, 

насамперед, з інтерпретацією музики. Вона розглядає музичний твір у якості 

знакової системи, яка потребує творчої переробки та озвучення [61, с.115-

120].  

Більшість дослідників звертає увагу на те, що в основі виконавської 

інтерпретації знаходиться, перш за все, глибоке розуміння авторської 

концепції та її трансляція в процесі виконання музики. При цьому художній 

образ твору збагачується внесеним до нього суб’єктивним світом почуттів і 

майстерністю самого інтерпретатора. Тому можна констатувати, що 

неоднозначність питання інтерпретації в музичному мистецтві полягає в 

тому, що завжди слід утримувати баланс між «правильністю» авторського 

задуму музичного твору і творчою ініціативою виконавця. 
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Якісне виконання – синонім до слова «творчість». І тільки від 

інтерпретатора залежить наскільки одухотворить він музичний твір. Саме 

індивідуальне трактування тексту підносить виконавську діяльність на 

творчий рівень. Адже навіть найдокладніший, насичений авторськими 

ремарками запис є відносним, адже його ще потрібно не тільки «прочитати», 

«розкодувати», але й «оживити», тобто виконати «творчий особистісний 

переклад» авторського запису-схеми в реальні звукові образи. Тому однією з 

основних особливостей інтерпретації музичного твору є особистісно-творче 

тлумачення його змісту слухачеві, «озвучування». Відтворюючи авторський 

зміст, виконавець перетворює твір, допомагаючи виникненню виконавського 

творчого змісту, частково видозміненого в порівнянні з авторським через 

наповнення особистісними смислами в залежності від особистого життєвого, 

художньо-освітнього і музичного досвіду [102, с. 127]. 

Отже, у вузькому сенсі слова поняття «інтерпретація» означає 

виконавську діяльність, що реалізує художній зміст музичного мистецтва. В 

широкому сенсі – це процес сприйняття і тлумачення музичних явищ. 

«Виконавське мистецтво є одночасно і особливим художньо-творчим 

процесом, і результатом цього процесу. Воно розглядається як вторинна, 

відносно самостійна художня діяльність, творча сторона якої проявляється у 

формі художньої інтерпретації ... » [36, с. 65]. 

Цінним для нашого дослідження є умовиводи музикантів, зокрема 

В. Фуртвенглера і Т. Чередниченко, про те, що інтерпретація музичного 

твору є головною формою існування музики, завдяки якій в культурному 

просторі існує авторський твір. Функції виконавства в сучасній музичній 

культурі універсальні. На думку Т. Чередниченко [52], виконавська творчість 

зумовлює єдність усіх рівнів музичної комунікації. Адже виконавець – це і 

слухач твору (по відношенню до автора), який аналізує задум композитора, і 

творець його (по відношенню до слухача), який самовиражає власні 

інтерпретаторські ідеї. Він – також мислитель, що дає, подібно критику і 

вченому, свою версію відповіді на питання: «що означає», «про що 
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розповідає» даний твір. Нарешті, виконавець є безпосередньо «самою 

музикою», оскільки лише в процесі інтерпретації музика набуває свою 

звукову матерію і смислову здійсненність.  

Г. Коган наголошував на необхідності своєчасно «нащупати та бережно 

пестувати в учневі ростки виконавського самовираження», через формування 

в ньому вмінь по-своєму інтерпретувати твір, створювати свій виконавський 

задум, а також умінь самостійно працювати, знаходити свої технічні прийоми 

для втілення цього задуму [53]. На думку Т. Підварко, процес формування 

музично-виконавської компетентності передбачає актуалізацію емоційних 

переживань студентів щодо образного змісту твору не стільки шляхом 

ініціації емоцій ззовні, скільки за допомогою особистісної творчості 

студентів [99]. 

Інтерпретаційну діяльність особистості як компонент музичної 

творчості розглядають Н. Жукова і О. Котляревська [44; 63]. Вчені трактують 

інтерпретацію як результат самовираження свідомості виконавця, що 

зумовлює своєрідне переведення продукту первинної творчості не тільки в 

іншу систему мови (знаково-смислову), а й в іншу систему мислення. 

В. Крицький і О. Полатайко вважають, що інтерпретація є творчою 

діяльністю, а продукт цієї діяльності, який виконується в конкретному акті 

тлумачення є одним із можливих варіантів відтворення художньої інформації 

[64; 101]. 

Сутність творчості, на думку В. Медушевського, полягає в динаміці 

перетворювань: «активна творча природа сприйняття музичного твору 

полягає у виявленні особистісного смислу твору, що забезпечує повноцінне 

сприйняття» [79, с. 114]. Вчений уводить поняття адекватне сприйняття – «це 

прочитання тексту у світлі музично-мовних, жанрових, стилістичних і 

духовно-ціннісних принципів культури» [79, с. 116]. 

Отже, потенціал інтерпретації в процесі творчого самовираження 

майбутніх учителів музики зумовлений її специфічними особливостями: по-

перше – виникненням індивідуального художнього образу в результаті 
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осягнення музичного твору (порівняно з авторським), а по-друге – 

формуванням унікальної індивідуальної художньо-виконавської концепції 

особисто забарвленого втілення авторського задуму, що реалізується в 

процесі інструментального виконання.  

Таким чином, ми означили коло проблематики інтерпретації музичного 

твору, які виводять феномен творчого самовираження студентів за межі 

сфери іманентно-музичного, а також – за рамки чисто логічного пізнання. 

Для того, щоб подолати відстань між теорією і прагматикою інтерпретації, 

слід знайти форми, придатні до безпосереднього практичної реалізації 

фахових знань, умінь і навичок – вони повинні охоплювати інструментальне 

виконавство і мистецьку педагогіку, теорію та методику і, одночасно 

служити фундаментом загальної теорії виконавської інтерпретації. Евристика 

вчить, що відповідь можна отримати лише за умови адекватного 

формулювання питання. Тому, перш за все, важливо правильно обрати 

систему координат, яка робить можливим вирішення завдання. Ми виходимо 

з необхідності системного вивчення проблеми виконавської інтерпретації з 

позиції творчого самовираження майбутнього вчителя музики.  

Отже, процес інтерпретації складається з двох елементів. Один – 

авторське твір, який існує в безлічі виконань, завжди «сучасний», що живе 

«тут і зараз», незалежно від епохи створення. Інший – діяльність 

майбутнього вчителя музики як виконавця-інструменталіста: її серцевиною є 

пошук цілісного сенсу музичного твору, який передбачає не просто 

дешифрування закладених у ньому знаків, символів, але й оформлення їх в 

індивідуальне послання, адресоване загалу. Так, у багатосторонньому діалозі 

з твором формується інтерпретаторська концепція: «точка зору», що 

дозволяє рельєфно виразити його сутність. На думку С. Вартанова, критерієм 

відбору інформації і засобів інтерпретації є прагматика концепції, а її кінцеве 

оформлення визначається творчістю індивідуальності, інтуїцією, яка «веде» 

інтерпретатора, дозволяє асимілювати набуті фахові знання, уміння і 

навички, усвідомити особливості виконання і реалізувати задум через 
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утілення особистісно забарвленої істини [25]. 

У XX столітті вирішального значення в галузі музичної інтерпретації 

набуває поняття концепції, яке ввів С. Рахманінов. В інтерв’ю «Десять 

характерних ознак прекрасної фортепіанної гри» (1910) видатний композитор 

і виконавець надає їй особливе, першорядне значення: «Починаючи вивчення 

нового твору, надзвичайно важливо зрозуміти його загальну концепцію, 

необхідно спробувати проникнути в основний задум композитора, 

сформувати правильне уявлення про твір як єдине ціле». С. Рахманінов 

виступив провидцем: поняття концепції виявилося надзвичайно плідним 

через об’єднання системи смислів інтерпретації [25, с. 94].  

На думку О. Фекете, виконавська (інтерпретаторська) концепція як 

смислоутворююча функція музичного мислення та особистісного досвіду 

виконавця здатна моделювати його системність, скеровуючи самосвідомість, 

що призводить до удосконалення художніх результатів творчості [135]. 

Вчена визначила дві форми існування виконавської концепції: стабільну і 

мобільну. 

Стабільна форма пов’язана з першим етапом осягнення твору 

виконавцем, етапу художньої комунікації «композитор – виконавець», який 

спрямований на формування власної виконавської концепції на основі 

розкодування композиторського тексту. У цьому випадку композиторський 

текст є стабільним, а система виконавських текстів (його версій, 

інтерпретацій) – мобільним компонентом виконавської концепції.  

Мобільна форма виконавської концепції є другим етапом художньої 

комунікації – «виконавець – слухач» і віддзеркалює процес комунікації в 

ситуативних проявах концертної діяльності (мобільний компонент 

виконавської концепції). Основою мобільної форми є фактор звучання, який 

зумовлює особливості звукотворчості у виконавській діяльності [135]. 

Поняття виконавської концепції є надзвичайно плідним через 

поєднання системи смислів художньої інтерпретації. Даний феномен означає 

і стратегію мислення виконавця, і систему зв’язків та структурних планів у 
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творі, і прагнення представити аудиторії твір у вигляді цілісного 

драматичного оповідання як «авторського художнього послання». Творча 

активність виконавця спрямована не лише на музичний твір, а й на власну 

самоздійсненність, тобто на самого себе, і тому виконанню притаманні 

експресія, емоційність, роздуми, воля тощо (Ю. Вахраньов, Т. Сирятська, 

В. Сирятський [26; 119; 120]). Концепція генерується виконавцем як 

внутрішня програма твору – незалежно від наявності (відсутності) авторської 

програми. Вона як квінтесенція смислів музичного твору дозволяє 

узагальнити, сконцентрувати цілісний зміст художнього задуму, вона 

виступає координатором усіх ментальних уявлень виконавця, його 

унікального внутрішнього світу. Виконавська (інтерпретаторська) концепція 

є смислоуворювальною функцією музичного мислення та особистісного 

досвіду виконавця, проявом його індивідуальності, яка формує 

самосвідомість, у результаті чого удосконалюються художні результати 

інтерпретаторської творчості. 

        У дослідженні розуміння сутності такої художньо-виконавської 

концепції в контексті творчого самовираження майбутніх учителів музики 

ґрунтується на засадах теорії «Іншого» М. Бахтіна, яка допомагає усвідомити 

природну діалогічність виконавської творчості, уможливлює розуміння 

специфіки художньої інтерпретації як різновиду співтворчості (на підставі 

міжсуб’єктних відношень «Я – Інший»; «Я – Я»). В процесі створення і 

реалізації означеної концепції, студент стає суб’єктом художньо-

інтерпретаційної творчості, діяльність якого організована на засадах 

діалогічного спілкування, інформування про Іншого (автора) і про себе 

(виконавська рефлексія).  

Процес виконавського створення образу під час створення художньо-

виконавської концепції, за Ю. Цагареллі, є дзеркальним відображенням 

композиторського творіння образа. Композитор іде шляхом «від загального – 

до особового»: спочатку створює ідеальний образ, а потім компонент за 

компонентом фіксує (зашифровує) його в нотно-знаковій системі. 
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Виконавець, навпаки, йде шляхом «від особового – до загального», 

відтворюючи на основі прочитання зафіксованого в нотах тексту цілісного 

музичного образу [147].  

Знання не тільки загальних, але й індивідуально-типологічних 

особливостей стилістики композиторської творчості безсумнівно 

полегшують це декодування нотного тексту. По-друге, індивідуально-

типологічні особливості створення ідеального музичного образу, маючи 

спільні для всіх музичних професій закономірності, більш рельєфно виражені 

у композиторів через первинність їх творчості. По-третє, індивідуальний 

стиль діяльності в музичному виконавстві, що проявляється у створенні 

художньо-виконавської концепції, знаходиться в об’єктивному протиріччі з 

вимогами уртексту (оригінального композиторського тексту). Розуміння 

індивідуально-типологічних особливостей композиторського створення 

образу сприяє формуванню адекватних уявлень музиканта-виконавця про 

межі можливого відхилення художньої інтерпретації від уртексту. Тому що 

вихід за ці межі означає зміну стилістичного, жанрового тощо змісту музики 

і оцінюється як антипрофесіоналізм [147]. 

Узагальнення наукових думок щодо проблеми інтерпретаційної 

концепції дозволило виначити означений феномен в контексті виконавсько-

педагогічної діяльності вчителя музики як індивідуальної художньо-

виконавської концепції як художньо-цілісного результату інтерпретаційно-

творчої діяльності учителя-виконавця, інтонаційної версії-моделі 

суб’єктивного осягнення смислового простору композиторської концепції 

(авторського задуму), «прихованої» в семантичних кодах музичного твору, 

котра особистісно забарвлена інтенційністю, емпатійністю, артистичною 

енергією, виконавсько-педагогічним тезаурусом учителя-виконавця з метою 

наповнення особистісними смислами своєї «Я-концепції». 

Творчий процес створення і звукового втілення художньо-виконавської 

концепції як її «інтонаційного здійснення» (за В. Москаленком [85]) 

відбувається на основі інтеграції енергій композитора і учителя як 
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виконавця, через опанування унікальності особистісно-смислової, 

інтонаційно-стильового простору твору, особливостей музичної мови, через 

добір комплексу експресивно-інтонаційних вербальних і невербальних 

засобів виконавсько-педагогічного художнього діалогу. 

Зазначимо, що до створення художньо-виконавських концепцій 

майбутні вчителі музики залучаються на індивідуально-практичних заняттях 

з дисципліни «Основний музичний інструмент» не тільки в процесі 

розучування і подальшої публічної демонстрації-виступів студентів з 

«концертними» інструментальними творами, а й під час створення 

«Музично-виконавських презентацій» (в процесі художньо-вербального і 

виконавського опрацювання інструментального музичного репертуару із 

шкільної програми предмету «Музичне мистецтво»), як форми творчого-

педагогічного самовираження студентів з метою посилення взаємозв’язку їх 

музично-виконавської та методично-педагогічної підготовки в процесі 

художньої комунікації через музичні твори з учнями (навчально-педагогічна 

діяльність студентів).  

Розучування музичних творів, об’єднаних за певною обраною 

тематикою, і подальша їх вербально-виконавська презентація на залікових 

заняттях, шкільній аудиторії (в межах проходження педагогічної практики) 

передбачає інтеграцію різних видів творчого самовираження студентів. 

Зокрема таких творчій дій, як: самостійний вибір тематики, спрямованої на 

створення певної музично-педагогічної концепції та вирішення конкретного 

навчально-виховного завдання; художньо-інтерпретаційне опрацювання 

творів; художній супровід музичного матеріалу; моделювання художньо-

комунікативної взаємодії з учнями як фрагменту уроку тощо.  

Означена художньо-інтерпретаційна робота зумовлює самовиражальні 

дії студентів через суто власн художню вербалізацію власного «бачення» і 

тлумачення авторського задуму, висловлювання своєї точки зору, висновків і 

суджень щодо змісту і семантики мистецьких творів тощо. Як зазначають 

науковці, «механічне копіювання чужих, не завжди найкращих рецептів 
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інтерпретації творів мистецтва, яке супроводжується дотриманням 

незрозумілих правил-догм, веде до хронічної пасивності художньо-образного 

мислення, гальмує художній розвиток. Тому інтерпретація творів мистецтва 

вимагає від студента не лише оперування художнім образами, але й 

самостійної творчої вербалізації висновків» [58, с. 32]. Успішне художньо-

педагогічне інтерпретування «Музично-виконавських презентацій» 

зумовлює: власне «розшифрування» майбутніми фахівцями смислового 

значення не лише мовного системи музичного мистецтва, але й авторської 

творчості; реалізацію власного «Я» з відповідним вираженням свого 

світовідчуття й світорозуміння; створення суб’єктивних концепційних 

образів творів, вербалізацію свого творчого уявлення, виразну, доступну, 

артистичну демонстрацію художнього матеріалу з метою емоційного та 

виховного впливу на слухачів, зокрема школярів; творчу взаємодію та 

художньо-педагогічну комунікацію авторів (композиторів) музичних творів, 

виконавця-майбутнього вчителя музики і слухацької аудиторії (учнів). 

Як зазначалося вище, одним із векторів виконавсько-інструментальної 

підготовки (крім сольно-виконавського) є ансамблево-концертмейстерський. 

Створення художньо-виконавських концепцій в процесі виконавсько-

інструментальної підготовки здійснюється на індивідуально-практичних 

заняттях з дисципліни «Концертмейстерський клас». 

Концертмейстерство, як творча багатопрофільна, поліфункціна 

художньо-інтерпретаційна діяльність майбутнього учителя музики-

інструменталіста, органічно поєднує музично-виконавські, педагогічні та 

організаційні елементи. Існує багато досліджень, в яких висвітлено творчий 

аспект концертмейстерської роботи піаніста, зокрема це праці: Г. Брикіної, 

К. Виноградова, Т. Гайдамович, Р. Давідяна, Н. Єжової, Е. Економової, 

М. Кустова, Мен Мен, М. Моісеєвої, Фу Сяоцзін, Хе Ївень, А. Хохлової, 

І.Юдіна та інших. Означеними авторами в їх науково-методичних роботах 

підкреслено, що творча діяльність концертмейстера є довільним процесом 

його емоційно-смислової децентралізації, яка супроводжується 
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проникненням у художній світ партнера через визначення і розуміння його 

художньо-інтерпретаційного задуму.  

Головною особливістю діяльності концертмейстера – майбутнього 

вчителя музики є прагнення «злитися» з художніми намірами соліста, 

зрозуміти його ідеї, прийняти їх, природно увійти до виконавської концепції 

виконуваного твору і одночасно, – зацікавити власним задумом, передати 

особисте бачення музичних образів через створення власної художньо-

виконавської концепції. Ансамблеве виконавство відрізняється перш за все 

тим, що художньо-виконавська концепція та всі деталі художньої 

інтерпретації є результатом роздумів й творчого самовираження двох (або 

більше) майбутніх учителів музики-виконавців, який втілюється завдяки 

спільним творчим зусиллям. Оскільки основним механізмом 

концертмейстерського й ансамблевого мистецтва є художня комунікація, як 

основа творчого самовираження спільного художньо-виконавського задуму-

концепції, вважаємо за необхідне висвітлити певні аспекти вивчення 

комунікативних особливостей майбутніх учителів музики. 

І. Юсупов проаналізував зв’язок комунікації з емоційністю і 

констатував, що партнери зі спілкування передають один одному свій 

емоційний стан, часто цього не усвідомлюючи. Емоційний обмін даними 

виникає в результаті потреби у вираженні почуттів і як прояв очікувань щодо 

відчуття емоційного стану партнера зі спілкування. Такий взаємозв’язок 

концертмейстера з партнером, або партнерів ансамблю в процесі художньої 

взаємодії як результат їх творчого самовираження очевидна [157]. 

В ансамблістів напрацьовується здатність сприйняття і відповідної 

реакції на виникаючі в процесі інтерпретації музичні відчуття партнерів, так 

само як і «вміння ледве помітними імпульсами-сигналами «запросити» їх до 

свого художнього відчуття, яке вони випробують на даний момент» 

(Р. Давідян) [38, с. 64]. У подібних ситуаціях музикантам слід 

налаштовуватися на певний образний, емоційний модус, володіти вміннями 

швидких образних перевтілень, переходу з позиції оповідача або оратора до 
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позицію дійової особи або ліричного героя, володіти технікою наслідування 

характеру мислення, манері поведінки Іншого» (Є. Назайкінський) [87, 

с. 117]. 

Творче самовираження студента-концертмейстера або студента-

ансамбліста завжди зумовлює виникнення творчої ініціативи, яка повинна 

поєднуватися зі слуховою координацією щодо втілення власної художньо-

виконавської концепції, з використанням багатства і безлічі виконавських 

ресурсів музичного інструмента, зі стриманістю й особливою обережністю 

щодо їх використання, нарешті, – з особливою чутливістю щодо художніх 

концепційних намірів партнера.  

Процес творчого інтерпретування акомпанементу або ансамблевої 

партії супроводжується створенням такого емоційного стану, який би 

захопив соліста (партнера з ансамблю) і допоміг йому осмислити зміст і 

художньо-виконавську концепцію твору, сконцентрував увагу на художній 

стороні виконання, позбавив від зайвого хвилювання тощо. У свою чергу, 

студент-концертмейстер, студент-ансамбліст буде очікувати від партнера 

відповідної реакції, творчого співпереживання, підпорядкування своєму 

впливові. Творче самовираження, в цьому випадку, розуміється як емоційний 

відгук на зміст художньої інтерпретації музичного твору. 

За справедливим твердженням А. Хохлової, глибоке розуміння 

концепції ансамблю містить «аспекти ансамблевої психології виконавців, 

підказує певні шляхи втілення, які вимагають від ансамблістів тісного 

внутрішнього контакту, активного й адекватного функціонування не тільки 

уяви, але і всіх рівнів чуттєвого і логічного віддзеркалення, зокрема від 

відчуттів – до музичного мислення, в процесі якого і відбувається створення 

художньо-виконавської концепції, пов’язане із впливом концепційного 

складу творів (фабули). Саме такий погляд на процес виконавської творчості 

надає роботі над ансамблевими творами і концертмейстерськими партіями 

характер руху від художнього образу – до засобів його концепційного 

втілення [141].  
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Дослідження проблеми створення майбутніми вчителями музики 

виконавсько-інструментальної концепції з позиції їхнього творчого 

самовираження вимагає вивчення фаз творчого процесу. Так, на думку 

Я. Пономарьова, в структурі означеного процесу існує чотири фази. Перша 

фаза (свідома робота) є підготовкою до виконання творчої діяльності 

(особливий діяльний стан як передумова інтуїтивного проблиску нової ідеї). 

Друга фаза (підсвідома робота) – «визрівання» творчої ідеї (підсвідома 

робота над проблемою, інкубація провідної ідеї). Третя фаза (перехід 

підсвідомого у свідомість) – натхнення (в результаті підсвідомої роботи у 

сферу свідомості надходить ідея рішення, спочатку в гіпотетичному вигляді, 

у вигляді принципу, задуму). Четверта фаза (свідома робота) – розвиток ідеї, 

її остаточне оформлення і перевірка» [104, с. 3.]. 

Проведемо деякі аналогії. В процесі творчого самовираження під час 

створення індивідуальної художньо-виконавської концепції також можна 

виділити чотири етапи: 1) виникнення художньо-творчого задуму; 

2) формування творчої ідеї; 3) втілення (реалізація); 4) перевірка й оцінка 

реалізованого задуму. Зрозуміло, такий поділ носить досить умовний 

характер, так як складно визначити безпосередню грань, яка виокремлює 

закінчення попереднього етапу від початку до наступного. 

Зупинимося детальніше на характеристиці кожного з етапів, що 

допоможе визначити компонентну структуру творчого самовираження 

майбутніх учителів музики в процесі створення і реалізації індивідуальної 

художньо-виконавської концепції, зокрема під час виконавсько-

інструментальної підготовки. 

Створення індивідуальної художньо-виконавської концепції 

починається з виникнення художнього задуму як певного плану дій з метою 

вирішення конкретного виконавського завдання: вибір музичного твору, 

попереднє знайомство з ним, пошук виконавських ідей. Успішність перебігу 

даного етапу залежить від художньо-виконавської спрямованості 

майбутнього вчителя музики, від того, чи виникають в нього у процесі 
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інтерпретації нові художньо-творчі прагнення, інтереси, наповнені сенсами. 

Тому перший етап творчого самовираження можна вважати ціннісно-

мотивованим. 

Спрямованість особистості – це її прагнення до певного роду занять, 

що ґрунтується на сильному і стійкому інтересі до нього. Спрямованість 

характеризується кількома мотиваціями, що спонукають індивіда займатися 

певним видом діяльності. Художньо-виконавська спрямованість містить у 

собі ряд складових. На думку музичних психологів і педагогів, зокрема 

таких, як-от: Б. Асаф’єва, Г. Нейгауза та інших, зацікавленість музичним 

мистецтвом, певними видами музичної діяльності виступає в якості загальної 

професійної спрямованості всіх музичних спеціальностей [8; 88]. Слід 

наголосити на тому, що художньо-виконавська спрямованість зумовлена 

потребою майбутніх учителів музики до творчого самовираження, зокрема 

виконавсько-інструментального як сценічного в умовах вишу і як умовно-

сценічного – перед учнями в процесі художньо-освітньої діяльності в школі.  

Сценічне самовираження пов’язане, в свою чергу, з потребою музично-

естетичного виховання студентів і реалізується в процесі досягнення трьох 

ієрархічно висхідних цілей: емоційного впливу на слухачів (викладачів, 

студентів, учнів), регулювання їх емоційних станів і формування адекватних 

емоційних реакцій. 

Орієнтуючись на ідеї самоактуалізації особистості А. Маслоу і 

К. Роджерса [76; 77; 166], творче самовираження майбутнього вчителя 

музики необхідно розглядати як складний, унікальний і багатогранний 

феномен, представлений особливим мотиваційним станом майбутніх 

учителів музики в процесі виконавсько-інструментальної підготовки. Його 

можна вважати основним мотивом самостійної виконавсько-

інструментальної діяльності. Мотивоване творче самовираження активізує, 

спрямовує і регулює підґрунтя у формуванні компетентного фахівця в галузі 

мистецької освіти.  

З огляду на взаємний перетин значної кількості мотиваційних 
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комплексів особистості, творче самовираження слід розглядати з 

урахуванням системи метапотреб, цінностей і смислів майбутнього вчителя 

музики, з яких складається цілісна концепція професійного і фахового 

розвитку, моральна позиція студента в процесі виконавсько-інструментальної 

підготовки . 

Важливе значення мають зовнішні мотиви: бажання самовиразитися 

через твір, виявити свої музичні здатності, якості афективно-вольової, 

інтелектуальної сфери, підтвердити свою компетентність інтерпретатора. 

Дослідник звертає увагу на те, що внутрішні і зовнішні мотиви виступають у 

єдності як стимули творчого процесу.  

Важливу роль у контексті самовираження майбутніх фахівців в процесі 

виконавсько-інструментальної діяльності відіграють мотиви студента-

виконавця по відношенню до публіки (слухачам даної аудиторії). 

Аналізуючи соціальні функції музиканта по відношенню до публіки, 

Ю. Капустін, також як і ряд інших авторів, зазначає, що крім «специфічного» 

– художнього впливу на аудиторію існує «неспецифічний вплив» – 

просвітництво публіки, духовне збагачення слухачів. Так, одна з потреб 

слухачів – пізнавальна, якій відповідають просвітницькі мотиви виконавця. 

Ці мотиви спонукають включати до концертної програми всі твори, гідні 

уваги сучасної аудиторії, з метою ознайомлення публіки з цінностями 

музичного мистецтва і досягненнями музичного виконавства [48].  

Мотивація характеризується як стан позитивної емоційної напруги і 

зосередження уваги майбутніх учителів музики на результаті навчальної 

виконавсько-інструментальної діяльності. Показником позитивного 

емоційного настрою щодо творчого самовираження студентів під час 

виконання музичних творів є їх адекватна самооцінка образу «фахового Я», 

як суб’єкта процесу музично-інструментального навчання, позитивний 

прогноз імовірності успіху, суб’єктивний стан впевненості в собі, емоційний 

підйом. 

Узагальнення прогресивного педагогічного досвіду музичної педагогіки 
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показує, що крім мотивації важливого значення для успішного творчого 

самовираження майбутнього фахівця в процесі виконавсько-

інструментальної підготовки набуває визначення ним особистісного сенсу 

створення художньо-виконавської концепції. 

Слід зазначити, що за допомогою інтерпретації, через музику і 

утворення особистісних смислів, суб’єкти художньо-освітнього процесу 

пізнають себе, розкривають нові грані свого творчого «Я». Надання сенсу 

предмету діяльності, зокрема процесу створення художньо-виконавської 

концепції, (смислоутворення) і переживання майбутніми фахівцями його 

значення для себе (смислонабуття) є детермінантою самовизначення 

студентів, їх фахового саморозвитку, творчої самореалізації та 

самовираження.   

Отже, до структури творчого самовираження майбутніх учителів 

музики в процесі виконавсько-інструментальної підготовки входить 

мотиваційно-ціннісний компонент, який характеризується єдністю 

внутрішніх і зовнішніх мотивів як стимулів творчого самовираження в 

процесі виконавсько-педагогічного втілення студентами власних художньо-

творчих ідей. 

Другий етап творчого самовираження студентів у контексті створення 

індивідуальних художньо-виконавських концепції пов’язаний з формуванням 

виконавського художнього задуму, ідеї, що вимагає від них значної 

інтелектуальної активності, що виражається в розумінні і вирішенні певних 

інтерпретаційних завдань (художньо-історичний контекст епохи музичного 

твору, стилістичні риси індивідуальної композиторської манери Автора, 

звукоінтонаційний код, образний ряд, принципи формоутворення тощо). 

Тобто, можна припустити, що другим компонентом структури 

досліджуваного феномена є когнітивно-пошуковий, який віддзеркалює 

діапазон сформованих розумінь, суджень, уявлень, фахових компетентностей 

у галузі виконавсько-педагогічної творчості. 

Процес художньо-творчої інтерпретації вимагає прояву активного 
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емоційно-інтелектуального ставлення з боку інтерпретатора. Залучення 

особистості до процесу емоційно-інтелектуальної інтерпретації художньо-

образної сфери інструментальних творів сприяє визначенню авторського 

задуму, розумінню музичної драматургії, розвиває самостійність, художнє 

мислення студента, його фахові якості та формує індивідуальний 

виконавський досвід. Тому успішність творчого самовираження студентів у 

процесі виконавсько-інструментальної підготовки багато в чому залежатиме 

від осмислення графічного запису нотного тексту, декодування авторських 

ремарок, формування аргументованих суджень щодо особливостей мелосу, 

гармонії, темпоритму, динаміки, фактури розгортання музичної форми, 

вибору стильовідповідних художньо-виконавських прийомів щодо туше, 

артикуляції, педалізації, їх усвідомлене опрацювання. Художня вербалізація 

прочитання-декодування майбутніми фахівцями авторського музичного 

твору як художнього тексту на основі набутих, пошуку нових «відсутніх» 

знань, систематизація та узагальнення базових і ключових знань для 

побудови алгоритму дослідження-інтерпретації  нотного тексту твору, сприяє 

виявленню й наповненню особистісними смислами семантики музичного 

твору. Все це у подальшому зумовлюватиме усвідомлене, особистісно 

«пережите», якісне втілення виконавського задуму, музичних образів, 

драматургії як результату індивідуального когнітивно-емпатійного 

осягнення-інтепретації авторського музичного твору.  

Методологічним підґрунтям створення виконавської концепції є 

музикознавчі знання (культурно-історичні, музично-теоретичні, виконавсько-

методичні тощо), які є орієнтувальною основою щодо визначення художньої 

ідеї, особливостей розгортання музичної драматургії, побудови художньо-

виконавської концепції, обґрунтування стилістичної відповідності 

звукоінтонаційних параметрів виконавського втілення; методико-

технологічні знання, які забезпечують виконавську доцільність і 

аргументованість добору стильовідповідних художньо-технічних прийомів 

озвучення суб’єктно забарвленої виконавської інтерпретації, адекватної 
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авторському задуму. Найчастіше набутим знанням студентів не вистачає 

системності, цілісності, інтегрованості, усвідомленості загальносистемних 

взаємозв’язків, що в певній мірі гальмує фахову реалізацію, творче 

самовираження, зокрема у виконавсько-інструментальній галузі.  

Усвідомленість, осмисленість, систематизація, узагальнення фахових 

знань та їх творче використання в інтегрованій виконавсько-педагогічній 

діяльності сприяють їх дієвості, практичної затребуваності, формуванню 

розумінь, суджень, міркувань в процесі аналізу інструментальних творів як 

художньо-педагогічного дослідження, що зумовлює створення оригінальної 

індивідуальної художньо-виконавської концепції. Такий аналіз, за 

В. Медушевським, є «багатоваріантним дослідницько-зорієнтованим 

розумовим виконанням-інтонуванням, що стимулюється фактами музичної 

форми, які раціонально відкриваються і передають смислові багатства твору»  

[79, с. 192]. 

Отже, фахові знання є особливою формою духовного освоєння 

результатів пізнання процесу віддзеркалення дійсності майбутнього фахівця 

шляхом глибокого усвідомлення авторської концепції під час виконавсько-

педагогічної інтерпретації музичного твору. 

Багато видатних педагогів-музикантів, серед яких Г. Коган, А. Корто, 

Г. Нейгауз [53; 60; 88] та інші, визначаючи особливості художньо-творчого 

виховання виконавця, звертали увагу на те, що інтерпретація музичних 

творів є творчо-пошуковим процесом. Крім того, виконання завжди 

пов’язане із осягненням емоційно-змістової сутності музичного матеріалу, 

виявленням засобів виразності, логіки і закономірностей розвитку музичної 

думки, створенням власного виконавського образу, якісне творче 

інтерпретування вимагає самостійний вибір та відпрацювання необхідних 

індивідуальних інструментальних, зокрема піаністичних прийомів 

виконання, рефлексію відповідністі реального звучання внутрішнім музично-

слуховим уявленням як ідеальним виконавським моделям. Оскільки природа 

образів музичного мистецтва передбачає варіативну множинність їх 
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особистісного тлумачення, важливого значення набуває розвиток художньо-

інтерпретаційного мислення, що передбачає здатність до безпосереднього 

осягнення змістовної сутності композиторського задуму, пошуку художньо-

доцільних виконавських засобів для його втілення.  

Слід також звернути увагу на важливість розуміння і трактовки 

студентами музично-виконавських ремарок у процесі створення художньо-

виконавських концепцій. Як зазначає О. Сокол, музично-виконавськими 

ремарками, є слова, словосполучення або абревіатури, графічні позначення, 

символи, що їх замінюють, котрі виражають поняття про характер 

інтонаційно-художніх образів та про способи їх артистичного 

(виконавського) втілення [122, с. 39]. Їх «експресивність» і «стилістичність» 

визначають у багато чому зміст музичної цілісності і моментів «мовного» 

інтонаційно-художнього «розтлумачення».  

Музично-виконавські ремарки виконують функцію перехода від значень, 

смислів художніх образів до суб’єктно-творчого їх тлумачення-інтерпретації. 

В них (ремарках) поєднується уявлення про «модальний смисло-образ» 

[122, с. 38] і відносно системний термін, що означає певне поняття. На 

відміну від наукових термінів, ремарки завжди стилістично системні. Їх 

системність особистісно детермінована, в той час як наукова термінологія 

виключає особистісно-суб’єктивну трактовку, так як повинна бути 

об’єктивною і загальною. 

Ремарки в аспекті творчого самовираження майбутніх фахівців є 

репрезентаторами експресивно-мовних стилів музики композиторів – з однієї 

сторони, й установками для її художньої інтерпретації – з іншої, так як 

містять у собі суттєві ознаки інтонаційно-художнії образів. Дані установки 

слід розглядати не тільки, як виконавські поняття, а як і певні 

«композиційні» моменти художньо-образної структури інструментальних 

творів, своєрідного інтонаційно-художнього потока. Музично-виконавські 

ремарки виконують своєрідну «програмуючу» функцію, яка полягає в тому, 

що сукупність і послідовність ремарок інструментальних творів пропонує 
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майбутнім учителів музики план творчих інтерпретаційних дій, «режисує» 

процес створення індивідуальних художньо-виконавських концепцій.  

Під час створення майбутніми вчителями музики індивідуальних 

художньо-виконавських концепцій відбувається втілення і реалізація 

художнього задуму, суб’єктивація авторського задуму у власній 

виконавській інтерпретації, його трансформація у власну художньо-

інтерпретаторську ідею. Означений етап прояву творчого самовираження 

характеризується, головним чином, тривалою репетиційною роботою за 

інструментом, в ході якої виконавець вирішує завдання піаністичного 

втілення художньої ідеї, адаптації обраних виконавських прийомів у 

відповідності до стилістичних особливостей, композиторської манери 

Автора. Це – традиційний етап самостійної і спільної з викладачем роботи 

над твором. Великого значення на ньому набуває художньо-слуховий досвід, 

широта асоціативного ряду, творчої уяви, фантазії майбутнього вчителя 

музики, завдяки чому вступає в силу система відбору виразних засобів, 

відпрацювання виконавської техніки звукопластики інструментального 

інтонування твору, як суто художньо-технологічної робота студентів щодо 

реалізації сформованого індивідуального виконавського творчого задуму. 

Результатом такого процесу є формування моделей трансформації 

індивідуально-психологічних характеристик особистості студента як 

детермінант практики взаємодії з інструментальним твором в процесі 

створення індивідуальної художньо-виконавської концепції. Під час 

взаємодії з твором майбутній учитель музики не тільки трансформує своє 

уявлення про авторський задум, а й трансформується, самоздійснює своє 

«виконавсько-творче Я», свою «Я-концепцію» через творче самовираження. 

Означене дає змогу припустити, що ще одним компонентом структури 

досліджуваного феномена є комунікативно-інтерпретаційний компонент. 

Розглянемо комунікативні аспекти інтерпретаційної діяльності 

майбутнього вчителя музики в процесі виконавсько-інструментальної 

підготовки.  
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Інтерпретаційна діяльність є системоутворювальним фактором музично-

педагогічної діяльності майбутніх учителів музичного мистецтва. Г. Гадамер 

і П. Рікьор у своїх дослідженнях підкреслюють, що інтерпретація як 

категорія герменевтики є основою будь-якої комунікації, під час якої 

доводиться тлумачити наміри та дії людей, їхні слова, вчинки, продукти 

духовної і розумової діяльності, твори мистецтва та інші будь-які знакові 

системи [30; 109].  

Невід’ємними рисами інтерпретації музичних творів є комунікативна 

спрямованість і стимулювання творчого характеру сприйняття змісту явищ 

мистецтва в системі відносин «композитор – виконавець – слухач». Сенс 

творчого виконання музичного твору зумовлений пізнанням його художньої 

ідеї, що визначає співтворчий характер означеного процесу.  

Слід наголосити, що під час виконавської діяльності проявляється не 

лише особистість майбутнього вчителя музики, результатом якого є творча 

інтерпретація музичних творів, але і взаємодія з музичним твором, що є 

умовою творчого самовираження студента, в результаті якого відбувається 

його певна трансформація.  

Вивчення культурно-історичних контекстів створення твору, 

світогляду композитора, інших творів, написаних у цей період, наявних (уже 

існуючих) виконавських інтерпретацій інших виконавців (CD, DVD - записи, 

концертні «живі» виконання, виконавські покази викладачів та ін.) 

спонукають майбутнього вчителя музики як до поглиблення розуміння твору, 

так і до рефлексивного самопізнання [155]. Відповідно, на нашу думку, 

психологічною суттю взаємодії вчителя-виконавця з музичним твором, яку 

різні дослідники трактують по-своєму («надзадача» у К. Станіславського, 

«акмеологічне ядро» у В. Медушевського, «ключова ідея» у О. Алексєєва, 

«ідея-концепція» у М. Ростроповича тощо), є актуалізація синергетичного 

потенціалу музичного твору, що виражена у творчій інтерпретації, творчому 

самовираженні майбутнього фахівця і яка зумовлює його подальшу творчу 

зрілість.  
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Отже, художню інтерпретацію дослідники в галузі мистецтвознавства і 

музичної педагогіки розглядають, зокрема, і в контексті співтворчості 

інтерпретатора-«перекладача» і творця, як суб’єктивної частини продукту 

виконавської творчості, яка, в поєднанні з об’єктивним осмисленням 

авторського задуму, є процесом виконавської діяльності та її продуктом – 

визначенням і втіленням художньо-виконавської концепції. 

Творче самовираження майбутніх учителів музики в процесі 

виконавсько-інструментальної підготовки передбачає також і використання 

діалогічного типу взаємодії та роботи студентів в режимі сумісної 

продуктивної діяльності – під час інтерпретації музичних творів 

здійснюється особливий акт спілкування між учасниками виконання, 

музичним мистецтвом і слухачами, зокрема учнівською аудиторією, що 

зумовлює виникнення сильного емоційного заряду. 

Є. Назайкінський у своїх дослідженнях наголошує на тому факті, що 

сутність і будова музичного твору не можуть бути зрозумілими поза 

художньої комунікації, в якій реально здійснюються процес творчості, 

виконання, сприйняття і реалізується акт спілкування [87]. П. Рева, 

розглядаючи соціальні аспекти взаємодії на практиці музичного навчання і 

виховання, стверджує, що музична педагогіка визнає взаємодію людини з 

мистецтвом опосередкованою по відношенню до інших людей [108]. Це 

підкреслює важливість багатосторонньої взаємодії суб’єктів у процесі занять 

музикою. Вченими зазвичай виокремлюються: безпосередня взаємодія 

майбутнього фахівця з музичним мистецтвом; взаємодія, опосередкована 

діяльністю вчителя; взаємодія всіх суб’єктів в процесі музичної діяльності. 

Безпосередня творча інтерпретаційна взаємодія з музикою в процесі 

творчого самовираження може інтенсифікувати взаємодію з викладачем або 

слухачами (учнями).  

У теоретичному плані питання педагогічного, в тому числі і певні 

аспекти міжособистісного спілкування в процесі музичного навчання 

обговорюються в роботах Л. Арчажнікової, М. Бахтіна, Л. Буєвої, B. Ломова, 
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В. Петрушина, А. Сохора, Г. Ципіна та інших. В них підкреслюється 

важливість вирішення комунікативних проблем в діяльності педагогів-

музикантів. Дані дослідження спонукають до ширшого осмислення проблеми 

міжособистісної творчої взаємодії, а також взаємодії з музичним мистецтвом 

в контексті творчого самовираження майбутніх учителів музики як учителів-

виконавців. 

В умовах виконавсько-інструментальної підготовки студентів на 

мистецько-педагогічних факультетах рівні художньо-педагогічної взаємодії з 

музичним мистецтвом і слухачами-учнями визначаються загальною, 

музичною та педагогічною культурою виконавців, їх індивідуальними 

характеристиками, фахово-значущими якостями їх особистості, 

особливостями музичного твору, ціннісною орієнтацією й музичним смаком, 

естетичним досвідом тощо. 

Специфіку взаємодії майбутнього вчителя музики з власним 

результатом творчого втілення художньо-виконавської концепції в процесі 

виконавсько-інструментальної підготовки і тими, хто сприймає означений 

результат, можна пов’язати з емоційно-чуттєвим характером 

інтерпретаційної діяльності й художньо-особистісного спілкування. 

У складі комунікативної системи художньо-інтерпретаційного творчого 

процесу особистість майбутнього фахівця як інтерпретатора-перекладача, 

зумовлює специфіку образного строю інструментального твору через 

взаємодію виконавсько-інструментальної підготовленості, особливостей 

художнього сприймання, розвиненості творчих здібностей тощо студента із 

семантичною «програмою» твору: тобто індивідуальна художньо-

виконавська концепція є відбитком досвіду, інтелекту, емоційності, 

професійної і фахової культури майбутнього вчителя музики. Студент-

виконавець інтерпретує не стільки «Іншого» (за М. Бахтіним) [11], оскільки 

виражає, самоздійснює самого себе, стає творцем нової художньої реальності 

й підносить інтерпретацію інструментального твору до справжнього 

одкровення. 
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Вищеозначене дає змогу визначити сутність комунікативно-

інтерпретаційного компонента досліджуваного феномена. Зокрема, він 

характеризує процес творчого саморозкриття, самопрезентації студента як 

інтерпретатора-«перекладача» під час вербально-художнього трактування 

твору, побудови і звукового втілення його, індивідуальної «точки зору» - 

художньо-виконавської концепції в умовах художньо-педагогічного 

діалогового спілкування з твором та іншими («Автор-Я», «Інший-Я», «Я-Я»). 

Процес творчого самовираження майбутніх учителів музики в процесі 

виконавсько-інструментальної підготовки передбачає перевірку й оцінку 

реалізованого задуму, втіленої художньо-виконавської концепції, коли для 

естетичних суджень слухацької аудиторії (викладачів, студентів, школярів) 

пропонується кінцевий художній результат. Цей етап в мистецтві 

інтерпретації не має аналогії в інших видах творчого процесу. На відміну від 

творів, створених композиторами, письменниками, художниками, де 

кінцевий продукт їх творчої діяльності віддзеркалений у партитурі, тексті, на 

полотні і є певною об’єктивною реальністю, кінцевий продукт виконавця – 

реальність досить хитка, котра залежить від дуже багатьох сторонніх 

чинників, наприклад, від художньо-інтелектуального рівня та 

підготовленості слухачів, їх «настрою», установок, якості інструменту тощо, 

а головне – від розвиненості художньо-рефлексивних умінь майбутніх 

фахівців. Крім того, творчу самовиражальну активність студентів мистецько-

педагогічних факультетів під час створення художньо-виконавських 

концепцій визначає їх самоставлення і самопроектування музичних 

виконавсько-педагогічних цілей. Відтак, ще одним, важливим і 

лейтмотивним компонентом структури досліджуваного феномена можна 

вважати рефлексивно-проектувальний компонент. 

Слід зазначити, що через творче самовираження під час створення 

індивідуальних художньо-виконавських концепцій відбувається прийняття 

студентами особистісних виконавсько-педагогічних смислів, вони пізнають 

себе, розкривають нові грані свого «виконавсько-творчого Я». Відбувається 
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двоспрямований процес: пізнання суб’єктом-майбутнім фахівцем 

інструментального твору (зовнішня спрямованість), але, одночасно, 

відбувається пізнання самого суб’єкта через самопізнання (внутрішня 

спрямованість). Перетворення в об’єкт пізнання самого себе здійснюється за 

допомогою інтроспекції особистості студента, її самоідентифікації, через 

«віддзеркалення себе» в процесі художньої інтерпретації у вигляді 

особистісних смислів. 

Цілеспрямованість щодо творчого самовираження майбутніх учителів 

музики в процесі виконавсько-інструментальної підготовки пов’язаний з 

необхідністю студентів у рефлексії власної творчої активності і свідомим 

прийняттям намірів щодо творчого самовираження під час втілення 

художньо-виконавської концепції. 

Відомо, що рефлексія є усвідомленням особистістю своєї практики, яке 

пов’язане з її самооцінкою [41]. Сенс самооцінки результатів виконавсько-

інструментальної діяльності полягає в тому, що вона є механізмом взаємодії 

процесів самовираження майбутніх фахівців і розвитку їх художньо-творчого 

потенціалу. 

Оцінка є невід’ємним компонент свідомості, що сформувалася під 

впливом практики, яка не тільки віддзеркалює функціональну значущість 

речей і процесів, їх цінність, а й формує суб’єктивну здатність, за допомогою 

якої визначається цінність особистісних якостей і властивостей. Будучи 

засобом виявлення художньо-творчого потенціалу майбутніх фахівців, 

оцінка стає одним з механізмів взаємодії процесів їх самовираження і 

розвитку означеного потенціалу. Вона (оцінка) формується на основі вже 

розвинених у студентів загальних і фахових здібностей, здатностей до 

самопізнання, самоспостереження і самоконтролю в процесі виконавсько-

інструментальної підготовки, зокрема під час творчого самовираження. 

Специфічна функція самооцінки визначається тим, що в ній не тільки 

віддзеркалюються властивості об’єктів, що пізнаються, а фіксуються, а 

згодом – реалізуються (виражаються) значущі для майбутнього фахівця 
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художньо-освітня інформація, творчі ідеї тощо. 

Дослідники виокремлюють у самооцінці два щаблі. Перший – це 

порівняння, зіставлення досліджуваного об’єкта з еталоном і формування 

значущості (І. Акіндінова, Л. Шаповалова) [2; 155]. На цьому ступені етап 

самооцінки тісно пов’язаний з діагностично-коректувальним етапом, а отже, і 

з фазою аналізу та самоаналізу. На другому щаблі – це власне «народження» 

– відбувається визначення міри значущості об’єкта для суб’єкта (В. Франкл) 

[137]. 

Значення етапу самооцінки для взаємодії досліджуваного феномена та 

процесу розвитку художньо-творчого потенціалу майбутніх учителів музики 

під час виконавсько-інструментальної підготовки полягає в тому, що 

оціночне освоєння дійсності не обмежується тільки кількісним накопиченням 

фахових знань студентами для ефективного творчого самовираження, а 

здійснює їх якісне перетворення, реконструкцію. 

Рефлексивно-проектувальний компонент творчого самовираження 

майбутніх фахівців під час інструментально-виконавської підготовки 

характеризується також і самосприйманням, самоспостереженням, 

самоаналізом, самопорівнянням у якості процесу співвіднесення себе з 

Іншими (в цьому випадку спрацьовує механізм «перенесення», вперше 

виявлений Б. Ананьєвим) [3, с. 121]. 

Творче самовираження студентів у єдності з розвитком у них художньо-

творчого потенціалу містить у собі дескриптивну художньо-освітню 

інформацію, усвідомлення якої майбутніми вчителями музики неможливо 

без її осмислення. Рефлексія через виявлення актуального «виконавсько-

творчого Я» стає основою для визначення студентами потенційного 

«виконавсько-творчого Я» і проектування «виконавсько-творчого Я»-

перспективи. 

Творче самовираження створює умови для рефлексії власної системи 

цінностей, якими майбутні фахівці керуються під час вибору траєкторії 

розвитку і самовдосконалення у виконавсько-інструментальній галузі. Це, в 
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свою чергу, сприяє самопроектуванню музично-виконавських цілей, які 

згодом можуть бути реалізовані через творчі дії. 

Охарактеризуємо взаємодію процесів творчого самовираження і 

розвитку художньо-творчого потенціалу студентів під час створення 

індивідуальної художньо-виконавської концепції. Означена взаємодія 

зумовлена наявністю п’яти фаз – аналізу (зокрема самоаналізу), актуалізації, 

інтуїтивного рішення, осмислення інтуїтивного рішення і проектування 

творчої виконавсько-інструментальної діяльності. 

Фаза аналізу і самоаналізу – початкова фаза процесів самовираження і 

розвитку художньо-творчого потенціалу майбутнього вчителя музики. На цій 

фазі починається пізнання студентами образу «виконавсько-творчого Я». В 

результаті самопізнання (на основі аналізу, самоаналізу, осмислення), 

відбувається (може статися) зміна ставлення до себе, наслідком чого є 

самооцінка. Ставлення до самого себе крім самооцінки має містити постійну 

потребу в самопізнанні, так як пізнання самого себе починається з пізнання 

своїх музично-виконавських здібностей, можливостей, художньо-творчого 

потенціалу. Доказом цієї тези є результати досліджень Е. Торренса, який 

виявив пряму залежність між рівнем креативності особистості і ступенем 

внутрішнього усвідомлення своїх творчих якостей, усвідомлення їх 

значущості для себе [168; 169]. 

Фаза актуалізації – це перехід потенційного в актуальне. На цій фазі 

відбувається «провокування» музично-виконавських здібностей, знань, 

умінь, художньо-творчого потенціалу. Таке «народження» знань, умінь тощо 

досягає своєї мети завдяки творчому самовираженню. 

Фаза інтуїтивного рішення – це евристичний процес. На цій фазі, 

завдяки знанню про власний художньо-творчий потенціал, студент стає 

здатним до екстраполяції способів його формування і, як результат – до 

творчого самовираження в процесі створення індивідуальної художньо-

виконавської концепції. Якість інтуїтивного рішення пов’язана з набуттям 

конкретного досвіду творчої музично-інструментальної діяльності та з 
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усвідомленням доцільності зв’язку творчого самовираження і творчого 

потенціалу. 

Осмислення інтуїтивного рішення – це фаза, на якій усвідомленим 

виявляється не тільки рівень розвиненості художньо-творчого потенціалу, а й 

спосіб його реалізації під час творчої самореалізації в процесі виконавсько-

інструментальної підготовки. 

Фаза проектування ґрунтується на діагностиці та самодіагностиці. 

Студент «будує» свій профіль творчих якостей, визначає суперечності, їх 

причини і шляхи виправлення. На цій фазі відбувається визначення і 

проектування траєкторії розвитку художньо-творчого потенціалу. 

Отже, рефлективно-проектувальний компонент творчого 

самовираження майбутніх учителів музики визначається визначається 

інтенціями студентів щодо самоаналізу й оцінки продуктивності власних 

творчих проявів і художніх впливів у процесі виконавсько-педагогічного 

самовираження з метою проектування стратегій фахового 

самовдосконалення. 

Вищеозначене, зокрема і в попередніх підрозділах дає підстави 

визначити поняття «творче самовираження майбутніх учителів музики в 

процесі виконавсько-інструментальної діяльності» як як процес реалізації 

власного художньо-творчого потенціалу і виконавсько-педагогічного досвіду 

через усвідомлене експресивно-інтонаційне звукове втілення індивідуальних 

художньо-виконавських концепцій відповідно до мистецьких виконавських 

традицій через самоздійснення студента як суб’єкта художньо-

інтерпретаційної творчості в умовах діалогової художньої взаємодії 

«композитор-виконавець-слухач» у виконавсько-педагогічному контексті, що 

забезпечує особистісно-фахове самоствердження, самореалізацію та 

самотворення. 

Вважаємо, що досліджуваний феномен удосконалюється в процесі 

розвитку. Поняття «розвиток» у науковій літературі трактується як: 1) процес 

руху від простого до складного, від нижчого до вищого, рух по висхідній 
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лінії від старого якісного стану до нового; 2) процес оновлення, народження 

нового; 3) процес духовних змін в усіх значущих для особистості сферах: в 

пізнанні, в діяльності, в спілкуванні тощо [136, с. 374]. 

Розвиток творчого самовираження ми розглядаємо як процес якісних 

позитивних змін особистості, які позначаються підвищенням рівня якості 

музично-інструментальної діяльності через залучення до створення 

індивідуальних художньо-виконавських концепцій. 

Визначення особливостей творчого самовираження майбутніх учителів 

музики і специфіки виконавсько-інструментальної підготовки дає підстави 

вважати, що структура творчого самовираження майбутніх учителів музики 

складається з таких компонентів: мотиваційно-ціннісний; когнітивно-

пошуковий; комунікативно-інтерпретаційний; рефлексивно-проектувальний. 

 

 

Рис. 1.1 Структура творчого самовираження майбутніх учителів музики в 

процесі виконавсько-інструментальної підготовки 
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Висновки до першого розділу 

 

Узагальнюючи матеріали до першого розділу дисертаційного 

дослідження можна зробити такі висновки. 

Аналіз наукової літератури дозволив встановити, що ґенеза поняття 

«самовираження» особистості відбувалася в рамках гуманістичної 

психології, котра розглядає його як похідне від категорій «самоактуалізація» 

і «самореалізація», та визначає його ключовим компонентом самопроцесів 

особистості, як суб’єкта власного фахового самоздійснення. 

Самоактуалізація особистості у психолого-педагогічному контексті 

досліджується в рамках взаємної зумовленості професійного і особистісного 

зростання фахівців, як творча тенденція людської природи, як процес і 

результат активного вияву потенційних можливостей, наближення до 

розуміння свого призначення через прислуховування до свого «Я», як 

стимулів само ідентифікації. На думку більшості вчених, 

самоактуалізуватися – означає максимально розкрити і успішно реалізувати 

свій потенціал, тобто самореалізуватися.  

Поняття «самореалізація» досліджується в руслі творчо-пошукової 

діяльності особистості та визначається як процес переходу потенційних 

характеристик особистості в актуальні, як необхідна форма руху людини до 

особистісної зрілості і вершин професіоналізму через фахове саморозкриття, 

професійне самовдосконалення і самовираження.  

Ядром освітньої концепції самореалізації суб’єкта стає здатність до 

самовираження через саморозкриття, виявлення в собі унікальної і 

неповторної сутності та її реалізації. Спосіб трансляції іншим своєї 

індивідуальності, створення певного образу свого «Я», бажання і прагнення 

висловити іншим свої внутрішні почуття, переконання, установки в процесі 

самопред’явлення складає, на думку науковців, сутність феномена 

«самовираження».  

Самовираження майбутніх учителів музики зумовлено творчою 
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сутністю музичного мистецтва і музично-педагогічного навчання, розмаїттям 

форм художньо-освітньої та виконавсько-інструментальної діяльності 

студентів, що стимулює прояви мистецько-педагогічної свободи й 

суб’єктності, реалізації свого «фахового Я». Творче самовираження 

майбутніх учителів музики розглядається у дослідженні в контексті 

специфіки різних видів його художньо-педагогічної і виконавсько-

інструментальної діяльності, як цілеспрямований процес розкриття фахівцем 

своєї творчо-фахової сутності через особистісно забарвлену виконавсько-

педагогічну «вторинну» творчість (по відношенню до Автора) під час 

інтерпретаційного втілення художньо-образного змісту музичних творів і 

реалізації творчого потенціалу.  

В галузі мистецько-педагогічної освіти творчий потенціал майбутніх 

фахівців досліджується у рефлексивно-діяльнісному контексті як сукупність 

уявлень про власні педагогічно-виконавські здібності, що віддзеркалюють 

якість і міру їхніх можливостей актуалізації творчих потенцій у процесі 

фахової діяльності.  

Узагальнюючи наукові думки щодо означеного феномена, поняття 

«художньо-творчий потенціал майбутнього вчителя музики» в дослідженні 

визначається як складне інтегральне феноменологічне особистісно-фахове 

утворення, котре є ресурсом актуалізації індивідуальних якостей і 

професійних можливостей студента, що регулює міру його творчої 

активності через художньо переконливу виконавсько-педагогічну 

інтерпретацію музичних творів та створення унікальних й оригінальних 

мистецько-творчих продуктів – виконавських концепцій. Означені концепції 

моделюються та інтонаційно відтворюються в процесі сольно-виконавської, 

ансамблево-виконавської та художньо-вербальної діяльності майбутніх 

учителів музики, і в контексті специфіки фахової діяльності в дослідженні 

кореспондуються як індивідуальні художньо-виконавські концепції. 

Розуміння сутності індивідуальних художньо-виконавських концепцій 

в контексті творчого самовираження майбутніх учителів музики ґрунтується 
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на засадах теорії «Іншого» М. Бахтіна, яка допомагає усвідомити природну 

діалогічність виконавської творчості, уможливлює розуміння специфіки 

художньої інтерпретації як різновиду співтворчості (на підставі 

міжсуб’єктних відношень «Я – Інший»; «Я – Я»). В процесі створення і 

реалізації означеної концепції, студент стає суб’єктом художньо-

інтерпретаційної творчості, діяльність якого організована на засадах 

діалогічного спілкування, інформування про Іншого (автора) і про себе 

(виконавська рефлексія). Узагальнюючи наукові думки щодо музикознавчо-

виконавських аспектів інтерпретації музичних творів у дослідженні 

здійснено визначення сутності та змісту індивідуальних художньо-

виконавських концепцій.  

Феномен «індивідуальна художньо-виконавська концепція» 

визначається як художньо-цілісний результат інтерпретаційно-творчої 

діяльності учителя-виконавця, як інтонаційна версія-модель суб’єктивного 

осягнення смислового простору композиторської концепції (авторського 

задуму), «прихованої» в семантичних кодах музичного твору, котра 

особистісно забарвлена інтенційністю, емпатійністю, артистичною енергією, 

виконавсько-педагогічним тезаурусом учителя-виконавця з метою 

наповнення особистісними смислами своєї «Я-концепції». 

Творчий процес створення і звукового втілення художньо-виконавської 

концепції як її «інтонаційного здійснення» відбувається на основі інтеграції 

енергій композитора і виконавця, через опанування унікальності 

особистісно-смислової, інтонаційно-стильового простору твору, 

особливостей музичної мови, через добір комплексу експресивно-

інтонаційних вербальних і невербальних засобів виконавсько-педагогічного 

художнього діалогу. 

Творче самовираження майбутніх учителів музики має певну 

специфіку, яка залежить від їх особистісно-фахових характеристик, як-от: 

фахово-творчої самосвідомості студентів (системи уявлень про себе як 

фахівця, здатного до творчої самореалізації, зокрема у виконавсько-
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педагогічній галузі); художньо-творчих здібностей, творчої 

інтенціональності особистості (як ранжованої системи мотивів у процесі 

набуття мистецько-педагогічного досвіду, розвитку індивідуальних 

параметрів психічних якостей студентів: сприйняття, уваги, уяви, мислення, 

пам'яті, емоційно-вольових якостей тощо); досвіду вербально-виконавської 

мистецько-інтерпретаційної діяльності в процесі художньо-творчого діалогу 

з Автором, своїм «Я» та Іншими в процесі різних видів художньої 

комунікації. 

Творче самовираження майбутніх учителів музики в процесі 

виконавсько-інструментальної діяльності у дослідженні визначено як 

процес реалізації власного художньо-творчого потенціалу і виконавсько-

педагогічного досвіду через усвідомлене експресивно-інтонаційне звукове 

втілення індивідуальних художньо-виконавських концепцій відповідно до 

мистецьких виконавських традицій через самоздійснення студента як 

суб’єкта художньо-інтерпретаційної творчості в умовах діалогової художньої 

взаємодії «композитор-виконавець-слухач» у виконавсько-педагогічному 

контексті, що забезпечує особистісно-фахове самоствердження, 

самореалізацію та самотворення. 

Визначення особливостей творчого самовираження майбутніх учителів 

музики і специфіки виконавсько-інструментальної підготовки дає підстави 

вважати, що структура досліджуваного феномена складається з таких 

компонентів: мотиваційно-ціннісного, який характеризується єдністю 

внутрішніх і зовнішніх мотивів як стимулів творчого самовираження в 

процесі виконавсько-педагогічного втілення студентами власних художньо-

творчих ідей; когнітивно-пошукового, який віддзеркалює діапазон 

сформованих розумінь, суджень, уявлень, фахових компетентностей у галузі 

виконавсько-педагогічної творчості; комунікативно-інтерпретаційного, 

який характеризує процес творчого саморозкриття, самопрезентації студента 

як інтерпретатора-«перекладача» під час вербально-художнього трактування 

твору, побудови і звукового втілення його художньо-виконавської концепції 
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в умовах художньо-педагогічного діалогового спілкування з твором та 

іншими («Автор-Я», «Інший-Я», «Я-Я»); рефлексивно-проектувального, який 

визначається інтенціями студентів щодо самоаналізу й оцінки 

продуктивності власних творчих проявів і художніх впливів у процесі 

виконавсько-педагогічного самовираження з метою проектування стратегій 

фахового самовдосконалення. 

Матеріали, що увійшли до розділу, опубліковані автором у наукових 

статтях [143; 144; 145 ; 146; 163]. 
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РОЗДІЛ 2. НАУКОВО-МЕТОДИЧНІ ЗАСАДИ РОЗВИТКУ ТВОРЧОГО  

САМОВИРАЖЕННЯ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ МУЗИКИ 

В ПРОЦЕСІ ВИКОНАВСЬКО-ІНСТРУМЕНТАЛЬНОЇ ПІДГОТОВКИ 

 

2.1 Концептуальні підходи і художньо-педагогічні принципи 

творчого самовираження майбутніх учителів музики в процесі 

виконавсько-інструментальної підготовки  

 

Вирішення задач щодо розробки методики творчого самовираження 

майбутніх учителів музики в процесі виконавсько-інструментальної 

підготовки в єдності з розвитком у них творчого потенціалу вимагає 

визначення і реалізації адекватних сутності цих процесів методологічних 

підходів. Підхід, як підкреслює Е. Юдін, є принциповою концептуальною 

орієнтацією дослідника, є точкою зору, під кутом якої розглядається об’єкт 

вивчення (спосіб визначення об’єкта), є принципом, який керує загальною 

стратегією дослідження [124, с. 319]. 

Нами визначено, що методологічною основою організації педагогічних 

умов і методичного супроводу вдосконалення досліджуваного феномена є: 

антропологічний, семіотичний, герменевтично-рефлексивний, синергетичний 

і акмеологічний підходи. Опора наукової роботи на дані підходи в єдності та 

цілісності зумовлена тенденцією створення системної методології в 

мистецькій педагогіці, яка розглядається як створення концептуального 

простору, де взаємодіють різні моделі педагогічних об’єктів. 

Філософська антропологія одним з провідних своїх положень вважає 

проголошення подвійності людської природи. Природа людини динамічна –  

вона здатна до самоздійснення і творіння власного життя. Таке філософське 

розуміння індивідуальної самореалізації людини актуалізується в 

дослідженнях М. Бердяєва. Науковець наголошує на тому, що «вищим 

завданням людини є творчість нового життя» [11, с. 146].  

Класична педагогічна антропологія (від грецьк. antropos – людина, 
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logos - знання) як синтез філософії і педагогіки розглядається в роботах Ж.-

Ж. Руссо, П. Блонського, С. Гессена, П. Лесгафта, К. Ушинського та інших. 

Головна ідея цих наукових розвідок полягає у ствердженні унікальності і 

неповторності особистості, дбайливе ставлення до її індивідуальності, 

створення оптимальних педагогічних умов для самореалізації та 

самовираження.  

Антропологічний підхід до організації  педагогічного процесу 

наголошує ставлення до учня (студента) як до повноправного учасника, 

суб’єкта освітньої взаємодії, що підкреслює гуманістичну основу 

педагогічної антропології. В такому контексті поняття «людина» стає в 

центрі всіх педагогічних інновацій, педагогічних досліджень [4, с. 5].  

В антропологічному вимірі людина (учень, студент, будь-який учасник 

освітньої взаємодії) визнається складною системою, яка вимагає урахування 

її природи, особливостей системи, яка саморозвивається за власними 

законами і потребує створення умов для реалізації її потенціалу.  

Як визначає Б. Бім-Бад, педагогічний процес з позицій антропології має 

бути націлений не тільки на засвоєння знань і розвиток свідомості, але й на 

реалізацію духовних потреб суб’єкту навчання [11, с. 3]. Саме духовні сили, 

духовний потенціал людини визнається рушійною силою її самореалізації та 

самовдосконалення, що зумовлює реалізацію природньо іманентної потреби 

людини – творення власного буття. У такому розумінні антропологічний 

підхід, стверджує І. Аносов, стає чинником гуманізації освіти, збільшення 

ефективності освітнього процесу (через принцип природовідповідності 

людини) і умовою самоактуалізації особистості, максимального розвитку її 

потенціалу [5]. 

Поява в останні роки таких галузей філософської антропології, як 

музично-педагогічна і музично-психологічна свідчить про зростання інтересу 

до теми взаємодії людини і музики на новому витку цивілізаційного 

розвитку. Поняття «людина, яка музикує» вперше з’являться в роботах 

І. Земцовського [35]. Т. Самсонова виокремлює такі основні позиції 
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антропологічної категорії «людини, що музикує»: 1) інтерпретація музичного 

твору є свободою, а також результатом вільної діяльності; 2) інтерпретація 

зумовлена її культурологічною функцією; 3) завдяки інтерпретації «людина, 

яка музикує» відрізняється від інших; 4) інтерпретація «людини, яка 

музикує» виокремлює її всередині художнього простору музичного буття; 

5) гра тих, «хто музикує» має схильність бути красивою, несе в собі 

естетичний фактор, висловлює музичне буття в ритмі і гармонії [95, с.36]. 

У контексті дослідження інтерпретації в галузі музичної педагогіки 

вважаємо за необхідне торкнутися питань культурної антропології, яка 

досліджує людину через його взаємодію з оточенням і вивчення факторів та 

механізмів, які зумовлюють творення та зміну людиною артефактів (штучно 

створених об’єктів) [75, с. 72]. Однією з категорії культурної антропології є 

конструкт «Я-концепція», яка вбирає в себе уявлення особистості про себе. 

Цей конструкт є системообразуючим ядром, що зумовлює комунікацію 

індивіда з усім, що його оточує. З точки зору антропологічного підходу 

комунікативні процеси, на основі яких ґрунтується, зокрема виконавсько-

інструментальна діяльність учителя музики, є джерелом створення символів, 

об’єктивацій, цінностей та норм поведінки. При цьому, важливо підкреслити, 

що кожне повідомлення в процесі комунікації, як неоднозначне, вимагає 

інтерпретації, тобто тлумачення іншими учасниками комунікації кодів цього 

повідомлення на основі інтерпретаційних норм, які визначаються як 

конвенційні уявлення, які поділяють учасники комунікації [75].  

У дослідженнях учених-музикантів щодо визначення методології 

музично-педагогічної освіти зазначено, що «сенс (мета) професійно-

світоглядної діяльності майбутнього фахівця, полягає, перш за все, у 

створенні ним своєї духовно-особистісної концепції (моделі) взаємодії з 

музично-педагогічною дійсністю, з усвідомленням і вдосконаленням свого 

«фахового Я», своєї професійної індивідуально-особистісної культури, яка 

вбирає систему вищих людських цінностей» [62, с.42]. 

Отже, антропологічний підхід в даному дослідженні дозволяє 
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розглядати творче самовираження майбутнього вчителя музики як прояв 

індивідуальної людської природи, яка передбачає продуктивне існування і 

реалізацію власних потенціалів, зокрема в процесі фахової діяльності. Саме 

категорія «людина», яка стоїть в центрі антропологічних досліджень, 

адекватна задачам подолання однобічності й недостатності дослідження 

суб’єкту, зокрема майбутнього вчителя музики, всебічного пошуку 

потенційних можливостей формування і розширення його творчого 

потенціалу. Тому важливості набуває процес пошуку «людиновимірних» 

мистецько-педагогічних засобів щодо вдосконалення творчого 

самовираження студентів, зокрема й під час створення індивідуальних 

художньо-виконавських концепцій як власної точки зору щодо тлумачення 

культурних явищ, подій як цілісного феномену.  Антропологічний підхід 

дозволяє використовувати ідеї самоцінності, унікальності і неповторності 

особистості майбутнього фахівця, його «відкритості» для творчого 

самовираження як цілеспрямованого процесу розкриття фахівцем своєї 

творчо-фахової сутності через особистісно забарвлену виконавсько-

педагогічну «вторинну» творчість (по відношенню до Автора) під час 

інтерпретаційного втілення художньо-образного змісту музичних творів. 

Антропологічному підходу іноді протиставляється семіотичний, який 

трактує продукти творчої діяльності особистості як сукупність знаків, 

символів, кодів, шифрів, але означені наукових підходи доцільно розглядати 

з позиції взаємодоповнення. Зокрема, зміст результатів творчого 

самовираження особистості, на джерело походження яких указує 

антропологічний підхід, вбирається культурою, тобто людиною, яка створює 

цю культуру, через певну знаково-символічну форму. Знаки і символи 

звернені і до розуму й, водночас, до почуттів суб’єкту, оскільки вони мають 

ідеально-матеріальну природу: вони ідеальні за змістом та матеріальні за 

формою. Ідеальний зміст знаків і символів сприймається розумом людини,  

але це стає можливим тільки завдяки матеріальній формі знаків і символів, 

звернених до почуттів студента, здатності відчувати, котра, в свою чергу, 
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ґрунтується на більш елементарній здатності – здатності відчувати. Взагалі, 

існування людської здатності мислити і здатності відчувати є 

взаємозалежними. Тому, чим яскравіше форма того чи іншого символу, чим 

більше емоцій і відчуттів вона викликає, тим більша стає ймовірність 

успішного творчого самовираження майбутніх учителів музики, зокрема в 

процесі виконавсько-інструментальної підготовки під час інтерпретації 

музичного твору.  

Семіотичний підхід до проблем музичної творчості та аналізу 

музичних творів активно розробляється багатьма вченими і 

мистецтвознавцями такими, як-от: Є. Басін, Ю. Гевленко, О. Котляревська, 

А. Лосєв, Ю. Лотман, О. Ляшенко, Я. Мукаржовський, О. Сокол, С. Шип, 

Р. Якобсон [7; 22; 46; 56; 57; 59; 67; 99; 121; 125] та інші. Поряд з такими 

поняттями, які вже давно склалися в мистецтвознавстві, як «музична мова», 

«музичне мислення» все частіше в науковій літературі використовується 

поняття «музичної інформації». Тому постає питання про способи її 

організації та можливості передачі-інтерпретації не тільки інтрамузичного, 

але й екстрамузичного змісту. 

Як відомо, семіотика вивчає процеси передачі інформації через знакові 

(або кодові) системи, до числа яких належить і музичне мистецтво. 

Інструментальний твір можна розглядати і як інформаційну систему, і як 

текст, смислове перетворення якого відбувається в процесі сприйняття. Знак 

як елементарна одиниця має дві сторони: матеріальну та інформаційну. 

Структура знаків складається із самих знаків та їх взаємодії. Процес 

знакоутворення – семіозис – це динамічна ситуація, в якій присутніми є: 

відправник повідомлення – майбутній учитель музики, який створює 

індивідуальну художньо-виконавську концепцію, одержувач даного творчого 

послання, саме повідомлення, канал зв’язку і код. 

Знаковість, яка є результатом моделювання художньої дійсності, 

проявляється у формі текстової інформації. Але якщо знак відрізняється 

універсальністю, то текстові структури завжди індивідуальні і припускають 
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наявність автора. На відміну від повідомлення, художня інформація у формі 

тексту принципово розрахована на зберігання і багаторазове «розмноження», 

зумовлює вирішення стратегічних, а не тактичних завдань, орієнтована на 

діалог з одержувачем інформації – слухачем, і, отже, може мати багатозначне 

творче трактування. 

У розумінні А. Моля, інформація поділяється на семантичну та 

естетичну, причому обидва види одночасно є присутніми в будь-якому 

повідомленні, яке відтворюється в часі. Семантична інформація закодована, 

її можна визначити і вона може бути представлена, зокрема, у формі нотної 

партитури. Все стандартне, універсальне і те, що передається за допомогою 

заданого набору знаків складає, таким чином, семантичний аспект. 

Естетичний же аспект пов’язаний із відхиленням від норми, з можливістю 

вільного варіювання і зміни повідомлення, допустимими для кожного 

стандартного знака за умови збереження легкості його розпізнавання 

отримувачами. Наприклад, естетична інформація може виражати сприйняття 

музичного сигналу, що не піддається трактуванню. Її характеризують таким 

чином: «естетична інформація є простором ступеня свободи музичного 

повідомлення відносно системи його нотації (партитури), яка складає лише 

схему музики [66, с. 15]. Те, що її можна розглядати з позиції певної 

персональної художньої інформації, говорить про її «неперекладність» і 

неможливість адекватного відтворення в повідомленні іншого виду. 

Особлива роль естетичній інформації належить у музичних творах, на 

відміну від мовних повідомлень, у яких переважає семантична інформація.  

Отже, можна дійти висновку, що діалектика банального/оригінального 

в комбінаціях семантичних та естетичних символів інструментальних творів 

визначає вектор процесу створення майбутніми вчителя музики 

індивідуальної художньо-виконавської концепції і сприйняття художньої 

інформації. 

Пізнавальна цінність семіотичного підходу в контексті дослідження 

заявленої проблеми полягає в тому, що він звертає увагу на знаково-
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символічну форму інструментальних творів, яка зумовлює зміст 

виконавсько-інструментальної творчості майбутнього вчителя музики. Однак 

підстави, відповідно до яких формується і змінюється цей зміст, 

залишаються, з точки зору семіотичного підходу, поза зоною видимості. Ці 

питання розкриває антропологічний підхід – завдяки якому стає зрозумілим, 

що смислове ядро процесу творчого самовираження формується в залежності 

від того, яким, у творчому сенсі, суспільство хоче бачити фахівця в галузі 

мистецької освіти. 

Як відомо, кожний елемент нотного тексту – нотний знак, словесне або 

графічне позначення – в силу своєї семіотичної природи може бути 

розшифрований в межах певного поля значень. Отже, при декодуванні 

нотного тексту, семантики авторських ремарок і визначенні звукових 

структур, котрі їх зумовлюють, майбутній учитель музики щоразу робить 

власний вибір з ряду можливих художньо-образних, виконавсько-

інтонаційних «прочитань», інакше кажучи, творчо інтерпретує цей текст, 

наповнюючи особистісними смислами, чуттями, емоціями свій 

«виконавський текст». Таким чином, декодування невіддільне від творчої 

діяльності, котра полягає в суб’єктивному визначенні значень і значимості 

музичного твору як художнього тексту, що сприяє творчому самовираженню 

студента. 

Дихотомія «значення – значимість» (Ф. де Соссюр) характеризує 

смислову сторону музичного знака – те, що позначається певним чином, 

створюючи план змісту, ту інформацію, яку транслює музичний знак. 

Значимість є величиною постійною, що забезпечує музичному твору його 

ідентичність. Значення – величина змінна, рухлива, завдяки чому твір 

продовжує існувати, не втрачаючи своєї цінності, в різні моменти 

історичного часу [67, с. 190]. Саме виконавцю належить величезна роль в 

еволюції значень. А варіантна множинність трактувань лежить у галузі 

варіантності значень, що зумовлює творчі дії у вчителя музики як виконавця. 

Історія музично-інтерпретаційного мистецтва знає приклади разючого 
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творчого переосмислення творів у виконавському трактуванні. Як стверджує 

Н. Корихалова, музичний твір існує в трьох онтологічних станах або формах: 

- у потенційній – можливій; 

 - віртуальній – сукупності виконавських реалізацій творів, які вже 

сталися, і про які зберігаються спогади у свідомості виконавця та слухачів; 

 - актуальній – існування твору в конкретному творчому виконавському 

акті, який здійснюється в даний момент часу і сприймається слухачами [45, 

с. 148-149]. 

Щодо означених форм, генетично первинною є потенційна, яка 

закріплюється в нотному записі. Специфічність буття музичного твору в 

актуальній формі є в тому, що воно постає у вигляді варіантної безлічі й 

сприяє його творчому трактуванню з боку виконавця, зокрема майбутнього 

вчителя музики. 

На основі прочитаного нотного тексту в майбутнього фахівця виникає 

в уяві звуковий образ. Емоційна реакція студента є, згодом, важливою для 

створення цілісного образу інструментального твору. Первісне емоційне 

віддзеркалення набуває «вид загального симультанного уявлення, яке містить 

логіку розвитку змісту музичного твору» [64, с. 193]. Таке уявлення 

зумовлює виникнення виконавська гіпотези та індивідуально-виконавської 

концепції. Від загального відчуття образного ладу інструментального твору 

здійснюється перехід до усвідомлення його деталей: образ у процесі аналізу 

конкретизується, деталізується, а під час внутрішньо слухового пошуку 

кристалізуються засоби виразності. Все означене дозволяє творчо 

самовиразитися під час створення індивідуальної художньо-виконавської 

концепції. 

Виокремлення герменевтичного-релексивного наукового підходу в 

контексті дослідження проблеми розвитку творчого самовираження 

майбутніх учителів музики в процесі виконавсько-інструментальної 

підготовки, зумовлюється тим, що художньо-інтерпретаційна діяльність 

студента в умовах діалогової художньої взаємодії «композитор-виконавець-
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слухач» визначається як осягнення смислового простору композиторської 

концепції (авторського задуму) та його індивідуальний «переклад», що є 

основою для творчої реалізації студентів, а результатом інтерпретації 

музичних творів – особистісне тлумачення художньої інформації. 

Герменевтика (від грецького ερμηνεύειν –тлумачити) як напрям 

наукової діяльності визначається як пояснення або тлумачення певних явищ 

на основі розуміння й проникнення, як вказує В. Черкасов, однієї свідомості 

в іншу [118]. Розуміння явищ музичного мистецтва, з точки зору 

герменевтики (Г. Ґадамер, М. Гайдегер, Р. Колінвуд), відбувається в процесі 

зчитування і декодування його символічної мови, та вимагає активізації всіх 

компонентів свідомості особистості. Як вказує А. Брудний, розуміння, як 

відображення об’єктивної дійсності, поєднує індивідуальне існування із 

суспільно значущими фактами [15]. Отже, розуміння об’єктивних фактів і 

явищ включає їхню певну трансформацію, яка відбувається через призму 

індивідуального сприйняття, що зумовлює наявність особистісної 

«забарвленості» процесу інтерпретації, зокрема в контексті художньої 

взаємодії з творами музичного мистецтва. 

У галузі мистецької освіти герменевтичний підхід О. Олексюк визначає 

як методологічну основу інтерпретації, підкреслюючи, що необхідно 

виходити за рамки розуміння інтерпретації лише як трактування музичного 

твору. Дослідниця наголошує важливість герменевтичного підходу як 

наукового підґрунтя процесу пізнання й розуміння людиною навколишнього 

та внутрішнього світу через твір музичного мистецтва [73]. У такому 

контексті інтерпретація вже не сприймається як суто інтелектуальна 

діяльність семантичного аналізу музичного тексту. Адже особистісне 

прочитання та моделювання власної виконавської інтерпретації музичного 

твору вимагає актуалізації духовного досвіду особистості, її особистісно-

ціннісних джерел, активного пізнання й самопізнання, що, в свою чергу, 

пов’язує герменевтичний підхід до інтерпретації музичного твору з 

рефлексивною активністю особистості.  
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Рефлексія, як інтегральний психічний феномен усвідомлення власної 

діяльності і власного мислення [33], є засобом самодослідження, 

самопізнання й осмислення власного існування (Е. Гуссерль, Дж. Дьюї) [30], 

[88]. 

Специфіка рефлексії в контексті діяльності вчителя музики 

зумовлюється наявністю двох напрямків художньої комунікації фахівця з 

твором музичного мистецтва. Першим напрямком визначається взаємодія 

безпосередньо з твором (аналіз нотного тексту, емоційно-образного змісту, 

виконавський аналіз тощо), а другим – взаємодія через твір мистецтва з 

Іншим (в процесі виконання твору, його художньо-вербальної інтерпретації, 

художнього діалогу). При цьому, в якості Іншого може виступати і власна 

свідомість, адже в процесі інтерпретації семіотичних інтонаційно-звукових 

елементів музики відбувається зіставлення композиторського задуму з власним 

емоційним станом, особистісним і професійним досвідом, а через це наповнення 

інтерпретації особистісними смислами, своїм «образом Я», що спрямовує 

свідомість музиканта-виконавця на власний внутрішній світ [63].  

Поєднання методологічних засад герменевтичного та рефлексивного 

підходів у процесі виконавсько-інструментальної підготовки майбутніх 

фахівців налаштовує студентів на реалізацію власного творчого та 

особистісного потенціалу через тлумачення й особистісне «проживання» 

художньо-змістовного навантаження музичного твору та створення його 

художньо-інтерпретаційної концепції, а також на усвідомлення власного 

внутрішнього світу, своєї «Я-концепції» в процесі творчого самовираження. 

Актуальним у науковому пошуку ефективних шляхів залучення 

майбутніх учителів музики до творчого самовираження під час виконавсько-

інструментальної підготовки є синергетичний науковий підхід, який дозволяє 

майбутньому вчителю музики поєднувати свідомий та інтуїтивний рівні 

художньої взаємодії з творами мистецтва, з Автором, з Іншими в процесі 

виконавсько-інструментальної підготовки, через актуалізацію власних 

творчих потенцій, внутрішніх джерел творчого саморозвитку.  
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Термін «синергетика» походить від грецького synergeia – 

«співдружність», «співробітництво» й означає узгодженість взаємодії частин 

при утворенні структури як єдиного цілого [82, с. 132]. Філософський 

словник містить більш широке визначення: «Синергетика – це сучасна теорія 

самоорганізації, нове світобачення, яке пов’язується з дослідженням 

феноменів самоорганізації, нелінійності, нерівноважності, глобальної 

еволюції, вивченням процесів становлення «порядку через хаос» 

(І. Пригожин), біфуркаційних змін, незворотності часу, нестійкості як 

основоположної характеристики процесів еволюції» [109, с. 618].  

Безпосередніми засновниками синергетичного підходу прийнято 

вважати І. Пригожина і Г. Хакена [87; 111]. Найбільш відомим 

представниками даного підходу є А. Жаботинський, Б. Белоусов, К. Князєва, 

Е. Маркарян та інші. Вивченню питань, пов’язаних із синергетикою в освіті, 

присвячені роботи В. Кременя, В. Буданова, С. Курдюмова, Л. Ткаченко, 

М. Федорової [48; 16; 41; 102; 106] та інших. Зокрема, в дослідженнях 

зазначених авторів висвітлено пошуки шляхів щодо набуття нових знань 

особистістю, які мають евристичний характер і ґрунтуються на інтуїції, уяві і 

творчості. Педагогічна синергетика дозволяє по-новому вивчати питання 

розвитку різних педагогічних систем, зокрема в галузі мистецької освіти, 

розглядаючи їх перш за все з позиції «відкритості», нелінійності, 

співтворчості й орієнтації на саморозвиток і самовдосконалення.  

З такої точки зору, синергетика, зазначає О. Олексюк, має стати 

концептуальною основою дослідження мистецької педагогіки через процеси 

інтеграції різнопредметних знань у динамічну, універсальну, 

самоорганізуючу систему [74, с. 126]. Самоорганізацію доцільно розглядати 

як чинник творчої самореалізації майбутнього вчителя музики, який 

ґрунтується на руйнуванні «старої» структури і утворенні нової, в результаті 

чого творча самореалізація в процесі фахової підготовки визначається як 

система, що з одного боку взаємодіє з навколишнім світом, змінюючи його, а 

з іншого – знаходиться у залежності від зовнішніх та внутрішніх передумов – 
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системи комплексної спрямованості особистості у навчанні [27]. Таким 

чином, творча особистість, як зазначив Ю. Шаронін, має взаємний 

енергетичний вплив із системою художньо-освітнього середовища, а творчий 

потенціал особистості отримує свою реалізацію на основі свободи вибору в 

нелінійних, багатоваріантних умовах такого середовища [119, с. 16].  

Така система існування освітнього середовища, як синергетичний 

феномен, здатна непрямим впливом, що ураховує індивідуальний потенціал і 

творчі інтенції кожного студента, спрямовувати майбутніх фахівців на 

самокерування, саморозвиток, саморегулювання. Отже, принцип 

функціонування системи, що самоорганізується, доцільно пристосовувати як 

до складної динамічної системі мистецько-освітнього середовища, так і до 

особистості студента, яка нелінійно та інтуїтивно може оновлюватися в 

процесі творчого саморозкриття.  

Використання методологічних засад синергетичного підходу дає змогу 

використовувати для творчого самовираження й самореалізації студентів 

ресурси і зовнішнього і внутрішнього впливу, що призводить до збільшення 

творчої самостійності майбутніх фахівців, за принципом становлення 

«порядку через хаос» [74, с. 106]. Тобто, як, уточнює С. Курдюмов, навчання 

набуває рис відкритого діалогу, націленого на пробудження внутрішньої 

творчої енергії студента [41].  

Активізуючим джерелом саморозвитку системи мистецько-

педагогічної освіти в умовах синергетичного підходу, на думку Г. Ніколаї,  є 

усвідомлення внутрішніх суперечностей, які зумовлюються варіативністю 

біфуркаційних процесів, пошуком інтеграції мистецького та педагогічного 

аспектів означеної галузі знань [69].  

У такому вимірі, інструментально-виконавська підготовка, як складний 

психофізичний процес, має розглядатися як неосяжний світ «включень» і 

творчих пошуків, котрі залежать від великої кількості внутрішніх та 

зовнішніх чинників, що вимагають упорядковування у систему. І це можливо 

лише через синергетичний підхід, адже він ураховує організацію такого 
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процесу під впливом не тільки зовнішніх факторів (як в умовах традиційної 

системи), а також під впливом внутрішніх передумов самої системи [94].  

Синергетичний підхід дозволяє пояснювати феномен створення 

індивідуальної художньо-виконавської концепції музичного твору як 

складноорганізованої системи, котра самостійно розвивається і функціонує 

на основі взаємодії всіх її складових – власної «Я-концепції», Авторського 

задуму і сприйняття смислового поля музичного твору Іншими. І така 

внутрішня взаємодія різних джерел енергій підпорядковується внутрішнім 

законам, які функціонують на засадах нелінійності, багатоваріантності та 

суб’єктної забарвленості. 

Інтепретація інструментального твору, якщо вона розглядається у 

контексті впливу синергетичного підходу, сприяє формуванню 

нешаблонного мислення в майбутніх учителів музики, впливає на них на 

рівні уявлень, які не обмежені логікою, раціональністю, досвідом. Студенти, 

під час створення виконавських концепцій крізь призму власного 

світосприйняття, самосвідомості, інтуїції та інтенцій, що віддзеркалюються у 

«прочитанні» художньо-образного змісту музичного тексту, генерують нові 

унікальні смисли, котрі зумовлюють розширення смислового діапазону 

інтерпретацій. Подібна множинність інструментального виконавства – 

результат онтологічної невичерпності будь-якого художнього твору завдяки 

його образно-асоціативної сутності. Г. Меднікова звертає увагу на те, що 

переключення з логічного (лінійного) мислення на образно-асоціативне 

(різоматичне) дає змогу будувати нові зв’язки через комбінування образів, 

які були, зокрема, далекі один від іншого. В результаті чого народжуються 

нові ідеї, а існуючі поняття (в контексті нашого дослідження це художня 

інтерпретація музичного твору) набуває нового смислу [61].  

Отже, синергетичний підхід в контексті даного дослідження 

виокремлюється як джерело актуалізації внутрішніх творчих потенцій, 

артистичної та творчої енергії майбутнього фахівця, як чинник 

саморозкриття особистості через нелінійну, інтуїтивну, інноваційну та 
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суб’єкт-суб’єктну взаємодію з Автором, музичним твором та через твір - з 

Іншим. 

Акмеологічний підхід у дослідженні особистості в психолого-

педагогічній проекції ґрунтується на тому, що головним у розвитку 

індивідуальності суб’єкту є його самоактуалізація через невпинний рух 

людини до особистісної зрілості і вершин професіоналізму через фахове 

саморозкриття–самовираження,  що є актуальним для нашого дослідження. 

Якщо майбутній учитель активно залучається до процесу створення і 

звукового втілення художньо-виконавських концепцій, як художньо-

цілісного результату його інтерпретаційно-творчої діяльності щодо 

суб’єктивного осягнення смислового простору композиторського задуму, що 

є особистісно забарвленою емпатійністю, артистичною енергією і 

особистісними смислами – це зумовлює вдосконалення його фахового 

розвитку. Системоутворюючими факторами процесу розвитку в теорії 

акмеології розглядаються еталони або ідеали «akme», а рушійною силою є 

смислоутворення, потреби до самореалізації та самовираження.  

Акмеологія – наука, що сформувалася, як нова інтегрована галузь 

знань, предметом вивчення якої є багатогранний потенціал особистості, 

закономірності й умови досягнення суб’єкта діяльності різних рівнів 

реалізації потенціалу, вершин (акме) самореалізації [82]. Дослідники 

акмеології (К. Абульханова-Славська, О. Анісімов, О. Бодальов Ю. Гагін, 

А. Деркач, Н. Кузьміна, А. Реан, О. Селезньова, С. Степанов  [1; 6; 13; 20; 31; 

32; 49; 50; 89; 100] та ін.) у своїх наукових працях акцентують увагу на 

прогресивному характері розвитку людини, що зумовлює проникнення в 

психологічні механізми досягнення нею особистісної і професійної зрілості. 

Цінність акмеології для вирішення проблеми творчого самовираження 

студентів мистецько-педагогічних вишів у процесі виконавсько-

інструментальної підготовки зумовлена тим, що індивідуальність в ній 

розглядається як вища сутність професіоналізму майбутніх учителів музики. 

У мистецько-педагогічному контексті питання акмеорієнтованої  мистецької  
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освіти досліджуються у наукових працях  І. Виноградової, Н. Гузій, А. Козир, 

Г. Падалки, В. Федоришина [18; 29; 44; 80; 104] та інших як підґрунтя для 

послідовної та безперервної творчої самореалізації фахівця як професіонала. 

У контексті нашого дослідження слід наголосити на такому. 

Акмеологічний підхід певним чином впливає як на змістовну сторону 

виконавсько-інструментальної підготовки, так і на його методологічну 

складову: 

 - по-перше, в процесі розвитку творчого самовираження більшою  

мірою акцентується не стільки когнітивно-пошуковий, скільки мотиваційно-

ціннісний, комунікативно-інтерпретаційний компоненти, а також 

розширення інтерпретаційного досвіду на системно-концепційному рівні;  

 - по-друге, під час вибору змісту художньо-освітнього матеріалу, 

 музичного репертуару  для занять з виконавсько-інструментальної 

підготовки слід ураховувати рівень розвиненості рефлексивно-

проектувального компонента досліджуваного феномена, який віддзеркалює 

об’єм їх індивідуального художньо-інтерпретаційного досвіду, прагнення до 

вираження власної думки, оцінки, що, у свою чергу, стимулює розвиток 

критичного, творчого мислення, формування ціннісних орієнтацій тощо. 

Ідея акмеологічного підходу в контексті дослідження творчого 

самовираження майбутніх фахівців реалізується через художньо-освітній 

процес, який забезпечує всебічний художній розвиток студента, формування 

в нього професійних і фахових знань у галузі інструментального 

виконавства, а також художньо-інтерпретаційних здібностей, умінь з 

урахуванням того, що вектор зовнішнього музично-педагогічного впливу 

завжди залежить від міри прагнення майбутніх фахівців до особистісно-

фахового розвитку через самоактуалізацію та самореалізацію. 

Визначення особливостей творчого самовираження майбутнього 

вчителя музики в процесі виконавсько-інструментальної підготовки через 

призму акмеології дозволяє зробити висновок про те, що досліджуваний 

процес передбачає тривалість, безперервну залученість до музично-
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інтерпретаційного творчо-фахового зростання, а також до максимально 

можливого розвитку виконавських здібностей. 

Звернемо увагу на акмеологічні умови сприяння успішності творчого 

самовираження студентів у процесі виконавсько-інструментальної 

підготовки. Акмеологічні умови, від яких залежить результативність 

досліджуваного процесу, зокрема – наявність системних якостей, які 

сприятимуть творчому зростанню і розвитку, індивідуальна творча 

ресурсність майбутнього вчителя музики під час інтерпретації 

інструментальних творів тощо. Отже, під час творчого самовираження 

студентів в процесі виконавсько-інструментальної підготовки вагомого 

значення набуває індивідуальність виконавця. Його складовими є: 

мистецький світогляд особистості майбутнього фахівця, ступінь розвитку 

художнього інтелекту, рівень загальної культури і художнього смаку, 

наявність професійних здібностей, рівень володіння виконавською технікою, 

ступінь чуттєво-емоційної сфери, наявність артистичної енергії тощо. 

Отже, методологічним підґрунтям дослідження проблеми розвитку 

творчого самовираження студентів у процесі виконавсько-інструментальної 

підготовки є: антропологічний, семіотичний, герменевтично-рефлексивний, 

синергетичний і акмеологічний наукові підходи. Визначення художньо-

педагогічних принципів творчого самовираження майбутніх учителів музики 

в процесі виконавсько-інструментальної підготовки вимагає уточнення 

сутності поняття «педагогічні принципи».  

Принципи педагогічного процесу (лат. principium – основа, початок) – 

система основних вимог до навчання і виховання, дотримання яких дає змогу 

ефективно вирішувати проблеми всебічного розвитку особистості [42]. На 

думку Б. Ліхачова, у педагогічних принципах, як теоретичному узагальненні, 

віддзеркалюються усталені і перевірені практикою суспільні орієнтири, 

закономірні зв’язки, особливості організації навчального процесу, а також 

специфіка педагогічного керівництва пізнавальною, практичною, творчою 

діяльністю тих, хто навчається [55]. 
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Художньо-педагогічними принципами в контексті досліджуваної 

проблеми вважаємо певні вимоги до організації виконавсько-

інструментальної підготовки, які зумовлюють успішність перебігу творчого 

самовираження студентів у музично-інтерпретаційному просторі. Зокрема, це 

принципи: діалогічності виконавської творчості, художньої наративності, 

художньо-виконавської ампліфікації, розширення мистецько-виконавського 

тезаурусу, фасилітативної художньо-педагогічної взаємодії. 

Схарактеризуємо кожний із них. 

Принцип діалогічності виконавської творчості передбачає залучення 

майбутніх учителів музики до процесу художньої комунікації під час 

створення індивідуальних художньо-виконавських концепцій. Студент-

виконавець – це і слухач інструментального твору (по відношенню до 

автора), і його творець (по відношенню до слухача). Нарешті, майбутній 

фахівець є «самою музикою», оскільки лише в процесі виконання твору він 

реалізує її звукову матерію і художньо-смислову дійсність через створення 

власної інтерпретаторської, художньо-виконавської концепції. Отже, процес 

інструментального виконавства повинен фокусувати увагу студентів на 

діалогічній функції посередництва музичної інтерпретації.  

Виконання твору спонукає майбутніх учителів музики до діалогу зі 

слухачами шляхом реалізації власного виконавського задуму, а вірним 

«знаряддям» у пізнанні авторського тексту, у творчому трактуванні його 

смислів є не стільки знання, уміння і навички, скільки музичний інструмент. 

Студенти під час створення індивідуальної художньо-виконавської концепції 

ґрунтуються на досвіді вже накопиченого репертуару, а критерієм істини для 

них у значній мірі стає реакція слухацької аудиторії, зокрема, якою слід 

вважати в межах мистецько-педагогічного вишу студентів і викладачів. 

Діалогічність виконавської творчості в процесі інтерпретації 

інструментального твору передбачає сприйняття майбутніми фахівцями в 

якості основного співрозмовника уявного автора твору. 

Теорія М. Бахтіна визначає процес мистецького пізнання як тривалий 
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багатосторонній діалог між твором й особистістю, яка його пізнає. Дослідник 

зазначає: «Це завжди стенограма діалогу особливого виду – складне 

взаємовідношення тексту (предмет вивчення і мислення) і контексту 

(питання, заперечення тощо), в якому реалізується думка... Це зустріч двох 

текстів – готового і створеного, тому – це зустріч двох суб’єктів, двох 

авторів» [9, с. 281]. У процесі виконавсько-інструментальної підготовки, 

діалог розширюється до комунікативного ланцюга, який охоплює музичний 

твір (образ його автора), систему інструментальної культури, сам інструмент 

та аудиторію – з точки зору студента-виконавця. Отже, підсумком такого 

діалогу стає оригінальна індивідуальна виконавсько-інструментальна 

концепція, яка з кожною інтерпретацію змінюється і вдосконалюється. 

Реалізація в процесі виконавсько-інструментальної підготовки 

майбутніх учителів музики принципу художньої наративності спонукає 

студентів до експертного розуміння власної інтерпретаторської концепції 

музичного твору під час творчого самовираження. Наратив (від лат. narrare – 

оповідання, розповідь) – поняття філософії постмодернізму, яке характеризує 

процесуальність самоздійснення особистості як спосіб буття розповідного 

тексту. 

Осмислення художнього тексту з позиції наративності – теорії 

розповіді – почалося на початку ХХ ст. під впливом досліджень учених 

М. Бахтіна, Ю. Лотмана, В. Проппа та інших. Дана теорія спрямована на 

визначення загальних структур інформації. Згідно до комунікативного 

підходу, наратив характеризується як дискурс, у якому є: а) зміст «історії», б) 

«той, хто говорить, розповідає» (наратор, який опосередковує зміст, тобто, 

викладає його для слухача/читача крізь призму свого сприйняття), і в) 

аудиторія, яка сприймає зміст «історії» [101]. 

Дискурс наративності розуміється як «смислова варіантність музичного 

тексту у виконавській конкретиці викладення, в якій змістовна композиційна 

завершеність органічно сполучається із виконавською варіантністю (у тому 

числі, вельми відмінної в ідеалізуючо-естетичному нахилі від змістовності 
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композиції); а також як спеціальну стильову установку на типологічність, що 

передбачає виконавську смислову варіативність і те, що виключає семантику 

знакової завершеності вираження в композиції» [51, с. 6]. 

У контексті проблеми творчого самовираження майбутніх учителів 

музики в процесі виконавсько-інструментальної підготовки, художній 

наратив можна розглядати як модель індивідуальної вербально-

інтерпретаторської концепції, яку транслюють слухачам-учням. 

Для розуміння художнього наративу вирішального значення набуває 

розгляд музичного твору з позиції подвійності. Мова йде про авторське 

бачення композитором трактовки тексту і про результат творчого тлумачення 

твору студентом у якості посередника, «розповідника»-наратора. Ці дві 

трактовки відбуваються в різні часи і в різних умовах, але водночас вони 

нерозривно поєднанні під час створення унікальної художньо-виконавської 

концепції в процесі творчого самовираження. Ми сприймаємо означену 

художню єдність у її цілісності і неподільності, але одночасно розуміємо й 

всю різницю складових її моментів. Тобто, художня нарація є особливою 

інтенцією (спрямованістю свідомості) композитора і майбутнього вчителя 

музики щодо створення єдиної виконавсько-інструментальної концепції. 

Найважливіша категорія мислення студента-інтерпретатора – світ 

інструментального твору – це «маленький всесвіт», створений за принципами 

асоціативного мислення. У кожному тексті встановлюється тільки йому 

притаманна іманентна логіка: ланцюг подій оцінюється з точки зору їх 

відповідності попередньому і подальшому етапам розвитку. І. Гофман 

уважає: «правильний спосіб вираження слід шукати і знаходити для кожної 

п’єси окремо. Насамперед, слід прагнути визначити індивідуальні 

особливості даного музичного твору, ніж композиторську специфіку. Тільки 

шляхом ретельного вивчення кожної п’єси окремо можна відшукати ключ до 

її розуміння і виконання. Цей ключ ми знайдемо аж ніяк не в книгах про 

композитора або про особливості інтерпретації його творів, а тільки в самих 

цих творах, в кожному з них «perse» [24, c. 106]. 
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Мікросвіт інструментального твору вбирає до себе макросвіт 

різноманітних зв’язків із художньою культурою, але відтворення системи 

внутрішніх зв’язків цілком є прерогативою виконавця – кожний майбутній 

учитель музики вибудовує її заново, крізь призму своєї уяви і виконавсько-

інструментального тезауруса. Генерація художньо-виконавської концепції – 

це протяжний діалог інтерпретатора з твором, в якому поєднується 

інтерпретаційна таємниця і творчий пошук, пов’язаний із прагнення 

проникнути до неї. 

Діяльність музиканта-інтерпретатора цілком відповідає функції 

посередника-оповідача. В теорії оповіді розрізняються оповідальний і 

драматичний модуси нарації: «Дійсною в драматичному сенсі є подія, яка має 

місце тепер ... дійсною же в сенсі епічному є, в першу чергу, не оповідальна 

подія, а саме оповідання» (К. Фрідеманн). Вочевидь, що залучення майбутніх 

фахівців до створення індивідуальних художньо-виконавських концепцій є 

процесом нарації: це мовби спонтанний процес, який при кожному новому 

виконанні музичного твору імпровізується заново, «має місце тільки тепер». 

Значний вплив на аудиторію має особистість наратора, який щоразу заново 

трактує музичний текст, відтворює його художню «історію» [101]. 

Завдяки своїй універсальності і всеосяжності використання художньо-

інтерпретаційної нарації дозволяє майбутнім учителям музики відтворити 

ментальний образ цілісного тексту музичного твору, який створюється 

незалежно від характеру складових його знаків, хоча наративна семантика і 

не може бути відділена від системи всіх художньо-виражальних засобів, які 

підтримують її. 

Охарактеризуємо принцип художньо-виконавської ампліфікації. 

Психологи трактують поняття «ампліфікація» (від лат. amplificatio – 

розповсюдження, збільшення) як всебічне використання потенціалу 

можливостей психічного розвитку особистості на кожній віковій стадії через 

удосконалення змісту, форм і методів навчання та виховання; докладне 

викладення якого-небудь судження [2]. Ампліфікація є одним із принципів 
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теорії управління, який стверджує, що в складних системах незначний 

зовнішній вплив зумовлює більш сильну реакцію системи. Зовсім іншу 

трактовку даному феномену дають філологи і мистецтвознавці. На їхню 

думку, це процес використання однорідних елементів мови (визначень, 

метафор, синонімів, порівнянь тощо) з метою підсилення художньої 

виразності.  

Внутрішні властивості виконавсько-інструментальної підготовки 

майбутніх учителів музики вимагають поширення, збільшення, накопичення 

схожих визначень, синонімів, метафор, асоціацій, які б підсилювали 

характеристику явища, тобто ампліфікації процесу навчання грі на 

музичному інструменті, зокрема під час творчого самовираження студентів з 

урахуванням синергетичного підходу, у зв’язку з чим ми розглядаємо 

художньо-виконавську ампліфікацію як модель творчого переосмислення 

інтерпретаторських вимог майбутніми фахівцями і, отже, як умову їх 

особистісного розвитку, що супроводжується допомогою з боку викладачів. 

Сутність педагогічної допомоги-супроводу полягає в художності, яскравості, 

емоційної забарвленості творчого спілкування викладачів зі студентами, а 

також студентів зі своїми результатами творчого самовираження. Таке 

сприяння створенню майбутніми вчителями музики індивідуальних 

художньо-виконавських концепцій багато в чому залежить від особистості 

викладача, його професіоналізму, педагогічного артистизму, виконавського 

досвіду, фахової майстерності, авторитету тощо.  

Використання художньо-виконавського принципу ампліфікації у 

розвитку творчого самовираження студентів у процесі виконавсько-

інструментальної підготовки не блокує непередбачувані, самобутні вектори 

їхнього особистісного фахового розвитку. Синергетичний ефект даного 

принципу проявляється: в якісній розбудові творчих позицій як майбутніх 

фахівців, так і викладачів. Це зумовлює появу нових художньо-виконавських 

установок, інтерпретаційних варіантів концепцій, пов’язаних з особистісним 

фаховим зростанням студентів в процесі їх творчого самовираження, в зміні 
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функцій викладачів у спрямуванні на партнерство щодо проявів творчих 

позицій студентів.  

Принцип розширення мистецько-виконавського тезаурусу. В 

лінгвістиці термін «тезаурус» тлумачать як словник, у якому лексичні 

одиниці певної мови представлено в сукупності їхніх семантичних значень і 

взаємозв’язків, тобто це повна збірка відомостей про всі слова певної мови. 

Сьогодні означене поняття вийшло за межі лінгвістики і тлумачиться значно 

ширше – як найприйнятніша форма опису знань із певної предметної галузі й 

розглядається як «повний систематизований склад інформації (знань) та 

установок у тій чи іншій галузі життєдіяльності, який дає змогу 

орієнтуватися в ній» [58, с. 27.]. 

У контексті нашого дослідження, мистецько-виконавський тезаурус – 

багаж музикознавчих, музично-теоретичних, художньо-педагогічних і 

виконавсько-інструментальних знань, умінь, суджень, розумінь, 

виконавських художньо-технічних прийомів, слухових музично-стильових 

уявлень, накопичених майбутнім фахівцем в процесі виконавсько-

педагогічної підготовки, котрі є ориєнтувально-інструментальною основою 

вибудови і втілення концепції інтерпретаторського опрацювання музичного 

твору. Такий творчий пошук передбачає не просто дешифрування знаків, 

символів музичного твору як художнього тексту, а оформлення їх в 

індивідуальне, оригінальне послання виконавця-«перекладача», що 

адресовано слухачу. Ґрунтовний мистецько-виконавський тезаурус зумовлює 

підсумовування ментального простору інтерпретації, а інтеграція художньо-

вербальної  і виконавсько-інструментальної інтерпретації авторської 

концепції виводить музичне мислення майбутнього вчителя музики на новий 

рівень і стає основою творчого самовираження. Слід зазначити, що образ 

музичного твору реконструюється у свідомості студента на основі слухового 

тезаурусу, набутого як  сукупність виконаних і прослуханих творів, а також з 

усіх можливих джерел художньо-освітньої інформації: біографічних, 

історичних, жанрових тощо. Для слухача студент – автор оригінальної 



 124 

концепції інтерпретації даного твору – уособлення композитора. Він утілює і 

транслює образ Автора слухачеві, ґрунтуючись на своєму мистецько-

виконавському тезаурусі, який зумовлює рівень виконавсько-педагогічного 

опанування й осягнення глибинно-неповторних прошарків музичного твору. 

Останній принцип творчого самовираження майбутніх учителів музики 

в процесі виконавсько-інструментальної підготовки – це принцип 

фасилітативної художньо-педагогічної взаємодії, який ґрунтується на 

понятті педагогічної фасилітації, що виникає у ХХ столітті у творчості 

представників гуманістичної психології, зокрема К. Роджерса [92]. 

Концептуальне оновлення освітнього простору визначається як перехід 

від авторитарної моделі педагогічної взаємодії до гуманістичної, 

фасилітативної. Фасилітація (від англ. facilitate — допомагати, полегшувати, 

сприяти) розглядається як вид взаємодії між учасниками художньо-

освітнього середовища, яка націлена на надання допомоги, сприяння, 

створення умов для розвитку самостійності учнів або студентів. В умовах 

фасилітативної педагогічної взаємодії вчитель змінює роль «інформатора» на 

роль організатора самостійної творчої діяльності [108]. Забезпечення 

фасилітативної взаємодії в контексті педагогічної діяльності вивчали такі 

науковці, як І. Авдєєва, Є. Врублевська, О. Димова, І. Жижина, О. Фісун та 

ін. Вчені визначали, що фасилітативний принцип передбачає творення 

особливого виду міжособистісних відносин в рамках педагогічного процесу, 

які здатні забезпечити ефективні умови для саморозвитку, самореалізації, 

самокерування і творчої реалізації особистості. Така взаємодія зумовлює 

вивільнення духовно-творчого потенціалу студента, розкриття його 

внутрішньої творчої енергії. В умовах задіяння принципу фасилітативної 

художньо-педагогічно взаємодії вплив викладача розглядається як, перш за 

все, актуалізація потреби в особистісному зростанні через діалогічну 

співпрацю і взаємоінтеграцію особистісних рис педагога-фасилітатора і 

реципієнта [79, с. 8]. 

А. Сисоєва [97] визначає, що творче становлення особистості, що є 
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визначним в контексті нашого дослідження, особливо потребує організації 

фасилітативної взаємодії, яка стане каталізатором реалізації творчого 

потенціалу майбутнього вчителя музики, зокрема під час його виконавсько-

інструментальної підготовки в умовах індивідуальних занять з викладачем. 

Художньо-педагогічна комунікація, побудована на основі принципу 

фасилітативної художньо-педагогічної взаємодії позитивно впливає на 

студента через створення психологічної атмосфери підтримки та успішності 

[120] 

Отже, результати аналізу мистецько-педагогічних досліджень свідчать, 

що художньо-педагогічними принципами забезпечення вимог щодо 

системності й цілісності розвитку творчого самовираження майбутніх 

учителів музики в процесі виконавсько-інструментальної підготовки є такі: 

принцип діалогічності виконавської творчості, який передбачає виникнення 

художньо-комунікативного ланцюга: автор-музичний твір, виконавець-

студент, учні-слухачі з метою створення оригінальних індивідуальних 

виконавсько-інструментальних концепцій; принцип художньої наративності 

(як процес самоздійснення особистості, як спосіб буття розповідного тексту), 

який характеризує процесуальність вербально-виконавського творчого 

самовираження майбутніх фахівців як результат творіння індивідуальних 

виконавсько-інструментальних концепцій; принцип художньо-виконавської 

ампліфікації (як використання потенціалу можливостей психічного розвитку 

особистості студента через удосконалення змісту, форм і методів музичного 

навчання щодо реконструкції мистецько-виконавського досвіду), котрий 

зумовлює всебічну реалізацію художньо-творчого потенціалу студентів через 

ініціювання творчих проявів студентів; принцип розширення мистецько-

виконавського тезаурусу, який спонукає до творчого дешифрування 

майбутніми фахівцями знаків, символів музичних творів із метою створення 

оригінальних виконавсько-інструментальних концепцій; принцип 

фасилітативної художньо-педагогічної взаємодії (який забезпечує 

організацію художньо-педагогічної взаємодії на основі створення 
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сприятливої психологічної атмосфери підтримки, з метою активізації 

творчого самовираження майбутнього вчителя музики).  

 

2.2 Педагогічні умови, методи і прийоми розвитку творчого 

самовираження майбутніх учителів музики в процесі виконавсько-

інструментальної підготовки 

 

Визначення педагогічних умов розвитку творчого самовираження 

майбутніх учителів музики в процесі виконавсько-інструментальної 

підготовки вимагає уточнення сутності самого поняття «педагогічна умова». 

Умови – це «сукупність факторів, вагомих обставин, від яких щось 

залежить; обстановка, в якій щось відбувається» [72, 827]. З філософської 

позиції умови – це те, від чого залежить щось інше [109, с. 707]. Психологи 

дане поняття розкривають через сукупність зовнішніх і внутрішніх причин, 

які впливають на процес розвитку особистості [88, с. 270-271]. В педагогіці 

умови – це сукупність заходів, які зумовлюють ефективність розвитку, 

виховання, навчання і формування людини [82]. Педагоги також розуміють 

під даним поняттям певні обставини, ряд заходів, які сприяють ефективності 

функціонування освітньої системи [23, c. 322].  

Науковці за різними ознаками виокремлюють різноманітні групи умов. 

У рамках даного дослідження нас цікавить група організаційно-педагогічних 

умов, так як цей вид розглядає сукупність можливостей змісту, форм, методів 

цілісного художньо-педагогічного процесу, спрямованих на досягнення 

визначених цілей. Під педагогічними умовами розуміємо сукупність 

обставин, які зумовлюють ефективний розвиток творчого самовираження 

майбутніх учителів музики в процесі виконавсько-інструментальної 

підготовки, а мета їх висвітлення конкретизовано в таких завданнях: 

- осмислити процес актуалізації ціннісно-смислових аспектів 

особистісно-професійної самореалізації майбутніх учителів музики в процесі 

виконавсько-інструментальної підготовки; 
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 - дослідити значення синергетичного потенціалу інтерпретації 

музичного твору в процесі опанування різними формами виконавсько-

інструментальної діяльності; 

- висвітлити оптимальні засоби стимулювання студентів до створення 

індивідуальних художньо-виконавських концепції на засадах семантичного 

аналізу музичного твору, емпатійно-слухового досвіду і музикознавчаого 

тезаурусу;  

- окреслити можливості ініціювання самодослідження студентами 

рівня потенційних особистісно-фахових можливостей через моніторинг і 

оцінку власних  виконавсько-творчих досягнень з метою корекції та 

самовдосконалення виконавсько-інструментальної підготовки. 

Однією з педагогічних умов вважаємо актуалізацію ціннісно-смислових 

аспектів особистісно-професійної самореалізації майбутніх учителів музики 

в процесі виконавсько-інструментальної підготовки, яка зумовлює 

усвідомлення студентами художньо-інтерпретаційної творчості як 

мистецько-педагогічної та особистісної цінності. Означена умова передбачає 

врахування ціннісних орієнтацій студентів під час творчого самовираження, 

які слід вважати внутрішніми, емоційно освоєними орієнтирами їх творчої 

виконавсько-інструментальної діяльності.  

Художня цінність має особливу якість, сутність якої, на думку 

М. Кагана, в «інтегрованому аксіологізмі, що поєднує суб’єктивну та 

об’єктивну детермінанти» [39, с. 72]. Дослідник так пояснює дане 

твердження: 

1) «носієм художньої цінності є витвір мистецтва, тобто якийсь 

фрагмент життєвої реальності, перетворений у художню реальність…»; 

2) це перетворення життєвої реальності в реальність вигадану, що 

«зумовлює своєрідність художньої цінності як цінності самого перетворення, 

тобто цілісного естетичного, осмисленого перетворення буття»; 

3) безпосереднє ставлення до художнього твору «складається з 

діалогічного взаємозв’язку двох орієнтацій психіки – на осмислення 
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життєвого змісту твору в усій повноті його моральної, політичної, релігійної, 

екзистенційної, естетичної проблематики; на оцінку естетичних якостей його 

форм» [39, с. 148].  

Можемо стверджувати, що в психолого-педагогічному і мистецькому 

контекстах, художня цінність як процес індивідуального осмислення твору 

музичного мистецтва, як елемент ставлення до процесу особистісно-фахової 

самореалізації, зумовлюється, насамперед, рівнем фахової, в тому числі і 

виконавсько-інструментальної підготовки, студентів. Зважаючи на те, що 

художня цінність не просто «вбудовується» в духовно-культурний контекст 

особистості, але й актуалізує його, закономірно з’являється нагальна потреба 

у створення відповідних обставин для культивування художніх цінностей 

серед майбутніх учителів музики через залучення їх до активного творчого 

самовираження через створення власних виконавсько-інструментальних 

концепції під час інтерпретації музичних творів. 

На нашу думку, актуалізація ціннісно-смислових аспектів особистісно-

професійної самореалізації у контексті гуманістичної освітньої концепції, 

стратегічно слід спрямувати на «пробудження» особистості майбутніх 

фахівців щодо її самоцінності й творчої самобутності. Тому виконавсько-

інструментальна підготовка повинна ґрунтуватися на основі паритетної 

діалогової взаємодії учасників творчого художньо-освітнього процесу.  

Ефективність будь-якого виду діяльності залежить від усвідомлення 

кожним суб’єктом її сутності і цінності. Цінність особистісно-фахової 

самореалізації на індивідуальному рівні пояснюється певними обставинами. 

По-перше, розуміння студентами значущості творчого самовираження в 

процесі виконавсько-інструментальної підготовки сприятиме тому, майбутні 

вчителі музики «під іншим кутом», по-новому побачать інтерпретацію 

музичного твору, зокрема через усвідомлення того, що кожен виконує твір із 

властивою тільки йому унікальністю, неповторністю, що зумовлює 

можливість створення  безлічі оригінальних виконавсько-інструментальної 

концепцій. По-друге, якість творчого самовираження першокурсників 
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безпосередньо віддзеркалює їх ставлення до особистісно-фахового розвитку, 

зокрема до музично-інструментального навчання. Як свідчить практика, 

процес актуалізації ціннісно-смислових орієнтирів особистісно-фахової 

самореалізації майбутніх учителів музики багато в чому зумовлюється 

ціннісною позицією викладача щодо творчого самовираження в галузі 

виконавсько-інструментального виконавства і його пріоритетами в системі 

визначених цінностей. 

Слід зазначити, що музично-інтерпретаційний процес безпосередньо 

пов’язаний з визначенням, розумінням і прийняттям різноманітних 

аксіологічних аспектів духовної системи ставлення особистості до музичного 

мистецтва, навчання, фахової діяльності як творчої. Розкриття творчого 

потенціалу майбутніх фахівців зумовлене розумінням ними важливості 

особистісно-фахової самореалізації. Означену самореалізацію в контексті 

виконавсько-інструментальної підготовки студентів розуміємо як 

максимально повну розкриття і трансляцію інтерпретаційних здібностей і 

навичок, творчих якостей і властивостей через прагнення до фахового 

самовираження і самоздійснення. 

Система ціннісних орієнтацій, яка формується в процесі творчого 

самовираження майбутніх учителів музики, містить усвідомлення музично-

інтерпретаторської творчості як музично-педагогічної цінності, в основі якої 

знаходиться:  

- сформована потреба в пізнанні й ціннісному усвідомленні сенсу 

мистецької освіти, виконавсько-інструментальної підготовки зокрема, 

активної творчої позиції, постійній спрямованості щодо особистісно-

фахового самоздійснення; 

- розуміння музично-інтерпретаційної діяльності як ціннісної 

домінанти процесу осягання і реалізації творчого потенціалу; 

- набуття здібності до синтетично-діалогового спілкування як 

способу створення ціннісної сфери в процесі виконавсько-інструментальної 

підготовки і можливості яскравого, творчого існування в цілісному просторі 
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мистецько-педагогічної освіти. 

Отже, процесуальні аспекти аксіологізації особистісно-фахової 

самореалізації студентів в процесі виконавсько-інструментальної підготовки 

повинні бути зорієнтовані на систематичний і цілеспрямований рух через 

пізнання, ціннісне розуміння, творче перетворення набутих інтерпретаційних 

знань до реалізації творчого потенціалу. 

Наступною педагогічною умовою творчого самовираження майбутніх 

учителів музики є використання синергетичного потенціалу інтерпретації 

музичного твору в процесі опанування різними формами виконавсько-

інструментальної діяльності.  

Г. Гадамер і П. Рікьор у своїх дослідженнях підкреслюють, що 

інтерпретація як категорія герменевтики є основою будь-якої комунікації, під 

час якої доводиться тлумачити наміри та дії людей, їхні слова, вчинки, 

продукти духовної і розумової діяльності, твори мистецтва та інші будь-які 

знакові системи [21; 90].  

Знов звернемо увагу на те, що в музикознавстві термін «інтерпретація» 

визначається як: художнє тлумачення музичного твору в процесі його 

виконання, зокрема, як активний творчий процес, в якому воля композитора 

повинна стати власною волею інтерпретатора (С. Фейнберг) [105]; 

виконавська або авторська концепція щодо таких виразних засобів як темп, 

динаміка, артикуляція, фразування, акцентування (С. Мальцев) [60]; художнє 

тлумачення виконавцем авторської інформації, яка зумовлює діалектичну 

єдність об’єктивного і суб’єктивного, виражену у вигляді особистісного 

ставлення до твору, що виконується (Н. Корихалова) [45]. 

У музично-виконавській галузі поняття «інтерпретація» 

характеризується як процес реалізації нотного тексту, в якому «закодований» 

авторський задум, тобто передачі змісту музичного твору через «озвучене 

художнє втілення» його на інструменті. Процес виконання музики, на думку 

Н. Корихалової, визначається як зміст творчої діяльності музиканта-

виконавця, результатом якої є процес засвоєння і розкриття і демонстрації 
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слухачам художньо-образної сфери музичного твору, забарвленого власними 

емоціями, почуттями, думками. Дослідниця розглядає музичний твір у якості 

заданої Автором знакової системи, яка завжди потребує творчої переробки та 

публічного озвучення виконавцем-інтерпретатором [45].  

Отже, коли мова йде про художню інтерпретацію музичного твору, 

дослідники наголошують наявність комунікативної системи «автор–

виконавець-слухач». Ураховуючи засади синергетичного методологічного 

підходу (які висвітлено в попередньому підрозділі), інтерпретацію можна 

охарактеризувати з позиції розуміння її як єдності етапів ознайомлення 

(«прочитання» композиторського задуму), освоєння і «відтворення» 

художньої ідеї, змісту музичного твору, що зумовлює виникнення і 

реалізацію виконавського задуму як творчого трактування авторського 

«художнього задуму», й спонукає до творчого самовираження в процесі 

виконавсько-інструментальної підготовки. 

Творче самовираження студента в інтерпретаційному просторі охоплює 

низку форм художньо-освітнього вчинку, серед яких найважливішими можна 

вважати публічний виступ і концертне виконавство.  

Характеризуючи публічну і концертну діяльність музиканта, А. Хараш 

наголошує на тому, що це діяльність комунікатора, яку можна побачити і 

почути. Вона містить два взаємодіючих процеси: пред’явлення комунікатора 

власне себе і пред’явлення тексту [112, с. 85]. В контексті нашого 

дослідження, пред’явлення себе – це самовираження майбутнього вчителя 

музики, зокрема в процесі виконавсько-інструментальної підготовки. 

До публічного самовираження майбутні вчителі музики активно 

залучаються під час концертно-конкурсної діяльності. На думку 

О. Віцинського, публічний виступ не є окремою художньою віхою музично-

виконавської діяльності музиканта [19]. Вважаємо, що виділення означеного 

етапу в окрему, підсумкову ланку є необхідністю через особливості цілей і 

способів його реалізації, зокрема, порівняно з підготовчим етапом. 

Підкреслимо, що концертний виступ мобілізує всі професійно значущі якості 
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виконавця, вимагаючи від нього набагато результативнішого емоційного, 

інтелектуального, творчого самовираження.  

Слід відмітити, що самовираження студентів у процесі концертної 

діяльності, вільної від академічних рамок (концерти класу, кафедральні 

концерти, тематичні музичні вечори, просвітницькі концерти-проекти для 

дитячої аудиторії тощо), зумовлює покращення результативності 

виконавсько-інструментальної підготовки в цілому. Багато що в таких 

заходах є привабливим для здійснення творчого самовираження: урочиста 

форма проведення, святкова атмосфера, можливість виступити і проявити 

себе на відкритому концерті, виконати репертуар, який в офіційних виступах 

через низку різних причин не завжди можна продемонструвати. Колективна 

інтерпретаційна творчість на таких концертах знімає зі студентів напругу і 

тривожність, сприяє прояву творчого потенціалу учасників під час спільної 

діяльності через створення атмосфери інтелектуального і творчого 

співробітництва. 

Самовираження під час публічних і концертних виступів дає змогу 

майбутньому фахівцю презентувати себе через інтерпретацію музичного 

твору і налаштовує студента на пошук засобів реалізації творчого потенціалу. 

Такий пошук стає основою формування індивідуальної музично-

виконавської культури, яка складається з музично-естетичної свідомості та 

виконавсько-інтерпретаційної компетентності. 

Таке самовираження налаштовує майбутнього фахівця на пошук 

музично-виконавського іміджу. Дійові творчі особистості зацікавлені 

самопрезентувати і виразити себе якнайкраще, тому, враховуючи, що однією 

з перших вимог іміджології є створення суб’єкта привабливим, знаходження 

студентами власного музично-виконавського стилю зумовлюватиме їх творче 

самовираження. 

На думку Н. Амяга, іміджем є звернене ззовні «Я» людини, так зване 

публічне «Я» [2]. Е. Гофман вважає означений феномен мистецтвом 

«керувати враженнями»[24], а за твердженнями Ф. Джефіксон – це портрет 
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людини, який вона показує навколишньому світу.  

Г. Почепцов, досліджуючи питання професійного іміджу особистості 

звертає увагу на той факт, що іміджем є образ, який створюється з 

конкретною метою – справити певне враження, щоб сформувати у людей 

потрібну думку про себе [86]. Учений вважає, що завдяки іміджу 

проявляються яскраві особистісні характеристики майбутніх фахівців. 

Як бачимо, серед учених немає єдиної думки щодо змістового 

наповнення поняття «імідж». Систематизація усіх визначень цього поняття 

свідчить про те, що імідж може бути представлений в контексті нашого 

дослідження як багатогранний художньо-творчий портрет майбутнього 

вчителя музики, за допомогою якого проявляється внутрішній художньо-

творчий потенціал студента. 

Майбутній учитель музики через творчу реалізацію в процесі 

концертно-конкурсній діяльності завдяки вербальним або невербальним діям 

проявляє, виражає свої музично-виконавські здібності, своє «Я», яке 

пред’являється іншим, сприймається іншими в особливому художньо-

просторовому полі. Особливістю самовираження студентів у такому 

контексті є те, що означений процес вважається результатом опосередкованої 

взаємодії з оточуючим художньо-творчим середовищем, музичним 

матеріалом, слухачами тощо. Така взаємодія визначає адекватні її змісту 

художньо-освітні цілі, які стають поштовхом для подальшого розкриття 

художньо-творчого потенціалу, самовдосконалення і самовираження 

майбутніх фахівців. 

Вищеозначене дає змогу припустити, що підготовка до вираження ідеї, 

задуму, власної інтерпретаційної концепції під час музичного навчання 

повинна бути пов’язана з розвитком процесів, які визначають художньо-

творчий контакт майбутнього вчителя музики з художньо-освітнім 

середовищем і сенс самої творчої діяльності. Це і висока чутливість, і 

емоційний контакт із слухачами і середовищем, і володіння інструментами 

інтелектуального пізнання реальності, взагалі операціями творчості. 
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Можна припустити, що ефективну реалізацію двох означених вище 

педагогічних умов розвитку творчого самовираження майбутніх учителів 

музики в процесі виконавсько-інструментальної підготовки зумовлюватиме 

використання методів: музично-інструментальної самопрезентації, 

художньо-творчого портрету і художньо-виконавської інтриги. 

Метод музично-інструментальної самопрезентації є одним із способів 

візуальної художньої комунікації, творчої «розповіді» про себе, 

самодослідження власного творчого потенціалу у виконавсько-

інструментальній галузі, і, одночасно, це засіб регулювання художньо-

комунікативної взаємодії з іншими учасниками процесу музично-

інструментального навчання. 

Реалізація даного методу зумовлює залучення майбутніх учителів 

музики до активної концертно-конкурсної діяльності, як специфічної форми 

творчого самовираження, в якій вони презентують себе через музику, 

реалізують потребу в самопрезентації та публічності. 

Під час створення музично-інструментальних самопрезентацій 

(«Музично-інструментальне selfie») студентами повинні інтерпретуватися 

такі музичні твори, які б максимально розкривали їх інструментальні 

художньо-технічні й творчі можливості, емоційність, демонстрували фахову 

грамотність та ерудованість у виконавсько-інструментальній галузі тощо. 

Використання означеного методу спонукає майбутніх учителів музики до 

перетворення й удосконалення музично-інтерпретаційної «зовнішності» до 

рівня художньої концепційності. 

Розкриємо особливості методу художньо-творчого портрету (на 

основі активізації механізмів самоідентифікації). По-перше, зазначимо що 

самоідентифікація у професійній галузі – це, на думку К. Роджерса, 

«відкриття себе в досвіді» [92, с. 368]. У нашому випадку «полем досвіду» є 

виконавсько-інструментальний простір, у якому майбутній учитель музики 

робить перші кроки в галузі інтерпретаційної творчості. В цьому полі він 

звертається до пошуку «самості» – обов’язкової якості, що визначає 
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самобутність та неповторність творчого «обличчя» кожного 

інструментального виконавця. 

Самість – не є стійкою, незмінною сутністю. Разом з тим, якщо 

розглядати самість у кожний даний момент, вона здається стійкою. Деякі 

теоретики використовують термін «самість» для позначення того аспекту 

тотожності особистості, який залишається незмінним, стійким, і є, навіть, 

вічним. Зокрема К. Роджерс звертається до цього терміну для роз’яснення 

безперервного процесу усвідомлення особистістю своєї сутності. Самість 

лежить в основі теорії означеного психолога та його віри в те, що людина 

володіє здатністю росту, зміни, особистого розвитку. Думки про себе, 

самоідентифікація є поглядом на себе, зважаючи на минулий досвід і досвід, 

що набувається на даний момент, а також очікування майбутнього» [92, 

с. 352]. Для майбутнього вчителя музики, який стає творцем творчих 

проектів, зокрема через створення унікальних виконавсько-інструментальних 

концепцій, – пошук самості – це питання професійного і фахового 

самовизначення. 

Як нерозривно пов’язані інтелектуальні та емоційні сфери особистості 

майбутніх учителі музики, так і проблема професійного самовизначення 

пов’язана з проблемою самоідентифікації студентів в сучасному просторі 

мистецько-педагогічних вишів, зокрема в процесі виконавсько-

інструментальної підготовки. Складність цієї проблеми пояснюється тим, що 

в рушійними силами, що організовують шлях фахового становлення є так 

звані «об’єктивні умови». При цьому майбутні фахівці «забувають» про своє 

власне виконавсько-інструментальне мистецтво, про те, що кожне заняття з 

основного музичного інструменту або, наприклад, концертмейстерського 

класу, є ґрунтом для розкриття творчого потенціалу і фахового формування 

самих себе  творчих позицій. Якість музично-інструментального навчання 

студентів залежить від їх власних художньо-концепційних уявлень щодо 

інтерпретації музичних творів, бачення інтерпретаційних проблем та 

інтуїтивного уточнення виконавських ресурсів, що зумовлюватиме 
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успішність творчого самовираження. 

Слід визначити, що є необхідним для того, щоб майбутні вчителі 

музики не розчарувалися всамом процесі виконавсько-інструментальної 

підготовки й прагнули творчого самовиражатися через створення 

індивідуальних художньо-виконавських концепцій. Ця проблема певною 

мірю висвітлюється в сучасних дослідженнях в галузі мистецької освіти [52; 

53; 59; 73; 80], зокрема в них підкреслюється важливість розвитку сфери 

саморегуляції майбутніх фахівців. Адже саме ця сфера визначає свободу 

вибору засобів і способів творчого самовираження, а також визначення його 

цілей. Це рішучий крок у бік особистісно-фахового становлення, визначення 

особистісних смислів і цінностей в галузі інструментального виконавства, а, 

отже, в бік художньо-творчої самоідентифікації – здатності усвідомлювати 

свої сильні та слабкі інтерпретаційні сторони, як можливість максимального 

творчого самовираження в процесі виконавсько-інструментальної 

підготовки. 

Отже, метод художньо-творчого портрету націлений на діагностування 

існуючих та потенційних художньо-творчих можливостей студентів у 

виконавсько-інструментальній галузі, на спонукання їх до власного 

«бачення» індивідуального творчого «обличчя» виконавця (свого та інших) і 

його звукове втілення як цілістного образа.  

Використання методу художньо-виконавської інтриги є способом 

організації сюжетної дії, фабули музичного твору (за допомогою викладачів), 

через створення складних і напружених сюжетних ситуацій, що в кінцевому 

рахунку зумовлюватиме активізацію творчо-образного мислення студентів, 

виникнення творчої атмосфери на заняттях, творче ставлення до процесу 

художньо-виконавського осягнення музичних творів. Художньо-інтригуючі 

дії викладачів через супроводжувалися демонстрацією яскравих 

виконавсько-інструментальних концепцій як потенціалу і як одного з 

рушійних механізмів розвитку творчого самовираження майбутніх учителів 

музики. Зокрема, через налагодження емоційно-творчого інтерпретаційного 
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контакту зі студентами, що зумовлюватиме виникненням у них позитивного 

ставлення до процесу створення власних унікальних, з художньої точки зору, 

інтерпретаційних концепцій.  

На думку С. Ліпської, реалізація емоційного стимулювання 

виконавської діяльності здійснюється через створення на заняттях ситуацій 

«особистісно-емоційного піднесення», ситуацій зацікавленості через 

визначення «художньої інтриги» щодо художньо-образного змісту музичного 

твору; введення під час інструментального навчання студентів емоційно 

забарвлених прикладів-асоціацій, образів [53], що спонукатиме до прояву 

позитивного ставлення до процесу виконавсько-інструментальної підготовки 

і, як слідство, залучатиме до творчого самовираження. 

Викладачі повинні допомогти майбутнім учителям музики у створенні 

яскравих й оригінальних інтерпретаційних концепцій, які допоможуть 

студентам «побачити» по-новому давно відоме, розкрити у знайомому риси, 

які раніш залишалися на другому плані, були, на перший погляд, 

другорядними, дріб’язковими тощо. Зокрема, презентація викладачами 

власних унікальних інтерпретацій музичних творів може стати прикладом 

для своєрідного творчого наслідування, взірцем для майбутніх фахівців. 

Очевидним є те, що запропоновані викладачами варіанти вирішення тих 

чи інших творчих задач не вимагає ні аналізу, ні особливої інтерпретаційної 

грамотності та гнучкості, ні самостійності та критичної оцінки студентів. 

Звичайно, запропоновані для сприйняття художньо-виконавські концепції 

викладачів вимагатимуть від майбутніх учителів музики певної уваги, 

активізують їхні художньо-інтерпретаційні уявлення і сприйняття.  

Серед педагогічних умов розвитку творчого самовираження майбутніх 

учителів музики в процесі виконавсько-інструментальної підготовки слід 

виокремити стимулювання студентів до створення індивідуальних 

художньо-виконавських концепцій на засадах семантичного аналізу 

музичного твору, власного емпатійно-слухового досвіду і музикознавчого 

тезаурусу щодо існуючих мистецько-виконавських традицій. 
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Необхідність означеної умови зумовлена змістом явища творчого 

самовираження в інтерпретаційному просторі – зокрема усвідомленим 

визначенням та експресивно-інтонаційним звуковим утіленням студентами 

власних індивідуальних виконавсько-інструментальних концепцій, 

адекватних до існуючих мистецько-усталених виконавських традицій через 

самопред’явлення в умовах діалогової художньої взаємодії. Означене вказує 

на активність фахово-особистісних дій майбутніх учителів музики через 

генерування ними художньо-виконавських концепцій як усвідомленого 

індивідуального вибору в результаті творчо-евристичного пошуку власних 

трактовок. У системі музичної культури мистецько-усталені виконавські 

традиції (канони) та евристика існують в неперервній діалектичній взаємодії: 

найбільші яскраві інтерпретації стають взірцем для наслідування, створюють 

свій виконавський канон, наприклад, «у стилі Г. Гульда». І навпаки, 

усталений норматив є опорою для нових творчо-евристичних інтерпретацій.  

Будь-яке повідомлення складається з мовних одиниць, що є носіями 

смислових значень. Виявлення цього смислу є предметом семантики (від 

грец. σεµαντiκος – смислове значення слів) [17]. Власні трактовки музичного 

тексту майбутніх фахівців як результат творчого самовираження слід 

розглядати крізь призму проблем смислу, значення і тлумачення музичних 

знаків, композиторських ремарок, тобто з позиції семантичного 

методологічного підходу. 

Вивчення питань, пов’язаних із семантикою, розумінням художнього 

тексту, зумовлене взаємодією двох його об’єктів, а саме: 

1) індивідуальна художньо-концепційна проекція, яка віддзеркалює 

зміст, смисл музичного тексту в індивідуальній свідомості кожного студента; 

2) семантичне поле музичного тексту як художньо-потенційна 

величина. 

З одного боку, текст музичного твору – величина потенційна, але з 

іншого – вона має реальність для індивідуальної свідомості, адже майбутній 

учитель музики може не тільки створювати власну виконавську концепцію 
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під впливом певної домінанти художнього смислу, а й «відтворити» кілька 

можливих концепцій того самого тексту під час визначення інших домінант, 

наприклад, при коректуванні змісту в результаті обговорення з іншими 

учасниками художньо-освітнього процесу (студентами і викладачами). Слід 

зауважити на тому, що поле музичного тексту значно ширше, ніж поле 

індивідуальної виконавсько-інструментальної концепції, а його структурна 

організація співвідносна. 

Через те, що текст музичного твору є все ж таки художньо-

потенційною одиницею, то його структурні особливості мають пояснювати 

варіативні можливості тексту, коли різні виконавсько-інструментальні 

концепції є інтерпретаціями його змісту.  

Творчо-евристична семантична функція в концепції студента-

інтерпретатора тісно пов’язана з діалектичною. Трактовка інструментального 

твору передбачає самобутнє індивідуальне виконавське «бачення», адже 

концепція є мистецькою гіпотезою композиторського «бачення» художньої 

дійсності. Слід зазначити, що інтерпретаторська творчість набуває певної 

вторинності, так як на першому плані знаходиться задум творця-композитора 

– від композиторської семантики залежить художньо-виконавський результат 

майбутнього вчителя музики. 

Отже, художньо-виконавська концепція ґрунтується на семантичній 

інтерпретації інструментальної музики і має знакову природу. Основи своїх 

знакових уявлень студент черпає із самого твору, із вказівок і ремарок 

композитора, із традицій і жанрів. Концепція інтерпретації надає всій безлічі 

знаків тексту стійкі значення, а в процесі генерації майбутній учитель музики 

ґрунтується на тих принципах, що й композитор. 

У межах інтеграції цілісної виконавсько-інструментальної концепції 

музичного твору студент через опору на асоціативне мислення відтворює 

релятивну семантику співвідношень знаків тексту і, як слідство, з’являється 

режисерське, сценічне унікальне прочитання, яке можна вважати 

результатом творчого самовираження. 
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Реалізації означеної вище умови сприятиме використання методів 

художньо-інтерпретаційної нарації, творчих проектів, художньо-

комунікативних тренінгів.  

Використання методу художньо-інтерпретаційної нарації (наратив – 

як виклад взаємопов’язаних подій для слухачів у вигляді певної 

послідовності образів) під час розвитку творчого самовираження майбутніх 

учителів музики в процесі виконавсько-інструментальної підготовки, 

спонукає студентів до створення й експертного розуміння моделі 

індивідуальної інтерпретаторської концепції, яку транслюють слухачам. 

Упровадження даного методу повинно бути спрямовано на визначення 

майбутніми фахівцями ключових наратологічних категорій в авторських 

текстах (категорій подій, наскрізних ліній персоніфікованих мотивів – 

акторів-персонажів уявної вистави), які служать динамічним початком у русі 

«сюжету» виконавсько-інструментальної концепції. Евристичне ставлення 

студента-інтерпретатора дозволить генерувати виконавсько-інструментальну 

концепцію («точку зору») через експертне розуміння її моделі, визначення 

внутрішніх зв’язків між елементами і презентації в якості єдиної 

«інтерпретаційної історії». 

У контексті створення індивідуальної виконавсько-інструментальної 

концепції ключовою наратологічною категорією в авторському тексті є 

категорія події, яка служить позначенням динамічного початку в русі 

сюжету. В художньому наративі немає нічого нейтрального, незначного – це 

закономірна ланцюгова послідовність станів (ситуацій), однак статус події в 

тексті багато в чому визначається студентом-інтерпретатором. Подією стає 

лише той стан, який зафіксовано його увагою і, тим самим, умовно 

виокремлено з процесу прочитання тексту. При цьому будь-який художній 

текст аксіологічний, він маніфестує особливу систему цінностей. Для статусу 

події це принципово важливо: зміни, які є тривіальними з позиції внутрішньо 

текстової аксіології, не є подіями. Вектор сюжетного мислення – 

горизонталь, спрямована від початку до кінця тексту, – є ланцюгом 
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незворотних, одноразових подій, які створюють певну історію [52]. 

Слід студентів залучити до процесу визначення того, які «події» в 

музичному тексті можуть стати опорними в сприйнятті сюжету, у створенні 

індивідуальної виконавсько-інструментальної концепції. Зовнішність 

інструментального твору зумовлює насамперед тематизм. Особливо 

важливим є визначення наскрізних ліній персоніфікованих мотивів – акторів-

персонажів уявної вистави. Їх трансформації дозволять майбутнім фахівцям 

простежити за тим, як розігрується сюжет; процес перетворень мотивів 

підтримують також зміни засобів виразності: ритміки, динаміки, гармонії, 

фактури, тембру тощо. Для студента-інтерпретатора будь-яка деталь в творі 

повинна заслуговувати на увагу: немає нічого необов’язкового, 

другорядного; однак тільки його евристичне мислення дозволяє генерувати 

виконавсько-інструментальну концепцію – «точку зору», яка забезпечує 

ієрархію рівнів цілого, визначає внутрішні зв’язки між його елементами, 

презентує світ твору в якості єдиної «історії».  

Охарактеризуємо метод творчих проектів у контексті розвитку 

творчого самовираження майбутніх учителів музики в процесі виконавсько-

інструментальної підготовки. Його використання сприятиме розвитку в 

майбутніх учителів музики творчої ініціативи, художньо-інтерпретаційної 

самостійності, умінь планувати свою виконавську діяльність, а також 

формувало свідоме ставлення до процесу створення оригінальних 

виконавсько-інструментальних концепцій. 

Слід зазначити, що проектна технологія є однією з інноваційних 

технологій навчання і виховання, яка поєднує теоретичні знання та їх 

практичне застосування для розв’язання конкретних життєвих чи 

професійних проблем [43]. Сутність проектної технології – стимулювати 

інтерес тих, хто навчається до певних проблем, які передбачають оволодіння 

певною сумою знань, та через проектну діяльність, а саме – розв’язання 

однієї або цілої низки проблем, продемонструвати практичне застосування 

набутих знань – від теорії до практики» [76]. Метою проектного навчання є 
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формування таких умов навчального процесу, за яких його результатом стає 

набуття індивідуального досвіду проектної діяльності [81]. 

В основі творчих проектів завжди знаходиться самостійна або 

колективна творчість майбутніх учителів музики. У таких проектах 

особливого значення набуває оформлення результатів проекту (розробка 

його плану проведення, визначення конкретних дій тощо). Домінуючою 

діяльністю є творча, а кінцевим продуктом – твір (у контексті нашого 

дослідження – індивіуальна художньо-виконавська концепція [84]. 

Суть методу творчих проектів розкривається одним із учених – 

теоретиків Є. Полат: «Метод проектів передбачає певну сукупність 

навчально-пізнавальних прийомів, що дозволяють вирішити певну проблему 

під час самостійних дій з обов’язковою презентацією результатів. Якщо 

говорити про метод проектів як педагогічну технологію, то вона передбачає 

сукупність дослідницьких проблемних методів, обов’язково творчих за своєю 

діяльністю» [84]. 

Робота над творчим проектом, як зазначає О. Пєхота, –– це практика 

особистісно-зорієнтованого навчання на основі вільного вибору способів 

освітньої діяльності, з урахуванням пізнавальних інтересів. Для викладача – 

це пошук балансу між академічними і прагматичними знаннями, уміннями, 

навичками та конгнітивними перевагами [76]. 

Аналіз літератури свідчить про те, що цінність методу творчих 

проектів полягає в тому, що він сприяє розвитку творчої ініціативи, 

художньо-інтерпретаційної самостійності майбутніх учителів музики, 

умінню планувати свою виконавську діяльність, ураховує виконавсько-

інструментальні інтереси студентів, розвиває свідоме ставлення до процесу 

створення оригінальної виконавсько-інструментальної концепції. 

Ефективність застосування методу творчих проектів залежить від рівня 

виконавсько-інсрументальної підготовки майбутніх фахівців. Зокрема вони 

повинні володіти такими вміннями:  

- інтелектуальними (працювати з художньою інформацією, 
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аналізувати, систематизувати, узагальнювати, встановлювати асоціації з 

раніше вивченим музичним матеріалом, робити висновки;  

- художньо-творчими (висувати інтерпретаційні гіпотези та ідеї, 

знаходити варіанти розв’язання виконавських проблем, передбачати можливі 

наслідки рішень); 

- комунікативними (відстоювати власну точку зору, знаходити 

компроміс, прогнозувати свій творчий інтерпретаційний результат, розуміти 

і поважати точку зору інших).  

Слід звернути увагу на те, що під час організації та виконання творчих 

проектів студентами викладачі з виконавсько-інструментальної підготовки 

виконують такі функції:  

- допомагають майбутнім фахівцям у пошуку джерел художньо-

освітньої та виконавсько-інструментальної інформації; 

- координують увесь процес роботи над творчим проектом; 

-  підтримують і заохочують студентів безперервного руху вперед 

у роботі над творчим проектом, допомагають, але не виконують роботу 

замість них і, разом із тим, викладачі повинні добре знати художньо-

інтерпретаційні інтереси майбутніх учителів музики, їхні виконавсько-

інструментальні можливості, бажання, бути достатньо компетентними, 

комунікабельними, толерантними, водночас з високим творчим потенціалом. 

Художньо-комунікативні тренінги, як метод розвитку творчого 

самовираження майбутніх учителів музики, ґрунтуються на обміні 

студентами думками, точками зору з певної художньо-інтерпретаційної 

проблеми й сприяє виникненню зацікавленості процесом створення 

оригінальних й унікальних виконавсько-інструментальних концепцій.  

На думку Л. Борзова, освітній тренінг є ефективною формою 

інтерактивного навчання, який сьогодні починає займати достойне місце 

серед форм організації навчального процесу [14].  

Тренінг (англ. training від trainе – навчати, виховувати) – це форма 

інтерактивного навчання, метою якого є розвиток компетентності 
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міжособистісного і професійної поведінки в спілкуванні. На думку 

Г. Коджаспірової та О. Коджаспірова, тренінг є одним з найважливіших 

методів в системі професійної підготовки вчителя [42]. Перевагами цієї 

форми над іншими є: створення комфортного художньо-освітнього 

середовища, що дозволяє студентам побачити і усвідомити сильні і слабкі 

сторони виконавсько-інструментальної підготовленості; взаємодія з іншими 

учасниками тренінгу допомагає швидше зрозуміти, які художньо-

інтерпретаційні якості, уміння та навички необхідні слід розвивати для 

успішного творчого самовираження в процесі виконавсько-інструментальної 

підготовки; будь-яка художньо-інтерпретаційна навичка і якість 

моделюються на конкретних виконавських кроках і негайно аналізуються і 

перевіряються під час спроби створення власних виконавсько-

інструментальних концепцій; навчання гнучкості творчого мислення, 

творчому спілкуванню, прийняття художньо-концепційної позиції іншого.  

Слід звернути увагу на те, що означений метод доцільно 

використовувати лише тоді, коли студенти на достатньому рівні опрацювали 

художньо-навчальний матеріал з певної проблеми, володіють навичками 

усвідомленої «переробки» інформації, особистісно-осмисленим ставленням 

до проблеми тощо. Атмосфера діалогу, що навчає умінню слухати, зумовлена 

художньо-творчою дискусією, створюватиме на художньо-комунікативних 

тренінгах емоційне поле, в якому комфортно може почувати себе кожний із 

учасників, і, як наслідок – у майбутніх учителів музики виникатиме 

позитивний емоційний заряд, впевненість у власних творчих 

інтерпретаційних можливостях, що, у свою чергу, буде сприяти розвитку 

творчого самовираження студентів. 

Четвертою умовою творчого самовираження майбутніх учителів 

музики в процесі виконавсько-інструментальної підготовки є ініціювання 

самодослідження студентами потенційних особистісно-фахових 

можливостей через моніторинг і оцінку власних виконавсько-творчих 

досягнень з метою корекції та самовдосконалення виконавсько-
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інструментальної підготовки. 

Оскільки художньо-виконавська концепція цілком ґрунтується на 

центральному положенні філософії тесту – невіддільності розуміння тесту від 

саморозуміння і самодослідження інтерпретатора, тому в інтерпретації є 

типовою ситуація, зокрема про яку говорив О. Роден, що мистецтві важливо 

не що відтворювати або як відтворювати, а хто відтворює. Виконавсько-

творче досягнення віддзеркалює взаємодію, взаємопроникнення в єдиному 

проблемному просторі творчого самовираження. Воно означає 

підсумовування всієї сукупності набутих виконавських знань, умінь, 

навичок, художньо-творчих і метальних уявлень тощо в процесі реалізації 

студентами творчого потенціалу в принципово нову якість – 

інтерпретаційно-інформаційний підсумок.  

Художньо-виконавська концепція майбутніх учителів музики 

віддзеркалює акт збагнення смислів інструментального твору; її результат не 

вкладається в однозначні форми понять. Концепції корелюють не стільки 

безпосередньо з об’єктами, скільки з відповідями, які виникли в ході 

багатостороннього діалогу студента-інтерпретатора. Вони дозволяють 

майбутнім фахівцям визначити зміст власного фахового «Я», свої потенційні 

творчі можливості для корекції перспектив особистісно-професійного 

розвитку в процесі виконавсько-інструментальної підготовки. Мова йде про 

розвиненість рефлексивних умінь. 

Рефлексія як думка про думку досягнення мети під час створення 

власної художньо-виконавської концепції визначає, наскільки усвідомлено 

майбутні фахівці оволоділи знаннями, уміннями, навичками тощо, чи 

спроможні вони співвідносити їх з отриманим результатом, де критерієм 

слугує сам процес творчого самовираження. Студенти повинні оцінити 

перебіг процесу самодослідження і визначити власні за реалізацією шляхи 

самоактуалізації і самореалізації. 

Реалізації означеної педагогічної умови сприятиме використання 

методів: художньо-творчої експертизи, компаративного аналізу 
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виконавських інтерпретацій, самопроектування «виконавсько-творчого Я» 

Метод художньо-творчої експертизи музичного твору є рольовою 

грою, в ході якої створюється основа для набуття майбутніми вчителя музики 

досвіду творчої реалізації отриманих знань і умінь у художньо-

інтерпретаційній галузі. Така гра значно підвищує пізнавальну активність 

студентів і орієнтує їх на самостійне оволодіння навичками створення 

власної виконавсько-інструментальної концепції. Дана художньо-освітня 

форма інтегрує різні методи музично-інструментального навчання і фахові 

знання, в результаті чого відбувається поповнення цих знань, підвищення їх 

якості (актуалізація знань з таких дисциплін, як-от: сольфеджіо, стильова 

гармонізація, аналіз музичних форм, аранжування,основний музичний 

інструмент, концертмейстерський клас тощо.)  

Позначимо умови використання методу художньо-творчої експертизи 

інтерпретації інструментального твору: 

- наявність художньо-творчої проблеми, яку повинні вирішити 

учасники; 

- наявність ролей (інтерпретатора, експерта, журі), які можуть 

виконуватися як індивідуально, так і групами;  

- загальна мета, яка ставиться перед учасниками; 

- етапність (певна послідовність) у рішенні творчої проблеми; 

- змістовний рівень процесу створення інтерпретації – якість 

логічно обґрунтованого аналізу створеної виконавсько-інструментальної 

концепції; 

- об’єктивність оцінки інтерпретаційної, експертної та оцінної 

діяльності кожного учасника. 

Залучення майбутніх учителі музики до означеної експертної 

діяльності сприятиме набуттю досвіду творчої реалізації отриманих знань і 

умінь у галузі інструментального виконавства через: самостійне визначення і 

вирішення творчих художньо-інтерпретаційних проблем, логічно 

обґрунтований аналіз виконавсько-інструментальної концепцій, 
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об’єктивність оцінки інтерпретаційної, експертної та оцінної діяльності 

кожного учасника художньо-творчої експертизи. 

Під час компаративного аналізу виконавських інтерпретацій студенти 

отримують змогу досконало ознайомитися з інструментальними творами, 

ґрунтуючись на додаткових джерелах художньо-освітньої інформації, а не 

лише за допомогою викладачів, навчитися аналізувати, визначати 

особливості, специфічні риси тієї чи іншої виконавсько-інструментальної 

концепції. Використання означеного методу зумовлюватиме розвиток в 

майбутніх учителів музики вмінь та навичок самостійного розучування та 

інтерпретації музичних творів, а також розгорнутої словесної характеристики 

власних і запропонованих для аналізу виконавсько-інструментальних 

концепцій. 

Використання даного методу сприятиме розвитку умінь та навичок 

самостійного розучування та інтерпретації музичних творів, розгорнутої 

вербальної характеристики власних і запропонованих для аналізу 

виконавсько-інструментальних концепцій, а також налаштовував на творчий 

пошук художньо-освітньої інформації 

Одним із найважливіших завдань у процесі розвитку творчого 

самовираження студентів в процесі виконавсько-інструментальної 

підготовки є вдосконалення проектування процесу їх творчої самореалізації 

через використання методу самопроектування «виконавсько-творчого Я».. 

Звернемо увагу на те, що самопроектування – самостійна сфера творчої 

музично-інструментальної діяльності майбутніх учителів музики, яка сприяє 

розвитку досліджуваного феномена.  

О. Остапчук визначає самопроектування як спосіб актуалізації певних 

здібностей і якостей особистості; як пізнавальну діяльність, що здійснюється 

добровільно, керується безпосередньо людиною і є необхідною для 

самовдосконалення професійних та особистісних якостей людини, успішного 

становлення її професійної самосвідомості [77, с.15].  

У контексті нашого дослідження дуже слушною є думка А. Смоляра, 
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який вважає, що самопроектування – це проектування саморозвитку 

особистості, що ґрунтується на здатності до «самовирощування» своїх 

внутрішніх ресурсів (у нашому дослідженні – творчого потенціалу) – 

особистісних структур свідомості, – які надають гуманістичного смислу його 

діяльності та потребують певної зовнішньої ініціативи [98]. Н. Зеленко 

пропонує розуміти самопроектування як розробку траєкторії професійного 

саморозвитку особистості, що ґрунтується на самоаналізі, рефлексії та 

адекватній самооцінці своєї діяльності і враховує професійні наміри й 

професійно вагомі особливості [34]. 

Ураховуючи означене, самопроектування творчих досягнень розуміємо 

як процес створення художньо-творчого образу, до якого прагнуть майбутні 

вчителі музики в процесі виконавсько-інструментальної підготовки, і 

розробки плану його досягнення у формі творчих художньо-концепційних 

дій, програми особистісного-фахового і творчого вдосконалення.  

Отже, результати аналізу мистецько-педагогічних досліджень свідчать, 

що основними педагогічними умовами розвитку творчого самовираження 

майбутніх учителів музики в процесі виконавсько-інструментальної 

підготовки є:  

- актуалізація ціннісно-смислових аспектів особистісно-професійної 

самореалізації майбутніх учителів музики в процесі виконавсько-

інструментальної підготовки, яка зумовлює усвідомлення студентами 

художньо-інтерпретаційної творчості як мистецько-педагогічної та 

особистісної цінності;  

- використання синергетичного потенціалу інтерпретації музичного 

твору в процесі опанування різними формами виконавсько-інструментальної 

діяльності, що передбачає опосередковану творчу взаємодію майбутніх 

фахівців з оточуючим художньо-освітнім середовищем, музичною 

інформацією, слухачами-учнями, «фаховим Я» через опанування різними 

формами інструментально-виконавської діяльності;  

- стимулювання студентів до створення індивідуальних художньо-
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виконавських концепцій на засадах семантичного аналізу музичного твору, 

власного емпатійно-слухового досвіду і музикознавчого тезаурусу щодо 

існуючих мистецьких виконавських традицій, що спонукає студентів до 

активних фахово-особистісних комунікативних дій через художнє 

генерування художньо-виконавських концепцій як усвідомленого 

індивідуального вибору в результаті творчо-евристичного пошуку власних 

трактовок;  

- ініціювання самодослідження студентами потенційних особистісно-

фахових можливостей через моніторинг і оцінку власних виконавсько-

творчих досягнень з метою корекції та самовдосконалення виконавсько-

інструментальної підготовки, що спонукає майбутніх учителів музики до 

усвідомленого оволодіння художньо-інтерпретаційною діяльністю і 

співвіднесення її результатів з процесом творчого самовираження для 

визначення шляхів самореалізації. 

 

Висновки до другого розділу 

У другому розділі висвітлено і обґрунтовано науково-методичні засади 

розвитку досліджуваного феномену. Визначено концептуальні підходи, 

художньо-педагогічні принципи і розроблено педагогічні умови ефективного 

розвитку творчого самовираження майбутніх учителів музики. 

Запропоновано інноваційні методи і прийоми реалізації розроблених 

педагогічних умов розвитку творчого самовираження студентів на основі 

аналізу виявленої і обгунтованої компонентної структури досліджуваного 

феномена, а також специфіки особливостей і змісту виконавсько-

інструментальної підготовки. 

Методологічним підґрунтям дослідження проблеми розвитку творчого 

самовираження студентів у процесі виконавсько-інструментальної 

підготовки є: антропологічний (в контексті якого творче самовираження 

майбутніх учителів музики вивчається як прояв людської природи, яка 

передбачає продуктивне існування і потребу особистості в творчій 
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самореалізації, зокрема в процесі фахової діяльності), семіотичний 

(передбачає суб’єктивно-творче розуміння знаково-символічної змістовності 

музичних творів, що визначає семантичне наповнення індивідуальних 

художньо-виконавських концепцій), герменевтично-рефлексивний (зумовлює 

здатність студента до моделювання виконавської інтерпретації музичного 

твору через тлумачення й особистісне «проживання» його художньо-

змістовного навантаження, та усвідомлення власного внутрішнього світу, 

своєї «Я-концепції» в процесі творчого самовираження), синергетичний 

(пов'язаний з актуалізацією творчих потенцій та активізацією внутрішньої 

творчої енергії в процесі саморозкриття особистості через нелінійну, 

інтуїтивну, інноваційну та суб’єкт-суб’єктну взаємодію з Автором, музичним 

твором, Іншими) і акмеологічний (як безперервне прагнення до музично-

інтерпретаційного творчо-фахового вдосконалення, максимального 

розкриття і розвитку творчих виконавсько-педагогічних здібностей та 

компетентностей для досягнення фахових акмевершин) наукові підходи.  

Реалізація означених підходів ґрунтується на визначені у досліджені 

художньо-педагогічних принципів забезпечення вимог щодо системності й 

цілісності розвитку творчого самовираження майбутніх учителів музики в 

процесі виконавсько-інструментальної підготовки, як-от: принцип 

діалогічності виконавської творчості, який передбачає виникнення 

художньо-комунікативного ланцюга: автор-музичний твір, виконавець-

студент, учні-слухачі з метою створення оригінальних індивідуальних 

виконавсько-інструментальних концепцій; принцип художньої 

наративності, який характеризує процесуальність вербально-виконавського 

творчого самовираження майбутніх фахівців як результат творіння 

індивідуальних виконавсько-інструментальних концепцій; принцип 

художньо-виконавської ампліфікації, який зумовлює всебічну реалізацію 

художньо-творчого потенціалу студентів через ініціювання творчих проявів 

студентів; принцип розширення мистецько-виконавського тезаурусу, який 

спонукає до творчого дешифрування майбутніми фахівцями знаків, символів 
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музичних творів із метою створення оригінальних виконавсько-

інструментальних концепцій, принцип фасилітативної художньо-

педагогічної взаємодії, який забезпечує організацію художньо-педагогічної 

взаємодії на основі створення сприятливої психологічної атмосфери 

підтримки, з метою активізації творчого самовираження майбутнього 

вчителя музики. 

Розвиток досліджуваного феномена ґрунтується на таких педагогічних 

умовах: актуалізація ціннісно-смислових аспектів особистісно-професійної 

самореалізації майбутніх учителів музики в процесі виконавсько-

інструментальної підготовки, яка зумовлює усвідомлення студентами 

художньо-інтерпретаційної творчості як мистецько-педагогічної та 

особистісної цінності; використання синергетичного потенціалу 

інтерпретації музичного твору в процесі опанування різними формами 

виконавсько-інструментальної діяльності, що передбачає опосередковану 

творчу взаємодію майбутніх фахівців з оточуючим художньо-освітнім 

середовищем, музичною інформацією, слухачами-учнями, «фаховим Я»; 

стимулювання студентів до створення індивідуальних художньо-

виконавських концепцій на засадах семантичного аналізу музичного твору, 

власного емпатійно-слухового досвіду і музикознавчого тезаурусу щодо 

існуючих мистецьких виконавських традицій, що спонукає студентів до 

активних фахово-особистісних комунікативних дій через художнє 

генерування художньо-виконавських концепцій як усвідомленого 

індивідуального творчо-евристичного пошуку; ініціювання самодослідження 

студентами потенційних особистісно-фахових можливостей через 

моніторинг і оцінку власних виконавсько-творчих досягнень з метою корекції 

та самовдосконалення виконавсько-інструментальної підготовки, що 

спонукає майбутніх учителів музики до усвідомленого оволодіння художньо-

інтерпретаційною діяльністю і визначення шляхів самореалізації. 

Матеріали, що увійшли до розділу, опубліковані автором у наукових 

статтях [113; 114; 115]. 



 152 

Список використаних джерел до другого розділу 

1. Абульханова-Славская К. А. Деятельность и психология 

личности / К. А. Абульханова-Славская. – М. : Наука, 1980. – 336 с. 

2. Амяга Н. В. Методики для измерения личностной 

представленности в общении / Н. В. Амяга // Журнал практического 

психолога. – 1998. – № 1. – С. 42-53.  

3. Андреев Л. Н. Собрание сочинений. [В 6-ти т.] / Л. Н. Андреев. – 

Т.6. М.: Худ. лит., 1996. – 720 с. 

4. Аносов І. П. Антропологічний підхід як детермінанта сучасних 

освітніх змін / І. П.Аносов // Постметодика: роль антропологічного фактора 

в освітніх технологіях ХХІ ст. – 2002. –  № 7-8. – С. 4-6. 

5. Аносов І. П. Сучасний освітній процес: антропологічний 

аспект: монографія / І. П. Аносов. – К. : Твім інтер, 2003. – 391 с. 

6. Анисимов О. С. Креативная акмеология : Учебно-методическое 

пособие / О. С. Анисимов [под общ. ред. А. А. Деркача]. – М. : Изд-во РАГС, 

2007. – 276 с. 

7. Басин Е. А. Психология художественного творчества. 

(Личностный подход) / Е. А. Басин. – М. : Знание, 1985. – 64 с. 

8. Бахтин М. М. Вопросы литературы и эстетики : исследования 

разных лет / М. М. Бахтин. – М. : Художественная литература, 1975. – 28 с. 

9. Бахтин М. Эстетка словесного творчества / М. Бахтин. – 

М. : Искусство, 1986. – 445 с. 

10. Бєлікова В. В. Інтерпретація музичної мови фортепіанних творів 

Б. Фільц / В. В. Бєлікова // Актуальні питання мистецької педагогіки. – 2013. 

– Вип. 2. – С. 5-10. 

11. Бим-Бад Б. М. Педагогическая антропология : учеб. пособ. / 

Б. М. Бим-Бад. – М. : УРАО, 1998. – 149 с. 

12. Бирич И. А. Антропо-гуманистические основы образования: 

автореф. дис. …докт. философ. наук: 09.00.11 / И.А. Бирич. – М. : Рос. гос. 

торг.-эконом. ун-т, 2006. – 40 с.  



 153 

13. Бодалѐв А. А. О предмете акмеологии / А. А. Бодалѐв // 

Психологический журнал. – 1993. – Т. 14. – №5. – С. 73-79. 

14. Борзова Л. Тренинг на начальном єтапе обучения истории / 

Л. Борзова // Преподавание истории и обществознания в школе. – 2005. – 

№ 4. – С. 18-22. 

15. Брудный А. А. Психологическая герменевтика / А. А. Брудный. – 

М. : Лабиринт, 2005. – 336 с. 

16. Буданов В.Г. Синергетика и теория сложности. Принципы. 

Методология. Образование : Монография / В. Г. Буданов. – 

Курс : «Университетская книга» 2016. – 180 с. 

17. Величко Л. Тезаурус як засіб семантизації наукових понять / 

Л. Величко. Біологія і хімія в рідній школі. – 2014. – № 2. – С. 40-42. 

18. Виноградова Н. И. Акмеология профессиональной деятельности 

педагогов дошкольного и начального общего образования : монография /. 

Н. И. Виноградова, А .И. Улзытуева, Н. М. Шибанова. – 

М. : ФЛИНТА : Наука, 2012. – 256 с. 

19. Вицинский А. Процесс работы пианиста-исполнителя над 

музыкальным произведением / А. Вицинский. – М. : Классика-XXI, 2004. – 

98 с. 

20. Гагин Ю. А. Акмеологические аспекты предмета психологии / 

Ю. А. Гагин // Вестн. Балт. пед. акад. : Вып. 55. – 2004. – С. 45-60. 

21. Гадамер Х.-Г. Истина и метод : Основы философской 

герменевтики / Х. Г. Гадамер [пер. с нем., общ. ред. и вступ. ст. 

Б. Н. Бессонова]. – М. : Прогресс, 1988. – 704 с. 

22. Гевленко Ю. А. Художественный замисел как творческая 

процедура / Ю. А. Гевленко // Профессиональное образование. – 2013. – 

№ 1(9). – С. 96-99. 

23. Гончаренко С.У. Український педагогічний словник / 

С.У.Гончаренко.  К.: Либідь, 1997. – 375 с. 

24. Гофман И. Анализ фреймов: эссе об организации повседневного 



 154 

опыта: пер. с англ. / И. Гофман; [подред. Г. С. Батыгина и Л. А. Козловой]. – 

М. : Институт социологии РАН, 2003. – 752 с. 

25. Гофман И. Фортепианная игра. Ответы на вопросы о 

фортепианной игре / И. Гофман. – М. : Классика-ХХ1, 2002. – 188 с. 

26. Гребенюк О. С. Основы педагогики индивидуальности : учеб. 

пособие / О. С. Гребенюк, Т. Б. Гребенюк. –  Калининград : Калинингр. гос. 

ун-т, 2000. – 572 с.  

27. Гречаник Н. І. Синергетичний підхід методичної підготовки 

майбутнього вчителя музики до творчої самореалізації у процесі 

диригентсько- хорової діяльності / Н. І. Гречаник // Педагогічна освіта: теорія 

і практика. – 2014. –  Вип. 16. – С. 268-274. 

28. Гржибовская Р. Н. Интерпретация музыкального произведения // 

Теория и методика обучения игре на фортепиано / [под общ. ред. 

А. Г. Каузовой, А. И. Николаевой]. – М. : Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 

2001. – С. 188-198. 

29. Гузій Н. В. Педагогічна творчість, майстерність, професіоналізму 

контексті акмепрофесіогенезу освітянських кадрів / Н. В. Гузій // Науковий 

часопис НПУ імені М. П. Драгоманова. Серія 16 : Творча особистість 

учителя: проблеми теорії і практики. – 2016. – Вип. 26. – С. 11-15. 

30. Гуссерль Е. Зібрання творів / Під загальною ред. В. І. Молчанова. 

– Т. 2: Феноменологія внутрішнього свідомості часу. – М. : РИГ «Логос»: 

Гнозис, 1994. – 329 с. 

31. Деркач А.  Акмеология : Учебное пособие / А. Деркак, 

В. Зазыкин. – СПб. : Питер, 2003. – 256 с.  

32. Деркач А. Акмеология в вопросах и ответах / 

А. А. Деркач, Е. В. Селезнѐва. – М. :  Изд-во МПСИ, МОДЭК, 2007. – 248 с. 

33. Дьюї Дж. Психологія і педагогіка мислення. (Як ми мислимо) / 

Дж. Дьюї [пер. з англ. Н. М. Микільської]. – М : Лабіринт, 1999. – 192 с. 

34. Зеленко Н. В. Взаимосвязь проектирования и самопроектирования 

методических компетенций в системе общетехнической и методической 



 155 

подготовки учителя технологии: автореф. дис. … док. пед. наук: спец. 13.00.02, 

13.00.08 / Н.В.Зеленко.  Астрахань, 2006.  38 с. 

35. Земцовский И. И. Человек музицирующий – человек 

интонирующий – человек артикулирующий / И. И. Земцовский // 

Музыкальная коммуникация. Проблемы музыкознания. – Вып. 8. – СПб :  

РИИИ, 1996. – С. 35-42. 

36. Зеньковский В. В. Проблемы воспитания в свете христианской 

антропологии / В. В. Зеньковский. – М. : Шк.-Пресс, 1996. – 271 с. 

37. Зись А. Я. Интерпретация произведения как феномена культуры / 

А. Я. Зись, М. П. Стафецкая // Теории, школы, концепции: художественная 

рецепция и герменевтика. – М. : Наука, 1985. – С. 69-102. 

38. Зись А. Я. Конфронтации в эстетике : Очерки о природе 

искусства / А. Я. Зись. – М. : Просвещение, 1980. – 239 с. 

39. Каган М.С. Философия культуры / М.С.Каган.  СПб.: Питер, 

1996. 415 с. 

40. Клюев А. С. Музыкотерапия : путь к Гармонии / А. С. Клюев // 

Альманах кафедры эстетики и философии культуры СПбГУ. – 2007. – № 2. –

СПб. : С.-Петербургское филос. общество, 2007. – С. 318-324.  

41. Князева Е. Н. Синергетика как новое мировоззрение: диалог с 

Пригожиным / С. Н. Курдюмов, Е. Н. Князева // Вопросы философии. – 1992. 

– №12. – С.18-25. 

42. Коджаспирова Г. М. Педагогический словарь : Для студ. высш. и 

сред. пед. учеб. заведений / Г. М. Коджаспирова, А. Ю. Коджаспиров. – 

М. : Издательский центр «Академия», 2000. – 176 с. 

43. Козак Л. В. Застосування проектних технологій у підготовці 

майбутніх викладачів дошкільної педагогіки і психології [Електронний 

ресурс] / Л. В. Козак // Педагогіка. – 2013. – С.54-65. –– Режим доступу : e-

learning.kubg.edu.ua/.../Л.В. Козак. 

44. Козир А. В. Акмеологічний підхід до формування професійної 

майстерності викладачів мистецьких дисциплін [Електронний ресурс] 



 156 

/ А. В. Козир. – Режим доступу : http://www.culturalstudies.in.ua/kns2_13.php. 

45. Корыхалова Н. П. За вторым роялем : работа над музыкальным 

произведением в фортепианном классе / Н. Корыхалова. – СПб. : Композитор 

– Санкт-Петербург, 2006. – 552 с. 

46. Котляревская Е. Вариативный потенциал музыкального 

произведения: культурологический аспект интерпретирования : дис... канд. 

искусствоведения : спец. 17.00.03 / Е. И. Котляревская. –К., 1996. – 196 с. 

47. Краткий психологический словарь / Л. А. Карпенко, 

А. В. Петровский, М. Г. Ярошевский. – Ростов-на-Дону : «ФЕНИКС», 1998. – 

505 с. 

48. Кремень В. Педагогічна синергетика: понятійно-категоріальний 

синтез / В. Кремень // Теорія і практика управління соціальними системами. –  

2013. – № 3. – С. 3-19. 

49. Кузьмина Н. В. Профессионализм личности преподавателя и 

мастера производственного обучения / Н. В. Кузьмина. – М. : Педагогика, 

1990. – 119 с. 

50. Кузьмина Н. В. Формирование педагогических способностей / 

Н. В. Кузьмина.  Л. : Просвещение, 1991.  98 с. 

51. Лисюк Ю. С. Методика формування досвіду саморегулювання 

майбутніх музикантів-педагогів у вищих мистецьких навчальних закладах: 

автореф. дис. канд. пед. наук: спец. 13.00.02 / Ю. С. Лисюк. – К., 2007. – 20 с. 

52. Лисюк С. Р. Наративний підхід в характеристиці стильових і 

стилістичних властивостей фортепіанного виконавства : автореф. … канд. 

пед. наук : спец. 17.00.03 / С. Р. Лисюк. – К. : Одеська державна музична 

академія ім. А.В. Нежданової, 2011. – 18 с. 

53. Ліпська С. Л. Методичні засади удосконалення музично-

виконавської підготовки учнів в умовах позашкільної спеціалізованої освіти : 

автореф. дис. … канд. пед. наук : 13.00.02 / С. Л. Ліпська. – К., 2007. – 20 с. 

54. Лихачѐв Д. С. Духовность и бездуховность / Избранное: мысли о 

жизни, истории, культуре / Д. С. Лихачѐв – М. : Рос. фонд культуры, 2006. – 

http://www.culturalstudies.in.ua/kns2_13.php


 157 

С. 51-54.  

55. Лихачѐв Б. Т. Педагогика : Курс лекцій : учеб. пособ. 

[Электронный ресурс] / Б. Т. Лихачѐв. – М. : Юрайт-М. – 607с. – Режим 

доступа : http:// ibib.ltd.ua/printsipyi-zakonomernosti-pedagogicheskogo-

22545.html. 

56. Лосев А. Ф. Знак. Символ. Миф / А. Ф. Лосев. – М. : Изд-во 

Московского университета, 1982. – 480 с. 

57. Лотман Ю. М.Структура художественного текста / Ю. М. Лотман 

// Об искусстве. – СПб. : Искусство-СПБ, 1998. – 384 с. 

58. Луков В. А. Социальное проектирование : учеб.пособие / 

В. А. Луков. – М. : Изд-во Моск. гуманит.-соц. академии: «Флинта», 2003. – 

С. 27. 

59. Ляшенко О. Д. Художньо-педагогічна інтерпретація музичного 

твору в професійній підготовці майбутніх учителів музики : автореф. дис. … 

канд. пед. наук : спец. 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти / 

О. Д. Ляшенко.  К., 2001.  21 с. 

60. Мальцев С. О психологии музыкальной импровизации / 

С. Мальцев. – М. : Музыка, 1991. – 88 с. 

61. Медникова Г. С. Креативность в пространстве современной 

культуры [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа : file:///C:/Users/user/Downloads/Kultdum_2011_4_25.pdf. 

62. Методологическая культура педагога-музыканта : учеб. пособие / 

Э. Б. Абдуллин [и др.]; под ред. Э. Б. Абдуллина. – М. : Академия, 2002. – 

298 с.  

63. Мінь Шаовей. Компонентна структура рефлексивних умінь 

майбутніх учителів музики/ Мінь Шаовей // Наукові записки : психолого-

педагогічні науки : І мистецько-педагогічні читання пам’яті професора 

О. Я. Ростовського «Актуальні проблеми мистецької освіти». – 2017.– № 1.– 

Ніжин : Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя, 2017. – 

С. 151-156. 

../Downloads/Kultdum_2011_4_25.pdf


 158 

64. Мозгальова Н. Г. Формування музичного мислення майбутнього 

вчителя музики в процесі інструментальної підготовки : дис. …  канд. пед. 

наук: спец. 13.00.02 / Н. Г. Мозгальова. – К., 2002. – 202 с. 

65. Моісєєва М. А. Спільна музично-виконавська діяльність як засіб 

формування професійних якостей учителя музики (на матеріалі 

концертмейстерського класу) : автореф. дис. … канд. пед наук : спец. 

13.00.02 / М. А. Моісєєва. – К., 1998. – 16 с. 

66. Моль А. Социодинамика культуры / Абраам Моль [пер. с фр. , 

предисл. Б. В. Бирюкова]. – Изд. 3-е.  – М. : Издательство ЛКИ, 2008. – 416 с. 

67.  Мукаржовский Я. Искусство как семиологический факт / 

Я. Мукаржовский // Исследования по эстетике и теории искусства. – 

М. : Искусство, 1994. – С. 190-198. 

68. Мудрик А. В. Социализация человека : учеб. пособие / 

А. В. Мудрик. – [2-е изд., испр. и доп.] – М.: Академия, 2006. – 304 с.  

69. Ніколаї Г. Ю. Методологічні пошуки у сфері мистецької освіти / 

Г. Ю. Ніколаї // Актуальні питання мистецької освіти та виховання : зб. наук. 

праць. – Суми : СумДПУ імені А. С. Макаренка, 2013. – Вип. 1. – С. 3–17. 

70. Новейший философский словарь / Сост. А. А. Грицанов. – 

М. : Изд. В. М. Скакун, 1998. – 897 с. 

71. Новые педагогические и информационные технологии в системе 

образования : учеб. пособие для студ. пед. вузов и системы повыш. квалиф. 

пед. кадров / Е. С. Полат, М. Ю. Бухаркина, М. В. Моисеева, А. Е. Петров; 

под ред. Е. С. Полат. – М. : Академия, 2003. – 272 с. 

72. Ожегов С. И. Толковый словарь / С. И. Ожегов, Н. Ю. Шведова. – 

М. : «Азъ», 1996. – С. 827. 

73. Олексюк О. М. Герменевтичний підхід у вищій мистецькій освіті: 

колект. монографія / О. М. Олексюк, М. М. Ткач, Д. В. Лісун. – К. : Київ. ун-т 

ім. Б. Грінченка, 2013. – 164 с. 

74. Олексюк О. М. Синергетична парадигма й модернізація змісту 

мистецької освіти / О. М. Олексюк // Наука і вища освіта в Україні : міра 



 159 

взаємодії, 2008 – С. 123-130. 

75. Орлова Э. А. Культурная (социальная) антропология : учебное 

пособие для вузов / Э. А. Орлова. – М.: Академический Проект, 2004. – 480 с. 

76. Освітні технології : Навч.-метод. посіб. / О. М. Пєхота, 

А. З. Піктенко, О. М. Любарська та ін.; За ред. О. М. Пєхоти. – К. : А.С.К., 

2004. – 256 с. 

77. Остапчук О. Професійний саморозвиток і самопроектування в 

системі педагогічної освіти / О. Остапчук. // Шлях освіти.  2007. – № 4. – 

С. 13-19. 

78. Отич О. М. Мистецтво у системі розвитку творчої 

індивідуальності майбутнього педагога професійного навчання : теоретичний 

і методичний аспекти : монографія / О. М. Отич; за наук. ред. І. А. Зязюна. – 

Чернівці : Зелена Буковина, 2007. – 752 с. 

79. Павлютенков Є. М. Організація методичної роботи / 

Є. М. Павлютенков, В. В. Крижко – Х.: Вид. Група «Основа», 2005. – 80 с. 

80. Падалка Г. М. Акмеологічна арт-педагогіка : предмет, принципи, 

методичні підходи / Г. М. Падалка // Науковий часопис Національного 

педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Серія 14: Теорія і 

методика мистецької освіти. – 2010. – Вип. 10 (15). – К. : Вид-во НПУ 

ім. М. П. Драгоманова, 2010. – С. 9-14. 

81. Пальчевський С. С. Педагогіка: підручник. [Електронний ресурс]. 

– К. : Каравелла. – Режим доступу : 

http://pidruchniki.com/1169032835499/pedagogika/tehnologiya_pro ektnogo_ 

navchannya. 

82. Педагогический энциклопедический словарь : Золотой фонд / 

[под ред. Б. М. Бим-Бад и др.] – М. : Большая энциклопедия, 2003. – 528 с. 

83. Писаренко В.И. Синергетические принципы в моделировании 

педагогических систем / В. И. Писаренко // Открытое образование. – 2013. –

N 6. – С. 16-24. 

84. Полат Є. С. Метод проектов [Электронний ресурс] / Е. С. Полат. 



 160 

– Режим доступа : https://docs.google.com/ 

document/d/13xOCJ50yaEkIzYq2kuRf3nbzVDewud6fcIkMzFqyrq4/edit?pli=1. 

85. Поташник М. М. Педагогический гламур как способ ухода от 

реальных проблем / М. М. Поташник // Народное образование. – 2008. – № 8. 

– С. 93-100.  

86. Почепцов Г. Г. Имиджелогия / Г. Г. Почепцов. – М. : Рефл-Бук, 

К. : Ваклер, 2000. – 768 с. 

87. Пригожин И. Философия нестабильности / И. Пригожин // 

Вопросы философии. – 1991. – № 6. – С. 46-52. 

88. Психологічний словник / ред. В. І. Войтка. – К. : Вища школа, 

1982. – 215 с. 

89. Реан А. А. Психология личности / А. А. Реан. – СПб. : Питер, 

2013. – 288 с. 

90. Рикер П. Конфликт интерпретаций : Очерки о герменевтике / 

П.Рикер [пер. с фр. И. С. Вдовина]. – М. : Канон-Пресс-Ц : Кучково поле, 1995. 

– 358 c. 

91. Роден О. Беседы об искусстве [Электронный ресурс] / О. Роден. – 

Режим доступа : http://www.rulit.me/books/besedy-ob-iskusstve-sbornik-read-

356109-1.html. 

92. Роджерс К. Свобода учиться / К. Роджерс, Дж. Фрей-берг. – М. : 

Смысл, 2002. – 527 с. 

93. Рубинштейн С. Основы общей психологи / С. Л. Рубинштейн. –

СПб. : Питер, 2002. – 720 с. 

94. Рузавин Г. И. Концепции современного естествознания : учеб. 

Пособие / Г. И. Рузавин. – М. : Гардарики, 2006. – 303 с. 

95. Самсонова Т. П. Феномен человека в отечественной музыкальной 

культуре: автореф. дис. … докт. философ. наук: 09.00.13 / Т. П. Самсонова. – 

СПб, 2008. – 47 с. 

96. Симонов П. В. Лекции о работе головного мозга. Потребностно-

информационная теория высшей нервной деятельности / П. Симонов. – 

https://docs.google.com/%20document/d/13xOCJ50yaEkIzYq2kuRf3nbzVDewu
https://docs.google.com/%20document/d/13xOCJ50yaEkIzYq2kuRf3nbzVDewu
http://www.rulit.me/books/besedy-ob-iskusstve-sbornik-read-356109-1.html
http://www.rulit.me/books/besedy-ob-iskusstve-sbornik-read-356109-1.html


 161 

М. : Издат-во «Институт пси- хологии РАН», 1998. – 98 с. 

97. Сисоєва С. О. Основи педагогічної творчості вчителя : 

навчальний посібник / С. О. Сисоєва. – К. : ІСДОУ, 1994. – 112 с. 

98. Смоляр А.И. Формирование профессионального самосознания 

учителя: теория и методика / А.И.Смоляр.  Самара: Изд-во СамГПУ, 2002.  

368 с. 

99. Сокол А. В. Исполнительские ремарки, образ мира и 

музыкальный стиль / А. В. Сокол. – Одесса : Моряк, 2007. – 276 с. 

100. Степанов С. Ю. Типы взаимодействия наук и методологические 

ориентации творчества и рефлексии / С. Ю. Степанов, И. Н. Семенов / 

Наука – о человеке. – М. : Институт психологии, 1990. – С. 235-248. 

101. Татару Л. Нарратив и культурный контекст / Л. Татару. – 

М. : URSS, 2011. – 288 с. 

102. Ткаченко Л. Особистість у парадигмі синергетики: філософсько-

освітній тезаурус / Л. Ткаченко // Теорія і практика управління соціальними 

системами: філософія, психологія, педагогіка, соціологія. – 2013. – № 3. – С. 

28-34. 

103. Торопова А. В. HOMO-MUSICUS в зеркале музыкально-

психологической и музыкально-педагогической антропологии. Монография / 

А. В. Торопова. – М.: Граф-Пресс, 2008. – 288 с.  

104. Федоришин В. Акмеологічні стратегії музичної діяльності 

студентів факультетів мистецтв / В. Федоришин // Сучасні проблеми 

виконавської підготовки викладачів мистецьких дисциплін : збірник 

матеріалів Всеукраїнської науково-практичної конференції (4 квітня 2016 р., 

м. Херсон). – С. 21-24. 

105. Фейнберг С. Пианизм как искусство / С. Фейнберг. – М. Музыка, 

1969. – 608 с. 

106. Фѐдорова М. А. Педагогическая синергетика как основа 

моделирования и реализации деятельности преподавателя высшей школы : 

авторефетар дисс. … канд. пед. наук  : 13.00.01 / М. А. Фѐдорова. – 



 162 

Ставрополь, 2004. – 24 с. 

107. Філософський словник / [ред. В.І.Шинкарука]. – К.: Головна 

редакція УРЕ, 1973. – 600 с. 

108. Фісун О. В. Педагогічна фасилітація як багатозначний феномен / 

О. В. Фісун // Збірник наукових праць Харківського національного 

педагогічного університету імені Г. С. Сковороди. «Засоби навчальної та 

науково-дослідної роботи». – 2010. – Вип. 34. – С. 133-139. 

109. Философский энциклопедический словарь / Е. Ф. Губский, 

Г. В. Кораблева, В. А. Лутченко.  М. : Инфра-М, 2009.  570 с. 

110. Фіцула М. М. Педагогіка : Навчальний посібник для студентів 

вищих педагогічних закладів освіти / М. М. Фіцула. – К. : «Академія», 2002. – 

529 с.  

111. Хакен Г. Тайны природы. Синергетика : учение о взаимодействии 

/ Г. Хакен. – Ижевск : ИКИ, 2003. – 320 с. 

112. Хараш А. У. Смысловая структура публичного выступления (об 

объекте смыслового восприятия) / А. У. Хараш // Вопросы психологии. – 

1978. – №4. – С. 86 – 97. 

113. Хуан Яцянь. Методологічні засади успішності творчого 

самовираження майбутніх учителів музики в процесі виконавсько-

інструментальної підготовки / Хуан Яцянь // Наукові записки : Серія : 

Педагогічні науки. – 2017. – Випуск 143. – 

Кропивницький : Центральноукраїнський державний педагогічний 

університет імені Володимира Вінниченка, 2017. – С. 250-255. 

114. Хуан Яцянь. Педагогічні умови творчого самовираження 

майбутніх учителів музики в процесі виконавсько-інструментальної 

підготовки / Хуан Яцянь // Актальні питання мистецької освіти та 

виховання : збірник наукових праць. – 2017. – Вип. 1 (9). – Суми : ФОП 

Цьома С. П., 2017. – 176-187. 

115. Хуан Яцянь. Художньо-педагогічні принципи творчого 

самовираження майбутніх учителів музики в процесі виконавсько-

http://www.biblion.ru/author/72315/
http://www.biblion.ru/author/183122/
http://www.biblion.ru/author/204403/
http://www.biblion.ru/producer/12611/


 163 

інструментальної підготовки / Хуан Яцянь // Науковий вісник ПДПУ імені 

К.Д. Ушинського: збірник наукових праць. –2017. – № 2 . – Одеса : ПНПУ 

імені К. Д. Ушинського, 2017. – С. 36-43.  

116. Целковников Б. М. Становление мировоззренческих убеждений у 

будущих учителей музыки в процессе профессиональной вузовской 

подготовки : дис. ... д-ра пед. наук : 13.00.02 / Б. М. Целковников. – 

Краснодар, 1999. – 258 с.  

117. Цзян Лібін. Формування суб’єктно-творчої активності 

майбутнього вчителя музики у процесі фахового навчання  : автореф. дис. … 

канд. пед. наук : спец. 13.00.02 / Цзян Лібін. – К. : НПУ імені М. П.  

Драгоманова, 2015. – 24 с. 

118. Черкасов В. Ф. Герменевтичний підхід в контексті використання 

педагогічних технологій на уроках музичного мистецтва / В. Ф. Черкасов // 

Наукові записки ЦДПУ. Серія: Педагогічні науки. – Кропивницький : ЦДПУ 

ім. В. Винниченка, 2017. – Вип. 157. – С. 29-34. 

119. Шаронин Ю. В. Психолого-педагогические основы 

формирования качеств творческой личности в системе непрерывного 

образования / Ю.В. Шаронин. – М. : МГИУ, 1998. – 321 с. 

120. Шевченко К. О. Педагогічна фасилітація у контексті професійної 

компетентності вчителя / К. О. Шевченко // Науковий вісник Миколаївського 

національного університету імені В. О. Сухомлинського. Серія : 

Психологічні  науки. – 2014. – Вип. 2.13. – С. 258-263. 

121. Шип С. В. Основы анализа формы хореографических 

произведений. Часть первая. От кинемы до жеста : Учебное пособие / 

С. В. Шип. – Одесса. : Науковець, 2008. – 64 с. 

122. Шпель В. М. Имиджелогия. Как нравится людям : учебное 

пособие / В. М. Шпель. – М. : Народное образование, 2002. – 576 с. 

123. Щедровицкий П. Г. Очерки по философии образования / 

П. Г. Щедровицкий. – М. : Эксперимент, 1993. – 154 с.  

124. Юдин Э. Г. Методология науки. Системность. Деятельность / 

http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=JUU_all&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=IJ=&S21COLORTERMS=1&S21STR=%D0%9672496:%D0%9F%D1%81%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%BB.
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=JUU_all&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=IJ=&S21COLORTERMS=1&S21STR=%D0%9672496:%D0%9F%D1%81%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%BB.
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=JUU_all&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=IJ=&S21COLORTERMS=1&S21STR=%D0%9672496:%D0%9F%D1%81%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%BB.


 164 

Э. Г. Юдин. – М. : URSS, 1997. – 444 с. 

125. Якобсон П. М. Психология художественного восприятия / 

П. М. Якобсон. – М. : Искусство, 1964. – 87 с. 

126. Demidova M. Teaching future music teachers intonational and 

volitional self-control in the process of interpretative activity / М. Demidova // 

Modern tendencies in pedagogical education and science of Ukraine and Israel : 

The way to integration. – Ariel. Issue №6. – Israel, Ariel University, 2015. – Р. 81-

85. 

127. Dictionary [Электронный ресурс] // Merriam-webster. – Режим 

доступа : http://www.merriam-webster.com. 

128. Merriam-webster [Электронный ресурс]. – Режим доступа : 

http://www.merriam-webster.com. 

129. Khua Way Role of creative potential formation in training prospective 

teachers of music art / Khua Way // Modern tendencies in pedagogical education 

and science of Ukraine and Israel: the way to integration. – 2016. – Issue №7. – 

Israel :  Ariel University, 2016. – Р. 179-185. 

http://www.merriam-webster.com/
http://www.merriam-webster.com/


 165 

РОЗДІЛ 3. ДОСЛІДНО-ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНА РОБОТА 

З РОЗВИТУ ТВОРЧОГО САМОВИРАЖЕННЯ МАЙБУТНІХ 

УЧИТЕЛІВ МУЗИКИ В ПРОЦЕСІ ВИКОНАВСЬКО-

ІНСТРУМЕНТАЛЬНОЇ ПІДГОТОВКИ 

 

3.1 Діагностика рівнів розвиненості творчого самовираження 

майбутніх учителів музики в процесі виконавсько-інструментальної 

підготовки 

 

Констатувальний експеримент у нашому дослідженні проводився 

поетапно і вирішував такі завдання:  

         - розробити критеріальний апарат дослідження у відповідності до 

компонентної структури творчого самовираження студентів педагогічних 

університетів у процесі виконавсько-інструментальної підготовки; 

         - обрати адекватні методи діагностики та інтерпретувати дані, отримані 

в ході використання різних діагностичних процедур; 

         - виявити стан розвиненості творчого самовираження студентів у 

процесі виконавсько-інструментальної підготовки на основі діагностування 

за розробленими критеріями та їх діагностичними показниками. 

Діагностика розвиненості творчого самовираження майбутніх учителів 

музики в процесі виконавсько-інструментальної підготовки здійснювалася на 

базі Державного закладу «Південноукраїнський національний педагогічний 

університет імені К. Д. Ушинського», Національного педагогічного 

університету імені М. П. Драгоманова, Житомирського державного 

університету імені Івана Франка протягом 2015 – 2017 навчальних років. 

Загальна кількість досліджуваних склала 357 осіб (25 викладачів, 322 

студента). 

Констатувальний експеримент передбачав попередню пошукову 

роботу в університетах з метою визначення стану розвиненості творчого 

самовираження майбутніх учителів музики в процесі виконавсько-
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інструментальної підготовки; розробки методів діагностики; виконання 

основних констатувальних процедур; обробки отриманих даних і визначення 

кількісних показників рівнів розвиненості досліджуваного феномена 

загальної кількості студентів у зазначених вищих навчальних педагогічних 

закладів.  

Для реалізації головної мети констатувального експерименту, а саме – 

визначення стану розвиненості творчого самовираження майбутніх учителів 

музики в процесі виконавсько-інструментальної підготовки, згідно 

компонентної структури досліджуваного феномена було встановлено й 

науково обґрунтовано критерії та показники його розвиненості: 

Мотиваційно-ціннісному компоненту відповідав критерій міра 

мотиваційно-вольової спрямованості на творче самовираження як 

особистісно-фахового пріоритету з показниками:  

- потреба у творчому самовираженні в процесі опанування різними 

формами виконавсько-інструментальної діяльності;  

- обґрунтованість суджень щодо значущості творчого 

самовираження для фахового самоздійснення в процесі виконавсько-

інструментальної підготовки;  

- ініціативність і зацікавленість студентів вербально-мистецькою 

інтерпретацією музичних творів.  

До другого – когнітивно-пошукового – компонента віднесено критерій 

ступінь обізнаності, сформованості суджень і розумінь студентів щодо 

декодування авторського музичного тексту з показниками:  

- грамотність, аргументованість прочитання-тлумачення 

графічного нотного запису як основи звукового образу твору; 

- ґрунтовність музикознавчих знань щодо образної змістовності, 

способів розгортання форми твору як художнього тексту в авторсько-

стильовому контексті;  

- ініціативність, прояв художньої фантазії, асоціацій, музичного 

мислення щодо визначення авторського задуму і стильовідповідних 
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виконавських засобів його реалізації.  

До третього, комунікативно-інтерпретаційного – був кореспондований 

критерій міра художньо-стильової переконливості побудови і втілення 

власної художньо-виконавської концепції з показниками:  

- самостійність, ініціативність студентів у визначенні 

звукообразного смислу твору, пошуку стильовідповідного характеру 

звукотворчості виконавської інтерпретації твору; 

- самостійність, методична доцільність вибору виконавських 

прийомів, як художньо-технічного інструмента реалізації виконавської 

інтерпретації;  

- експресивність звукоінтонаційної реалізації виконавської 

інтерпретації, прояв «артистичної енергії» щодо емоційного «зараження» 

слухацької аудиторії; 

Четвертому компоненту, рефлексивно-проектувальному, відповідає 

критерій ступінь здатності до критичного самоаналізу і самооцінки 

продуктивності творчого самовираження з метою проектування 

виконавсько-педагогічних стратегій з показниками:  

- обґрунтованість самоаналізу щодо творчого використання 

набутих знань і виконавських умінь у процесі створення і реалізації 

художньо-виконавської концепції;  

- аргументованість оцінки логічності розгортання музичної форми, 

експресії, енергійного наповнення виконавської інтерпретації твору;  

- адекватність оцінки і самооцінки художньо-педагогічних впливів 

у процесі вербальної та невербальної інтерпретації  музичних творів.  

Констатувальний експеримент містив різні методи дослідження: 

педагогічне спостереження, бесіди зі студентами, інтерв’ювання, 

анкетування (Додаток Б), аналіз результатів виконання майбутніми 

вчителями музики інтерпретаційно-творчих завдань (Додаток В), заліково-

екзаменаційних вимог, концертних виступів, аналіз педагогічної 

документації. Процес діагностики розвиненості творчого самовираження 
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студентів в процесі виконавсько-інструментальної підготовки 

супроводжувався спілкуванням з викладачами з проблем творчого 

самовираження, спостереженням за проведенням занять з дисциплін 

«Основний музичний інструмент» і «Концертмейстерський клас». 

У констатувальному експерименті ми впроваджували 3-бальну шкалу 

оцінювання результатів анкетування, опитування, бесід, виконання 

майбутніми фахівцями інтерпретаційних завдань, заліково-екзаменаційних 

вимог тощо. 

«3» бали отримували студенти, які проявляли інтерес до творчого 

самовираження в процесі виконавсько-інструментальної підготовки, 

активність та ініціативність під час реалізації цілей творчого самовираження; 

якісно виконували художньо-творчі інтерпретаційні завдання; активно 

залучалися до створення власної інтерпретаторської концепції і проявляли 

готовність до творчої взаємодії зі слухачами, музично-інструментальною 

інформацією та результатами творчого виконавства; прагнули до творчих 

досягнень, самовдосконалення й фахового розвитку, адекватно оцінювали 

результати творчого самовираження. 

«2» балами оцінювалися студенти, які проявляли інтерес до творчого 

самовираження в процесі виконавсько-інструментальної підготовки 

частково; виконували художньо-творчі інтерпретаційні завдання не в 

повному обсязі, демонстрували певні прогалини щодо інформованості у 

виконавсько-інструментальній галузі; відчували труднощі під час створення 

власних виконавсько-інструментальних концепцій; з утрудненнями 

злучалися до творчої взаємодії зі слухачами, музично-інструментальною 

інформацією і результатами творчого виконавства; не завжди адекватно 

оцінювали власні творчі інтерпретаційні результати; епізодично залучалися 

до самостійної творчої виконавсько-інструментальної діяльності епізодично. 

«1» бал отримували студенти, які майже не виявляли інтерес до 

творчого самовираження в процесі виконавсько-інструментальної 

підготовки; потребували допомоги з боку викладачів під час створення 
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виконавсько-інструментальних концепцій; володіли обмеженими знаннями в 

галузі інструментального виконавства; не адекватно оцінювали власні творчі 

можливості й досягнення; залучалися до творчої взаємодії зі слухачами, 

музично-інструментальною інформацією і результатами творчого 

виконавства тільки із ініціювання ззовні, не проявляли прагнення до 

реалізації творчого потенціалу.  

Відповідно до критеріїв та їх показників було визначено якісні рівні 

розвиненості творчого самовираження майбутніх учителів музики в процесі 

виконавсько-інструментальної підготовки: високий, середній і низький. 

Високий рівень характеризується внутрішньою потребою студентів у 

творчому самовираженні в процесі виконавсько-інструментальної 

підготовки, системністю знань і аргументованістю суджень щодо прочитання 

та декодування нотного тексту, яскраво вираженою художньою фантазією, 

асоціаціями, та творчою ініціативою; проявом самостійності у виборі 

стильовідповідних виконавських прийомів, художньою переконливістю 

експресії та артистичної енергії щодо реалізації власної виконавської 

концепції, адекватністю оцінок і самооцінок в процесі вербальної та 

невербальної інтерпретації музичних творів. 

Середній рівень характеризується певною обмеженістю внутрішньої 

вмотивованості студентів у творчому самовираженні в процесі виконавсько-

інструментальної підготовки, недостатньою ґрунтовністю знань і 

аргументованістю суджень, епізодичними проявами творчої ініціативи та 

художньої фантазії; браком: самостійності у вирішенні художньо-

технологічних виконавських проблем, експресивності виконання, 

виконавського артистизму в інтонаційному втіленні художньо-виконавської 

концепції; не завжди адекватними  та аргументованими оцінками і 

самооцінками переконливості вербальної та невербальної інтерпретації 

музичних творів.  

Низький рівень характеризується слабкою зацікавленістю студентів у 

творчому самовираженні в процесі виконавсько-інструментальної 
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підготовки, фрагментарністю знань, поверхневістю суджень щодо 

прочитання та декодування нотного тексту; слабким проявом художньої 

фантазії та творчої ініціативи; відсутністю самостійності у вирішенні 

художньо-технологічних виконавських проблем; невиразністю, слабким 

проявом емоційності і осмисленості щодо побудови і втілення власної 

виконавської інтерпретації, потребуючи постійних методичних указівок з 

боку викладача; неготовністю до адекватних і аргументованих оцінок та 

самооцінок в процесі вербальної і невербальної художньої інтерпретації 

творів 

Для визначення рівня розвиненості досліджуваного феномена через 

критерій міра мотиваційно-вольової спрямованості на творче 

самовираження як особистісно-фахового пріоритету використовувалися 

методи дослідження: опитування, інтерв’ювання, анкетування, бесіди, 

педагогічне спостереження.  

Студентам пропонувалося відповісти на такі запитання: «Чи варто 

розповсюджувати цінності музичної творчості, зокрема через 

інструментальне виконавство, серед широкого загалу школярів і чому?», 

«Що вас цікавить у музично-інструментальній діяльності?», «Чи варто 

студентам витрачати час на творчу виконавсько-інструментальну роботу 

серед школярів?», «Чи впливає творче трактування інструментальних творів 

на Ваше особистісне професійне і фахове становлення?» з метою з’ясування 

та уточнення мотивів майбутніх фахівців щодо творчого інструментального 

виконавства. І поставлені питання: «Які цілі у виконавсько-інструментальної 

підготовки?» та «Що мотивує вчителя музики до творчого самовираження 

під час інтерпретації музичних творів?» мали спонукати студентів до 

розкриття власного розуміння мети і цінності творчого самовираження в 

процесі музично-інструментальної діяльності. 

Аналіз відповідей на поставлені питання дав змогу з’ясувати, що в 

переважної більшості майбутніх учителів музики спостерігаються нечіткі 

уявлення про значення досліджуваного феномена, у деяких – навіть 
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негативне ставлення до творчого самовираження в процесі виконавсько-

інструментальної підготовки. Аргументи проти зводилися до таких, як: 

«неможливість привернути увагу учнів до слухання музики у виконанні 

вчителя», «труднощі в організації школярів на уроці», «необхідно все 

встигати на уроках музики, тому на слухання інтерпретацій вчителя майже не 

залишається часу», «інструментальне виконавство на уроці музики вимагає 

ретельної підготовки до такого роду діяльності, тому краще витратити час на 

щось більш важливе» тощо.  

Причини такого стану речей згодом у процесі бесід ми вгледіли в тому, 

що більшість студентів надають перевагу готовим трактовкам виконання 

музичних творів, які пропонує викладач, за відсутністю прагнення 

розширити свої знання про твори і збагатити їх чимось новим . 

Слід відмітити, що організація виконавсько-інструментальної 

підготовки майбутніх учителів музики за принципом «постанова перед 

студентом інтерпретаційну задачу без пояснення способів її вирішення» 

оцінюється виключно позитивно респондентами, орієнтованими на успіх у 

творчій музично-інструментальній діяльності, оскільки, на їх думку, «дає 

простір фантазії, уяві, можливості презентувати себе з найкращої сторони, 

показати, на що здатний», «дозволяє краще розкрити і реалізувати себе», 

«продемонструвати своє бачення музичної драматургії, образу» тощо. І, 

навпаки, вказана вище позиція виконавсько-інструментальної підготовки 

студентів розглядається в якості несприятливого фактора тими 

випробуваними, хто орієнтується у своїх художньо-інтерпретаційних діях 

скоріш на уникнення невдачі, ніж на досягнення результату. Нажаль, 

доводиться констатувати, що майже 50% майбутніх учителів музики 

вважають, що продуктивно працювати над творчим завданням (створення 

власної виконавської концепції) їм вдасться, якщо «викладач не тільки 

пояснить, що саме необхідно створити в інтерпретаційному сенсі, але і 

продемонструє, як це приблизно повинно виглядати». За словами студентів, 

вони «бояться бути незрозумілими, почути критику у свій адрес, допустити 
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помилки», тому надають перевагу таким інструментальним творам, які 

«мають безальтернативну трактовку», або ті, «які вже були у позитивному 

особистісному виконавському досвіді (тобто отримали позитивну оцінку під 

час складання попередніх заліково-екзаменаційних вимог, на конкурсах, 

фестивалях тощо). 

Відповідно до отриманих результатів, група респондентів, яка 

характеризується більш високим прагненням до досягнень у виконавсько-

інструментальній галузі, демонструють високу працездатність, більшу 

творчу активність і винахідливість у пошуках способів удосконалення 

інтерпретаційних умінь, навичок і методів вирішення конкретної творчої 

задачі, зокрема, порівняно з тими студентами, для яких означені спонукання 

властиві в меншій мірі. Так, у вільний від занять і репетицій час майбутні 

фахівці з більш високими очікуваннями творчого самовираження і високою 

потребою в інтерпретаційних досягненнях частіше за інших студентів 

вивчають художньо-освітню інформацію про життя і творчість авторів 

інструментальних творів, особливості культури, мистецьку мову тих 

історичних епох, у період яких написано той чи інший музичний твір, 

специфіку інтерпретації творів відомих музикантів тощо. На думку 

респондентів, все це дозволяє їм «краще вжитися в образ», «розтлумачити, 

зрозуміти музичний твір», «донести образ до глядача», «більш осмислено 

передати зміст і сенс інструментального твору». 

Майбутні вчителі музики з менш вираженою потребою в творчому 

самовираженні в процесі виконавсько-інструментальної підготовки за 

наявності «найменшого сумніву в успіху будь-якого інтерпретаторського 

пошуку, швидше за все, ризикувати не стануть».  

Аналіз результатів бесід, опитування (Додатки Б, В), педагогічного 

спостереження і анкетування щодо визначення стану сформованості 

досліджуваного феномена за критерієм міра мотиваційно-вольової 

спрямованості на творче самовираження як особистісно-фахового 

пріоритету показав, що більшість студентів (73%) із задоволенням 
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залучаються до процесу створення виконавської концепції під час 

розучування музичного твору. Займаються музично-інструментальною 

діяльністю без бажання 4% всіх опитаних. 24% майбутніх фахівців указали, 

що заняття відвідують тільки для того, щоб не було проблем у період 

складання заліково-екзаменаційної сесії. Останній показник свідчить про той 

факт, що існує певна кількість студентів, яка зорієнтована не на особистісний 

та фаховий розвиток, а на уникнення певних проблем в процесі 

інструментального навчання. Наявність цього факту говорить про 

необхідність корекції суджень майбутніх фахівців про цілі виконавсько-

інструментальної підготовки через усвідомлення ними основних цінностей 

творчого самовираження в процесі створення власних інтерпретаторських 

концепцій. 

Таблиця 3.1 

Результати діагностики розвиненості творчого самовираження майбутніх 

учителів музики в процесі виконавсько-інструментальної підготовки за 

критерієм «Міра мотиваційно-вольової спрямованості на творче 

самовираження як особистісно-фахового пріоритету» 

№ Показники 

Рівні 

Високий Середній Низький 

абс. % абс. % абс. % 

1 

потреба у творчому самовираженні в процесі 

опанування різними формами виконавсько-

інструментальної діяльності 

38 11,5 202 60,8 92 27,7 

2 

обґрунтованість суджень щодо значущості творчого 

самовираження для фахового самоздійснення в 

процесі виконавсько-інструментальної підготовки 

30 9,0 138 41,6 164 49,4 

3 
ініціативність, зацікавленість студентів вербально-

мистецькою інтерпретацією музичних творів 
66 19,9 206 62,0 60 18,1 

 Середній показник у % 13,3 54,8 31,9 

 

У 32% студентів присутня висока мотивація до інструментального 
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навчання і вони розглядають і вони розглядають свою майбутню професію 

вчителя музики як одну з можливостей творчого самовираження, зокрема 

через інтерпретаторську діяльність. Результати діагностики розвиненості 

творчого самовираження майбутніх учителів музики в процесі виконавсько-

інструментальної підготовки за критерієм міра мотиваційно-вольової 

спрямованості на творче самовираження як особистісно-фахового 

пріоритету узагальнено в таблиці 3.1. 

З метою визначення якості фахових знань, розумінь, суджень, умінь, 

які зумовлюють емоційно-інтелектуальну унікальну трактовку музичних 

творів через суб’єктне визначення авторського задуму, тлумачення 

авторських художньо-виконавських ремарок як установок щодо 

«розшифровки» образного змісту твору, його семантики і музичної 

драматургії використовувалися методи дослідження: педагогічні 

спостереження, опитування, бесіди і оцінка продуктів самостійно-творчої 

діяльності студентів. Отримані результати дали змогу виявити стан 

сформованості досліджуваного феномена за критерієм «ступінь обізнаності, 

сформованості суджень і розумінь студентів щодо декодування 

авторського музичного тексту». 

Зокрема опитування і бесіди були використані для визначення якості 

культурно-історичних, музикознавчих і фахових знань у контексті 

інструментальної педагогіки і виконавства, необхідних майбутньому 

фахівцю для успішного та ефективного творчого самовираження в процесі 

виконавсько-інструментальної підготовки (Додаток Б).  

Майбутнім фахівцям пропонувалося відповісти на запитання: «Що є 

змістом музичного твору?», «Які функції виконують авторські ремарки?», 

«Що є орієнтирами художньо-образного і семантичного наповнення твору?», 

«Принципи розбудови музично-виконавської драматургії твору», «В чому 

проявляється творче самовираження виконавця?», «Алгоритм відбору 

художньо-виконавських засобів власного втілення авторського задуму», «Що 

є характерним для цілісного аналізу музичних творів?», «Що є виконавською 
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концепцією?», «Чи можна інтерпретацію вважати творчим процесом і чому?» 

тощо.  

Загалом студенти намагались аргументувати свої відповіді, проте їх 

вислови засвідчили про певні прогалини: в обізнаності, поінформованості 

студентів щодо художньо-виконавського опанування творів, ґрунтовності 

знань та їх емоційному осмисленні. Зокрема бракувало сформованості 

музикознавчих та культурно-історичних суджень щодо художньо-образного і 

семантичного наповнення авторських ремарок як художньо-смислових 

орієнтирів. Типовими недоліками було відмічено формальне ставлення до 

декодування нотного запису, як художнього тексту, зокрема: «прочитання» 

агогічних ремарок пов’язувалось, переважно, тільки з часовими музичними 

параметрами твору, штрихи – з «точністю» звуковидобування; виконавська 

драматургія твору вибудовувалася як зміна динаміки (сили звучності). В 

рідких випадках символи нотного запису викликали у студентів художні 

асоціації, порівняння, метафори, та пов’язувались з художньою ідеєю твору, 

образним змістом, розгортанням емоційної драматургії тощо. Таке 

«затеоретизоване» і, в певній мірі, «формалізоване» прочитання музичного 

твору як художнього тексту, залишає «за кадром» осмислене проникнення і 

особистісне «проживання» майбутнім учителем музики художньо-образного 

змісту твору, його семантичного наповнення, як підґрунтя відтворення 

художньо переконливої інтерпретаційної концепції студентом як суб’єкта 

художньо-виконавської творчості.  

Проведений констатуючий етап експерименту показав, що теоретичні 

знання, як правило, недостатньо реалізуються студентами в процесі їх 

практичного впровадження, а рівень зацікавленості значно перевищує рівень 

оволодіння культурно-історичними, музикознавчими і музично-

теоретичними знаннями як орієнтувально-художньої основи творчого 

виконавсько-педагогічного самовираження майбутніх учителями музики. 

Було встановлено, що рівень музикознавчо-теоретичної підготовки 

майбутніх фахівців є недостатнім для ефективного творчого самовираження 
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(високий і середній рівні досягли лише 24% студентів).  

Педагогічне спостереження було спрямовано на визначення характеру 

досвіду практичної, емоційної, творчої музично-інструментальної діяльності 

студентів. Присутність на індивідуально-практичних заняттях з дисциплін 

«Основний музичний інструмент», «Концертмейстерський клас» дозволило 

з’ясувати ступінь обізнаності майбутніх учителів музики в питаннях історії, 

теорії і методики фортепіанного виконавства. Зокрема було визначено, що 

художня ерудиція студентів, яка проявляється в знанні і розумінні 

культурних, інструментально-виконавських традицій, спільних рис і 

відмінностей музично-виконавських шкіл, виконавських стилів, основ 

інструментального мистецтва (звуковидобування, фразування, педалізації 

тощо) сформована на репродуктивному рівні. В майбутніх учителів музики є 

певні прогалини в знаннях, необхідних для якісної інтерпретації 

інструментальних творів, і, відповідно, для успішного творчого 

самовираження.  

Бесіди з викладачами дали змогу з’ясувати, що більшість майбутніх 

учителів музики (75%) знають про свої виконавсько-інструментальні 

можливості, свій творчий потенціал, але при цьому недостатньо часу 

приділяють фаховому вдосконаленню, що негативно позначається на процесі 

створення власних художньо-виконавських концепцій під час розучування 

музичних творів і, зокрема, на успішності творчого самовираження в процесі 

виконавсько-інструментальної підготовки.  

Діагностування студентів ІІ курсу за такими показниками, як: 

грамотність, аргументованість прочитання-тлумачення графічного нотного 

запису як основи звукового образу твору; ініціативність, прояв художньої 

фантазії, асоціацій, музичного мислення щодо виявлення авторського задуму 

і знаходження стильовідповідних виконавських засобів його реалізації  

здійснювалося в процесі самостійного опрацювання запропонованих 

різнорівневих за складністю музичних творів (за тиждень). 

Студенти першої групи (виконавська підготовка у обсязі дитячої 
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музичної школи) мали спробу інтерпретувати п’єсу П. Захарова «Зимова 

пастораль».  

«Зимова пастораль» – маленька п’єса (22 такти, 2 періоди) спокійна за 

характером, викладена у гомофонно-гармонійній фактурі, близької до 

хорової партитури. Ніхто зі студентів не звернув увагу: на назву п'єси, на 

позначення темпу, щоб осмислити її характер. Ритмічно п'єса викладена дуже 

просто, проте певну утруднення викликали паузи, їх «відчуття», що стало 

перешкодою для ряду студентів. Спонтанне використовування педалі 

засвідчило нерозуміння її як художньо-виразного засобу. Навідні запитання 

викладача про характер твору внесли корективи в оцінку завдань виконання, 

хоча вербально студенти охарактеризували музику дуже поверхнево, 

мозаїчно, формально відзначаючи авторські ремарки; не звернули уваги на 

виразне значення фактури: поділ голосів, емоційну виразність динаміки.  

Друга група студентів (які мали виконавську підготовку у обсязі 

спеціальної музичної школи, педагогічних і музичних училищ) самостійно 

опрацьовували п’єсу С. Прокоф’єва «Швидкоплинність №1» з циклу 

«Швидкоплинності». 

«Швидкоплинність №1» грає роль вступу до всього циклу, що 

складається з 20 п'єс, пов'язаних загальним задумом. Всі п'єси циклу 

лаконічні, афористичні і представляють два ліричних напрямки: перше 

фольклорна лірика, заснована на різних народних ладах; друге - 

імпресіоністичні замальовки. У запропонованій п’єсі С. Прокоф’єв 

звертається до найтоншої лірики. Циклу передує епіграф з К. Бальмонта, 

який і підходить саме до цієї «Швидкоплинності»: 

«У кожній швидкоплинності 

бачу я світи, 

повні мінливої, 

райдужної гри. » 

Головне в п’єсі «Швидкоплинність №1» – поетичний, мрійливий 

роздум, мрії. Виконувати її треба дуже просто, природно, гранично щиро, 
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відповідно до першої авторської ремарки «pp con una semplicita espressiva». У 

цих та наступних ремарках відкривається найтонший художній задум 

С. Прокоф’єва. Фантазійність і таємничість звучить в поступеневих 

септакордах партії лівої руки.  

П’єса «Швидкоплинність» №1 С. Прокоф'єва написана у фригійському 

ладу,  тональності мі мінор, в простій одночастинні формі (27 тактів) з 

елементами варіативного розвитку. Складність цієї п'єси укладена в її 

гармонійній мові. Мелодія як би ширяє над гармонією в високому регістрі, 

довге фразування вимагає правильний вибір агогічних акцентів. Прозора 

динаміка (від mp до ppp) та divizi в верхньому голосі створюють особливу 

чистоту і прозорість мелодійних ліній. Педаль неглибока, з частими змінами; 

в деяких місцях потребується ліва педаль для особливого «таємничого» 

колориту звучання. Все це необхідно враховувати в процесі звукового 

втілення поетичного, піднесеного, спокійного і задумливого характеру п'єси. 

Ніхто зі студентів не зміг правильно перевести і художньо відтворити 

у-виконанні два терміни - дві авторські ремарки, позначені в цій п'єсі: 

Lentamente, Misterioso, які перекладаються не тільки, як повільний рух, темп 

(Lentamente), але й вказує на спокійне, плавне і протяжне звучання; і 

Misterioso (таємниче, загадково), що розкриває крихкий, казковий, поетичний 

світ цієї мініатюри, хоча інтуїтивно всі студенти і виконали п'єсу в 

«правильному» темпі, виконавському втіленню художньо-образного змісту 

більшості студентів бракувало поетичності, мрійливості, задумливості, 

агогічної гнучкості.  

З усіма виконавськими завданнями не впорався ніхто; два студента 

показали близьке до необхідного прочитання тексту і володіння основними 

засобами музичної виразності: володіння виразним туше, інтонаційну 

лінеарність, емоційний розвиток драматургії, хоча і у них не вистачило 

барвистості і тонкощі звучання. Всі студенти показали недостатньо 

розвинений навик педалізації: педаль, як фарба, на жаль, не 

використовувалася і звучала недостатньо продумано  і «чисто», переважно, 
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як «з’єднуючий» засіб звучання - legato. 

Результати самостійного вербального і виконавського опрацювання 

музичних творів дозволило констатувати, що з більшістю виконавських 

завдань не впоралися студенти як з першої, так і з другої групи. Тільки 17% 

студентів виявилися найбільш підготовленими до художньо-виконавського 

самостійного осягнення музичного твору. 

Основними недоліками стали: невміння художньо осмислено 

«прочитувати» текст і підтекст і проявляти своє суб’єктивне ставлення до їх 

розуміння і відчуття, виявляти особистісні смисли; формальне відношення до 

авторських музично-виконавських ремарок як до установки на художньо-

образний зміст твору, його смислове наповнення, логічність і художня 

аргументованість вибудовування музично-емоційної драматургії, недостатня 

художньо-стильова обґрунтованість доцільності виконавських прийомів і 

засобів.  

Виконання інструментальних творів вимагало від майбутніх учителів 

музики «розшифровки» значної кількості як вербальних, так і графічних 

виконавських символів, знаків, що ускладнювало процес художнього 

інтерпретування. Більшість «випробуваних» під час інтерпретування 

розкривали лише формальну сторону музично-виконавських ремарок 

запропонованих для вербального і виконавського опрацювання фортепіанних 

творів і не розглядали їх у якості художньої установки та ознак художньо-

образної змістовності в процесі декодування нотного запису, тлумачення 

музичного тексту як авторського задуму.  

Виконавські ремарки стали для студентів доволі складною галуззю для 

виконання і розуміння інструментальних творів. У ході аналізу художньо-

інтерпретаційної діяльності майбутніх фахівців удалося дійти висновку про 

те, що дана галузь викликає утруднення через те, що містить значну кількість 

неясності, неточності, «недомовленості» для випробуваних.  

Аналіз підсумків анкетування, опитування, бесід і педагогічного 

спостереження дав змогу виконали математичну обробку даних і отримали 
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таке відсоткове співвідношення результатів щодо виявлення стану 

розвиненості творчого самовираження майбутніх учителів музики в процесі 

виконавсько-інструментальної підготовки за когнітивно-операційним 

критерієм  щодо ступеню обізнаності, сформованості суджень і розумінь 

студентів щодо декодування авторського музичного тексту. Отримані 

результати представлено в таблиці 3.2.  

Таблиця 3.2 

Результати діагностики розвиненості творчого самовираження майбутніх 

учителів музики в процесі виконавсько-інструментальної підготовки  

за критерієм «Ступінь обізнаності, сформованості суджень і розумінь 

студентів щодо декодування авторського музичного тексту»  

№ Показники 

Рівні 

Високий Середній Низький 

абс. % абс. % абс. % 

1 

грамотність, аргументованість прочитання-

тлумачення графічного нотного запису як 

основи звукового образу твору 

70 21,1 198 59,6 64 19,3 

2 

ґрунтовність музикознавчих знань щодо 

образної змістовності, способів розгортання 

форми твору як музичного тексту в авторсько-

стильовому контексті 

60 18,1 192 57,8 80 24,1 

3 

ініціативність, прояв художньої фантазії, 

асоціацій, музичного мислення щодо виявлення 

авторського задуму і знаходження 

стильовідповідних виконавських засобів його 

реалізації 

38 11,4 168 50,6 126 38,0 

 Середній показник у % 16,9 56,0 27,1 

 

Визначення стану розвиненості творчого самовираження майбутніх 

учителів музики в процесі виконавсько-інструментальної підготовки через 

з’ясування міри художньо-стильової переконливості побудови і втілення 

власної художньо-виконавської концепції передбачало передусім проведення 
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педагогічного спостереження, опитування, інтерв’ювання і творчі завдання. 

У ході діагностичної роботи (аналіз результатів бесід із викладачами і 

результатів заліково-екзаменаційних вимог, концертних виступів тощо) 

з’ясувалося, що лише 18 % студентів здатні під час виконавської діяльності 

проявити не лише власну особистість, результатом чого стає творче 

інтерпретування музичних творів, а також взаємодія, діалог з музичними 

творами, що зумовлює фаховий розвиток і трансформацію майбутніх 

фахівців. 

На питання «Що на Вашу думку є художньою комунікацію в процесі 

інтерпретації?» більшість майбутніх учителів музики не змогли дати повних 

відповідей. Звучали умовиводи, що це – «взаємодія і контактування 

виконавця з музичним твором». Близько 15% студентів ще відмітили, що 

окрім діалогу з музичним твором, сутність художньої комунікації ще полягає 

і у взаємодії зі слухачами шляхом реалізації власного виконавського задуму. 

Нажаль, зі слів опитуваних, лише близько 8% майбутніх фахівців 

діалогічність виконавської творчості в процесі інтерпретації 

інструментального твору вбачають з позиції сприйняття в якості основного 

співрозмовника уявного автора твору. Ще 5% студентів відмітили той факт, 

що діалогічність у процесі художньої комунікації передбачає розгляд 

інтерпретатора в якості «самої музики», оскільки в процесі виконання 

інструментального твору він реалізує художньо-смислову дійсність через 

створення власної, унікальної виконавської концепції. Близько 12% 

майбутніх фахівців відмітили той факт, що діалогічність інтерпретації 

музичних як акт спілкування між виконавцем, музичним мистецтвом і 

слухачами завжди супроводжується виникненням сильного художньо-

емоційного «заряду». 

В результаті діагностичного етапу дослідження з’ясувалося, що 

студенти загалом свідомо ставляться до необхідності діалогічної взаємодії з 

музичним твором і слухачами. В результаті аналізу і узагальнення 

інтерв’ювання було зроблено висновок про те, що майбутні вчителі музики 
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найменше підготовлені в галузі художнього спілкування з музичною 

інформацією, їм бракує досвіду такого спілкування. 

Аналіз результатів інтерпретації музичних творів студентами дозволив 

зробити такі висновки. Більшість майбутніх фахівців під час створення 

індивідуальних виконавської  концепції ґрунтуються на досвіді накопиченого 

інструментального репертуару, а критерієм істини для них у значній мірі є 

реакція слухацької аудиторії, зокрема студентів і викладачів.  

Трактувати інструментальні твори через самобутнє виконавське 

«бачення» намагалися майже 56 % майбутніх учителів музики, але при цьому 

досягли системності художньо-концепційного результату лише близько 24 % 

випробуваних.  

Більшість студентів (майже 75%) відмітили, що створення власної 

трактовки музичного твору допомагає здійснити творче саморозкриття і 

самопрезентацію. 

Основою для своїх концепційних уявлень у процесі індивідуальної 

трактовки музичного твору майже 70% майбутніх фахівців вважають 

музичну інформацію (вказівки, авторські ремарки, традиції інтерпретації, 

жанрові особливості тощо). 62% опитаних указали, що цілісна інтерпретація 

надає всій безлічі знаків музичного тексту певні унікальні значення, тому і 

з’являється «режисерське», своєрідне прочитання художньої інформації, яке 

можна вважати результатом творчого самовираження. 

Аналіз результатів опитування, педагогічного спостереження, 

індивідуальних бесід, концертних виступів, виконання заліково-

екзаменаційних вимог дало змогу виконати математичну обробку даних і 

визначили стан розвиненості творчого самовираження майбутніх учителів 

музики в процесі виконавсько-інструментальної підготовки за критерієм 

ступінь сформованості умінь створення власної художньо-виконавської 

концепції. Результати діагностики розвиненості творчого самовираження 

майбутніх учителів музики в процесі виконавсько-інструментальної 

підготовки за даним критерієм узагальнено в таблиці 3.3. 
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Таблиця 3.3 

Результати діагностики розвиненості творчого самовираження майбутніх 

учителів музики в процесі виконавсько-інструментальної підготовки за 

критерієм «Міра художньо-стильової переконливості побудови і втілення 

власної художньо-виконавської концепції»  

№ Показники 

Рівні 

Високий Середній Низький 

абс. % абс. % абс. % 

1 

самостійність, ініціативність студентів у 

визначенні звукообразного смислу твору, 

пошуку стильовідповідного характеру 

звукотворчості виконавської інтерпретації твору 

42 12,7 194 52,4 116 34,9 

2 

самостійність, методична доцільність вибору 

виконавських прийомів, як художньо-технічного 

інструменту реалізації виконавської концепції 

48 14,5 180 54,2 104 31,3 

3 

експресивність звукоінтонаційної реалізації 

інтерпретаторської концепції, прояв 

«артистичної енергії» щодо емоційного 

«зараження» слухацької аудиторії 

18 5,4 144 43,4 170 51,2 

 Середній показник у % 10,8 50,0 39,2 

 

Для виявлення стану розвиненості творчого самовираження майбутніх 

учителів музики в процесі виконавсько-інструментальної підготовки через 

визначення ступеня здатності до критичного самоаналізу і самооцінки 

продуктивності творчого самовираження з метою проектування виконавсько-

педагогічних стратегій ми в подальшій діагностувальній роботі 

використовували методи педагогічного спостереження, опитування 

(Додаток Г), самооцінювання, аналізу продуктів інтерпретаційної творчої 

діяльності тощо. 

Діагностувальна робота супроводжувалася врахуванням деяких 

умовиводів К. Роджерса щодо самооцінки особистості. Зокрема, психолог у 



 184 

ряді своїх робіт наголошує на необхідності високої самооцінки для зростання 

людини як особистості. При цьому він наголошує на вимозі випередження 

рівня самооцінки порівняно з існуючою об’єктивної ситуацією [11]. Інакше 

кажучи, майбутній учитель музики повинен оцінювати себе, враховуючи, 

перш за все потенційні, а не реальні творчі можливості, так як останні 

можуть не відповідати високим вимогам на даний момент. Самооцінка 

повинна, мовби, «забігати вперед» реальних творчих можливостей студентів. 

Тільки в такому випадку вона стає реальною силою, яка сприяє зростанню 

особистості майбутніх фахівців і розвитку творчого самовираження в процесі 

виконавсько-інструментальної підготовки. 

Перед діагностувальним обстеженням було зроблено припущення про 

те, що однією зі сфер студентів, у якій відбудуться досить помітні зміни, 

буде самооцінка, тобто ставлення майбутнього фахівця до самого себе, 

оцінка ним своїх інтерпретаторських можливостей і творчих перспектив. 

Аналіз результатів педагогічного спостереження вказав на таке. Серед 

випробуваних майже немає тих, у кого низька самооцінка і дуже мало з 

репродуктивним рівнем сформованості. Майже половина майбутніх фахівців 

мають оптимальну і високу самооцінку своїх потенційних творчих 

інтерпретаторських можливостей. 

Є підстави вважати, що за необ’єктивно високою самооцінкою студентів 

криється в реальності досить низька, яку, однак, майбутні фахівці з певних 

причин хотіли б приховати. Інакше кажучи, можна припустити, що наявність 

дуже високої самооцінки свідчить про зворотне. 

Однією з характеристик високої самооцінки особистості є її впевненість, 

з якою вона залучається до виконання нової діяльності. Ряд студентів, які 

отримали найвищі результати в процесі визначення рівня самооцінки, в 

реальній інтерпретаційній діяльності були не впевнені в успіху свого 

творчого самовираження. При першій-ліпшій можливості прагнули 

відмовитися від виконання нового творчого завдання. 

Цікавим виглядає вивчення рівня намірів майбутніх учителів музики 
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щодо творчого самовираження в процесі виконавсько-інструментальної 

підготовки, тобто рівня успішності реалізації творчого потенціалу під час 

створення власної виконавської концепції, на яку розраховують студенти. 

Так більшість майбутніх фахівців очікують найвищого успіху від залучення 

до концертно-конкурсної діяльності. 

Значна кількість студентів вважає, що самооцінка власних творчих 

досягнень в інтерпретаційному просторі завжди збігається з оцінкою 

викладачів При цьому майже однакові відсотки тих, хто оцінює себе вище 

викладачів (26%), і тих, хто оцінює себе нижче (28%). В індивідуальних 

бесідах була з’ясована недостатня поінформованість майбутніх фахівців про 

критерії оцінки результатів творчого самовираження в процесі виконавсько-

інструментальної підготовки. 

Діагностувальна робота дала змогу дійти висновку, що проблема 

музично-виконавської самостійності під час творчого самовираження є 

актуальною для студентів педагогічних університетів. На питання: «Чи 

потрібна Вам допомога з боку викладачів у створенні виконавської 

концепції?» і «Чи є у Вашому концертному репертуарі твори, розучені 

самостійно?» всі опитувані, за дуже незначним винятком, відповіли, що 

викладач завжди «направляє» створення інтерпретації твору, що без указівок 

викладача студенти не змогли б самостійно побудувати концепцію твору, 

інтерпретувати та розучити музичні твори, а також підготувати концертну 

програму. 

Студентам було запропоновано самостійно розучити запропоновані 

однакові для кожної з трьох груп (за рівнем виконавської підготовленості до 

вступу у ВНЗ) музичні твори за два тижні та виконати їх на творчо-

виконавському семінарі з обґрунтуванням власної художньо-виконавської 

концепції. В процесі виконання було зроблено відеозапис для подальшої 

самооцінки якості втілення виконавської концепції. Після означеної роботи 

спочатку відбулося колективне обговорення результатів творчого 

самовираження майбутніх фахівців, потім студенти залучалися до 
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самоаналізу цих результатів, після цього відбулося оцінювання одного одним 

якості, експресивності щодо виконавського втілення образного змісту твору, 

емоційної забарвленості, логічності драматургії, художньої цілісності та 

оригінальності інтерпретаційної концепції. Після обговорення результатів 

виконавських інтерпретацій студентів було запропоновано прослухати 

виконання цих самих творів студентами-лауреатами і піаністами-майстрами 

в аудіо-запису та схарактеризувати схожість і відмінність виконавських 

трактовок. Означені творчо-виконавські завдання об’єктивно засвідчують 

підготовленість студентів до самостійного опрацювання музичних творів в 

контексті створення і втілення художньо-виконавських концепцій як 

цілісного «інтерпретаційного твору», здатність до адекватної оцінки якості 

виконавського самовираження інших, самооцінки власних фахово-

виконавських досягнень в процесі творчого самовираження. 

Після колективного обговорення якості презентованої кожної 

індивідуальної виконавської концепції студентам було запропоновано 

визначити і обґрунтувати шляхи коригування власної виконавсько-

інструментальної підготовки, а також висловити рекомендації щодо шляхів 

корекції виконавсько-інструментальної підготовки інших студентів. Нажаль, 

лише 7,2% майбутніх фахівців змогли на високому рівні впоратися з 

означеними завданнями. 

Слід констатувати, що адекватність самоаналізу і самооцінки 

студентами результатів творчого самовираження в процесі виконавсько-

інструментальної підготовки занадто «обмежена»; переважає узагальнене 

мало обґрунтоване ставлення до аналізу логічності побудови і якості 

інтонаційно-звукового втілення власної інтерпретаційної концепції. 

Майбутні фахівці недостатньо поінформовані щодо критеріїв оцінки 

виконавсько-педагогічної підготовки; аналізу бракує критичності і 

системності; студенти орієнтуються, в основному, на виявленні окремих 

недоліків і у себе, і в творчому інтерпретуванні інших студентів, пов’язаних з 

оцінками формальних параметрів музичного твору, технічну оснащеність, 



 187 

мнемічні здібності; не осягають музичний твір як художньо-образну і 

драматургічну цілісність. 

Узагальнені результати діагностики розвиненості творчого вираження 

майбутніх учителів музики в процесі виконавсько-інструментальної 

підготовки за критерієм ступінь здатності до критичного самоаналізу і 

самооцінки продуктивності творчого самовираження з метою 

проектування виконавсько-педагогічних стратегій, зокрема опитувань, 

педагогічних спостережень, самооцінок та експертних оцінок виконання 

студентами творчих інтерпретаційних завдань дали можливість отримати 

такі результати (результати представлено в таблиці. 3.4).  

Таблиця 3.4 

Результати діагностики розвиненості творчого самовираження майбутніх 

учителів музики в процесі виконавсько-інструментальної підготовки  за 

критерієм «Ступінь здатності до критичного самоаналізу і самооцінки 

продуктивності творчого самовираження з метою проектування 

виконавсько-педагогічних стратегій» 

№ Показники 

Рівні 

Високий Середній Низький 

абс. % абс. % абс. % 

1 

обґрунтованість самоаналізу щодо творчого 

використання набутих знань і виконавських 

умінь у побудові і реалізації художньо-

виконавської концепції 

32 9,6 174 52,4 126 38,0 

2 

аргументованість оцінки логічності 

розгортання музичної форми, експресії, 

енергійного наповнення виконавської 

інтерпретації твору 

28 8,4 140 42,2 164 49,4 

3 

адекватність оцінки і самооцінки художньо-

педагогічних впливів в процесі вербальної та 

невербальної інтерпретації музичних творів 

12 3,6 136 41,0 184 55,4 

 Середній показник у % 7,2 45,2 47,6 
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Загальні кількісні результати констатувального етапу дослідження 

засвідчили перевагу середнього і низького рівнів розвиненості творчого 

самовираження майбутніх учителів музики в процесі виконавсько-

інструментальної підготовки. Отримані результати представлено в таблиці 

3.5 і на рис. 3.1.  

Таблиця 3.5 

Рівні розвиненості творчого самовираження майбутніх учителів музики 

в процесі виконавсько-інструментальної підготовки  

 Критерії 

Рівні 

Високий Середній Низький 

абс. % абс. % абс. % 

1 

Міра мотиваційно-вольової спрямованості 

на творче самовираження як особистісно-

фахового пріоритету 

44 13,3 182 54,8 106 31,9 

2 

Ступінь обізнаності, сформованості 

суджень і розумінь студентів щодо 

декодування авторського музичного тексту 

56 16,9 186 56,0 90 27,1 

3 

Міра художньо-стильової переконливості 

побудови і втілення індивідуальної 

художньо-виконавської концепції 

36 10,8 166 50,0 130 39,2 

4 

Ступінь здатності до критичного 

самоаналізу і самооцінки продуктивності 

творчого самовираження з метою 

проектування виконавсько-педагогічних 

стратегій 

24 7,2 150 45,2 158 47,6 

 Середній показник у % 12,0 51,2 36,8 
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Рис. 3.1 Рівні розвиненості творчого самовираження майбутніх 

учителів музики в процесі виконавсько-інструментальної підготовки 

 

3.2. Експериментальна перевірка ефективності методики 

розвитку творчого самовираження майбутніх учителів музики в процесі 

виконавсько-інструментальної підготовки 

 

Формувальний експеримент передбачав використання комплексу 

організаційних форм і методів, спрямованих на розвиток творчого 

самовираження майбутніх учителів музики в процесі виконавсько-

інструментальної підготовки. Реалізація експерименту передбачала 

вирішення таких завдань: 

- апробувати методику розвитку творчого самовираження 

майбутніх учителів музики в процесі виконавсько-інструментальної 

підготовки; 

- простежити динаміку розвитку творчого самовираження 

майбутніх учителів музики в процесі виконавсько-інструментальної 

підготовки; 

- здійснити порівняльний аналіз кількісних та якісних показників, 

отриманих під час дослідно-експериментальної роботи; 

- довести вірогідність запропонованої методики розвитку творчого 

самовираження майбутніх учителів музики в процесі виконавсько-

інструментальної підготовки шляхом використання методів математичної 
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статистики. 

Експериментальна програма впроваджувалася на базі факультету 

музичної та хореографічної освіти Державного закладу 

«Південноукраїнський національний педагогічний університет 

імені К. Д. Ушинського». Ґрунтуючись на засадах порівняльного аналізу, для 

проведення формувального експерименту і визначення його об’єктивної 

оцінки із загальної кількості студентів було відібрано дві групи: 

експериментальну (ЕГ) і контрольну (КГ). Чисельність майбутніх учителів 

музики склала по 64 осіб у кожній групі. Зі студентами ЕГ заняття 

проводились відповідно до розробленої методики розвитку в них творчого 

самовираження в процесі виконавсько-інструментальної підготовки. 

Формувальний експеримент проводився протягом 2015–2017 навчальних 

років. Діагностика розвиненості творчого самовираження майбутніх учителів 

музики експериментальної та контрольної груп проводилася на початку 

п’ятого семестру (коли студенти вже набули певного виконавського досвіду). 

Попередні результати констатувальної роботи подано в таблицях 3.6, 3.7, на 

рис. 3.2 і в Додатку Ґ. 

За результатами обробки отриманих даних першого діагностичного зрізу 

було з’ясовано, що й експериментальна, і контрольна групи на початку 

експерименту мали приблизно однаковий рівень розвиненості творчого 

самовираження майбутніх учителів музики. Це дало змогу в подальшій 

роботі простежити динаміку розвитку структурних компонентів 

досліджуваного феномена в студентів.  

Формувальний робота здійснювалася поетапно. Це відповідало 

поетапності розвитку творчого самовираження майбутніх учителів музики в 

процесі виконавсько-інструментальної підготовки: від визначення творчого 

потенціалу, актуальних можливостей студентів, їх ставлення до створення 

індивідуальних художньо-виконавських концепцій до усвідомлення 

студентами власних творчих самовиражальних намірів в процесі 

інтерпретації музичних творів. Експеримент складався з трьох етапів. 
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Таблиця 3.6 

Узагальнені результати діагностики розвиненості творчого самовираження  

студентів ЕГ в процесі виконавсько-інструментальної підготовки 

(констатувальний зріз) 

Експериментальна група (ЕГ) 

Р
ів

н
і 

Міра 

мотиваційно-

вольової 

спрямованості 

на творче 

самовираження 

як особистісно-

фахового 

пріоритету 

Ступінь 

обізнаності, 

сформованості 

суджень і 

розумінь 

студентів щодо 

декодування 

авторського 

музичного 

тексту 

Міра художньо-

стильової 

переконливості 

побудови і 

втілення 

власної 

художньо-

виконавської 

концепції 

Ступінь 

здатності до 

критичного 

самоаналізу і 

самооцінки 

продуктивності 

творчого 

самовираження 

з метою 

проектування 

виконавсько-

педагогічних 

стратегій. 

Середній показник 

розвиненості 

творчого 

самовираження 

В 

абс. % абс. % абс. % абс. % абс. % 

6 9,4 8 12,5 8 12,5 6 9,4 6 9,4 

С 30 46,8 32 50,0 28 43,8 26 40,6 28 43,8 

Н 28 43,8 24 37,5 28 43,7 32 50,0 30 46,8 

 

 
 

Рис. 3.2 Діагностика розвиненості творчого самовираження студентів ЕГ і КГ 

в процесі виконавсько-інструментальної підготовки  

(констатувальний зріз) 
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Таблиця 3.7 

Узагальнені результати діагностики розвиненості творчого самовираження  

студентів КГ в процесі виконавсько-інструментальної підготовки 

(констатувальний зріз) 

 

Експериментальна група (ЕГ) 

Р
ів

н
і 

Міра 

мотиваційно-

вольової 

спрямованості 

на творче 

самовираження 

як особистісно-

фахового 

пріоритету 

Ступінь 

обізнаності, 

сформованості 

суджень і 

розумінь 

студентів щодо 

декодування 

авторського 

музичного 

тексту 

Міра 

художньо-

стильової 

переконливості 

побудови і 

втілення 

власної 

художньо-

виконавської 

концепції 

Ступінь 

здатності до 

критичного 

самоаналізу і 

самооцінки 

продуктивності 

творчого 

самовираження 

з метою 

проектування 

виконавсько-

педагогічних 

стратегій. 

Середній показник 

розвиненості 

творчого 

самовираження 

В 

абс. % абс. % абс. % абс. % абс. % 

8 12,5 10 15,6 6 9,4 4 6,2 6 9,4 

С 32 50,0 30 46,9 32 50,0 28 43,8 30 46,8 

Н 24 37,5 24 37,5 16 40,6 32 50,0 28 43,8 

 

На першому – діагностувально-цільовому  етапі актуалізувався перебіг 

розвитку досліджуваного феномена через формування в майбутніх учителів 

музики позитивного і ціннісного ставлення до процесу самовираження під 

час залучення до визначення власного художньо-творчого потенціалу, 

діагностики актуальних фахово-виконавських можливостей щодо створення 

індивідуальних художньо-виконавських концепцій. Викладачі, у свою чергу, 

допомагали майбутнім фахівцям визначити актуальні і потенційні творчі 

інтерпретаційні можливості 

Концепційно-пошуковий етап був націлений на розширення 

виконавсько-педагогічного тезауруса студентів, музично-стильових уявлень, 

формування в них умінь і навичок творчого самостійного трактування 
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музичних творів, як художньої цілісності, залучення студентів до творчої 

діалогової взаємодії, оптимального вибору художніх засобів для розкриття 

власного художньо-творчого потенціалу, вдосконалення наявного рівня 

виконавської підготовленості в музично-інструментальній галузі. На цьому 

етапі набуває інтенсивності спонукання студентів до створення художньо-

виконавських концепцій на засадах усвідомленого художньо-образного і 

семантичного аналізу музичних творів.  

Третій етап – результативно-оцінний – передбачав залучення 

майбутніх фахівців до оцінювання результатів творчого самовираження в 

процесі виконавсько-інструментальної підготовки, самокорекції, 

проектування траєкторій творчого фахового розвитку. Під час останнього 

етапу формувального експерименту творчу самоактуалізацію, самореалізацію 

і самовираження студенти усвідомлювали як пріоритетні цінності 

інструментального навчання. 

Розроблені педагогічні умови, котрі визначено й обґрунтовано в 

підрозділі 2.2, впроваджувались на усіх етапах формувального експерименту. 

Разом з тим, на кожному із етапів акцентувались певні умови, що 

засвідчувало переважний характер їхньої реалізації на даному етапі. У 

процесі формувального експерименту було перевірено ефективність 

методичної моделі розвитку творчого самовираження майбутніх учителів 

музики в процесі виконавсько-інструментальної підготовки. Запропонована 

модель (стор. 193) є динамічною структурою, яка містить мету художньо-

освітнього процесу, компоненти творчого самовираження, етапи дослідно-

експериментальної роботи і ґрунтується на впровадженні розроблених 

педагогічних умов та художньо-педагогічних принципів через методи, 

прийоми й засоби їх реалізації. 



 194 

 
Методика розвитку творчого самовираження майбутніх учителів музики  

в процесі виконавсько-інструментальної підготовки 
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Рис. 3.3 Методична модель розвитку творчого самовираження майбутніх 

учителів музики в процесі виконавсько-інструментальної підготовки 

Мета - розвиток творчого самовираження майбутніх учителів музики  

в процесі виконавсько-інструментальної підготовки 
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Для проведення формувальної роботи ми залучали викладачів кафедри 

музично-інструментальної підготовки ДЗ «Південноукраїнський 

національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського», які за 

нашою методикою здійснювали необхідні експериментальні процедури. На 

першому етапі (діагностувально-цільовому) було акцентовано на реалізації 

таких педагогічних умов: актуалізація ціннісно-смислових аспектів 

особистісно-професійної самореалізації майбутніх учителів музики в процесі 

виконавсько-інструментальної підготовки і використання синергетичного 

потенціалу інтерпретації музичного твору в процесі опанування різними 

формами виконавсько-інструментальної діяльності. Означені умови були 

спрямовані, в першу чергу, на розвиток мотиваційно-ціннісного компоненту 

досліджуваного феномена, і супроводжувалися використанням методів і 

прийомів: музично-інструментальної самопрезентації, художньо-емоційного 

моделювання, художньо-творчого портрета, художньо-виконавської 

інтриги.  

Під час залучення студентів до створення музично-інструментальної 

самопрезентації кожному пропонувалося залучитися до створення власної 

творчо-виконавської візитки «Музично-інструментальне selfie». В межах 

даного методу студенти мали самостійно обирати інструментальний твір з 

власного репертуару, над яким вже працювали з викладачем у класі 

основного музичного інструменту. П’єса за вибором студента мала 

максимально розкривати його художньо-виконавські та творчі можливості 

емоційність, а також продемонструвати його фахову грамотність, 

ерудованість у виконавсько-інструментальній галузі. Метою даного методу 

була активізація самодослідження студентами власних потенційних 

особистісно-фахових можливостей через усвідомлення своїх 

інструментально-виконавських досягнень. На основі усвідомлення власних 

художньо-виконавських переваг, через самостійне інтерпретування 

музичного твору, студенти мали охарактеризувати себе, продемонструвати 

свої «сильні сторони», акцентувати увагу на переважних рисах свого 
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темпераменту і характеру, фахових і професійних якостях.  

Студенти мали змогу використовувати допоміжні засоби за власним 

бажанням (такі, як мультимедійний супровід, художньо-вербальна рецензія 

тощо). Завдяки цьому студенти, які мали недостатньо високий рівень 

інструментально-виконавських навичок, могли компенсувати власні недоліки 

яскравим художнім оформленням. Наприклад, одним із студентів – учасників 

експерименту була презентовано «Тривимірну картину» . Під час виконання 

Етюда-картини С. Рахманінова Ор. 39 № 2 на екрані було продемонстровано 

мультимедійний ряд картин художників-імпресіоністів, а супроводом до 

музики звучав вірш Ф. Тютчева «Как хорошо ты, о море ночное…» у запису. 

Завдяки даному прийому студенту вдалося, в певній мірі, «нівелювати» деякі 

виконавські недоліки, продемонструвати творчий підхід, створити натхненну 

атмосферу сприйняття музичного образу, занурення в емоційний стан твору, 

визначити власне бачення художньо-смислового змісту музики. 

Після демонстрації кожного «Музично-інструментальне selfie» 

відбувалося колективне обговорення його особливостей, оригінальності, 

творчих знахідок. Визначалося, чи збігаються висновки слухачів щодо 

музичного «портрету» виконавця із думками «творця» виконавсько-

інструментальної візитки. Впровадження даного методу дало змогу 

студентам усвідомити сутність доведення власної виконавської інтерпретації 

музичного твору до рівня художньо-творчої концепційності через 

самостійний пошук узагальнюючої ідеї, творчого задуму і шляхів його 

донесення до слухачів.  

Слід відмітити, що такі творчі самовиражальні дії студентів сприяли 

будуванню основи для художньої комунікації між всіма учасниками 

формувального експерименту, і музичними творами, які студенти вчилися 

сприймати як суб’єкт художньої комунікації. Студенти замислювалися над 

значенням творчого самовираження в процесі виконання інструментальних 

творів для фахового саморозвитку і самовдосконалення. Більшість із 

випробуваних відмічали важливість досліджуваного феномена. 
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В межах даного методу було використано прийом художньо-

емоційного моделювання. Для цього було проведено окремий майстер-клас 

для учасників експерименту. Даний прийом було націлено на актуалізацію 

творчо-вольових зусиль студентів, які усвідомлювали недостатню емоційно-

експресивну виразність виконання обраного твору. У такий спосіб через 

художньо-психологічну бесіду з використанням художніх текстів та 

метафоричних зображень студенти мали змогу «викликати» в собі через 

актуалізацію певного емоційного досвіду необхідний стан. Прийом 

художньо-емоційного моделювання був покликаний стати джерелом 

художньо-переконливого чуттєво-інтелектуального самовираження 

особистості. 

Методу художньо-творчого портрета був безпосередньо-пов’язаний з 

методом музично-інструментальної самопрезентації і націлений на 

спонукання майбутніх фахівців до діагностування і презентації своїх 

художньо-творчих потенцій у виконавсько-інструментальній галузі, 

моделювання, на основі діагностики власного фахового образу, 

конструювання художньо-творчого портрету Іншого, Автора, музичного 

твору. 

Під час пояснення і розкриття сутності даного методу студентам 

викладачі не обмежувалися прикладами інтерпретаційної творчості в галузі 

інструментального виконавства, зокрема на уроках музики, а знаходили їх і в 

знайомих для майбутніх фахівців життєвих ситуаціях або в творах інших 

мистецтв. Наприклад, у цьому сенсі еталоном став фільм відомого 

японського кінорежисера Р. Акутагави «Брама Расьомон», заснований, як 

відомо, на антагоністичних інтерпретаціях однієї і тієї ж події її учасниками. 

Іншим прикладом були інтерпретації будь-якої події в інформаційному 

просторі різними медіаструктурами і інформагентствами тощо. 

Розуміння студентами багатогранності і суперечливості проявів 

інтерпретаційних процесів у соціумі стало основою ціннісного сприйняття 

феномену унікальності, неповторності, самобутності процесу творчого 
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самовираження під час створення виконавсько-інструментальних концепцій. 

У процесі осмислення реальних, художніх і змодельованих ситуацій 

майбутні вчителі музики через аналіз, зіставлення і порівняння різних 

суджень і думок мали змогу опановувати рядом методів створення 

індивідуальної особистісних художньо-інтерпретаційних позицій, необхідних 

для формування власних ціннісних критеріїв та індикаторів. 

Зокрема, для збільшення ефективності впровадження даного методу 

було використано арт-проективний прийом створення портрету-колажу. 

Колаж є одним з продуктивних видів навчальної роботи, основа якого – 

вільний творчий пошук, а основним критерієм є узгодженість форми і змісту, 

підпорядкованість обраних виражальних засобів центральній ідеї, художній 

концепції. Було створено таки види колажів: портрет Автора, створений з 

фрагментів нотних текстів його найбільш визначних творів, який 

демонструвався у супроводі художньо поєднаного виконання основних тем 

його найвідоміших творів; портрет музичного твору, який зображувався за 

допомогою нот і фото-фрагментів, які метафорично передавали образний 

зміст даного твору; відео-портрет відомого музиканта-виконавця (Г. Гульд), 

сконструйований з відео і фото фрагментів його творчого життя тощо.  

Викладачі з основного музичного інструменту допомагали студентам в 

процесі роботи в межах даного методу виробити своє бачення, свою «точку 

зору», яка б дозволяла рельєфно передати систему їх внутрішніх зв’язків з 

художньою інформацією. Критерієм відбору тематики творчих портретів з 

метою творчого самовираження були інтереси та творчі інтенції студентів, а 

їхнє остаточне оформлення визначалося індивідуальністю, музично-

інструментальною розвиненістю, художньо-освітньою обізнаністю 

майбутнього фахівця. 

Використання методу художньо-творчого портрету спонукав студентів 

до концепційного бачення, через визначення художніх невербальних образів 

(необ’єктивовані творчі елементи), визначення шляхів реалізації художньої 

концепції. Використання даного методу зумовлювало активізацію 
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зацікавленості студентів у творчому самовираженні в процесі художньо-

творчої інтерпретації мистецьких явищ, формування аргументованості 

тлумачення музичних творів, прояви художньої фантазії, уяви, пошук 

стильовідповідних засобів реалізації власної художньої концепції.   

Діагностувально-цільовий етап формувального експерименту з 

розвитку досліджуваного феномена передбачав використання методу 

художньо-виконавської інтриги, який був спрямований на опанування 

студентам навичками використання риторичних прийомів стимулювання 

зацікавленості слухачів (студентів, учнів) щодо образного змісту музичного 

твору на основі поєднання емоційної складової вербального повідомлення, 

зумовлював активізацію творчо-образного мислення учасників 

експерименту, розширення горизонту їх вербально-інтерпретаторських 

уявлень в межах створення художньої рецензії на музичний твір.  

Метод художньо-виконавської інтриги (фр. intrigue, від лат. intrico — 

заплутую) ґрунтується на створенні високого рівня зацікавлення, здивування, 

емоційного напруження в процесі сприйняття музичної інформації. 

Основним елементом художньо-педагогічної інтриги є організація ситуації 

очікування через «зломлення» логічного ходу художнього повідомлення, 

семантичні паузи, провокування виникнення в слухача множинності 

віртуальних перспектив в процесі художньої комунікації на основі поєднання 

емоційного та інтелектуального інтересу.  

В умовах даного методу використовувався прийом експрес-

проектування у формі «провокативного перфомансу». Перформанс зазвичай 

визначають як «публічне створення артефакту за принципом синтезу 

мистецтва і не-мистецтва, що не потребує спеціальних професійних навичок і 

не претендує на довговічність», «мистецтво миті, яке балансує на межі буття 

і небуття» [18, с. 37]. Класичний перфоманс як жанр формується у напрямку 

Концептуального мистецтва. Мистецтво перформансу неможливе без 

комунікації, як вербальної, так і невербальної. Основою перфомансу є 

поєднання різнорідних мистецьких практик, як-от література, театр, музика 
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тощо. Базовий елемент, який поєднує ці мистецтва – різні види комунікації, 

що ґрунтуються на ігровому моменті [7].  

Відповідно до сучасних концептуальних традицій, в перфомансі 

твором мистецтва стає сам автор. Художня концепція перфомансу будується 

на бажанні автора продемонструвати свою, унікальну, суб’єктивну точку 

зору на певне явище, продемонструвати власне бачення, думки, характер, 

викликаючи в глядачів здивування. В межах даного методу студенти 

готували експрес-проекти (індивідуальні проекти малих форм, створені в 

умовах обмеженого часу) у формі перфомансу.  

Студентами були презентовані таки види проектів: «Чому це не так?» 

(переосмислення відомих мистецьких творів, їхньої змістовності через 

порушення логіки вербальної інтерпретації, введення нових, неочікуваних 

даних, абсурдної інформації з метою виходу слухачів із звичної позиції 

сприйняття, активізацію латерального мислення, інтересу слухачів для 

встановлення певної «художньої істини»); «Неочікувана паралель» 

(презентація двох чи більше творів мистецтва, в тому числі різних видів, які 

на перший погляд не мають нічого спільного з метою знаходження 

неочікуваних деталей, які дозволять обґрунтувати спільну ідею); «Що буде 

далі?» (парна імпровізація на музичному інструменті, в умовах ансамблевого 

музикування якої перший партнер починає імпровізувати на основі 

попередньо заготовленого образного змісту, його партнер на основі 

активізації уяви і асоціативного мислення відстежує певний «сюжет» і 

намагається передбачити якого подальшого розвитку отримає образ «героя», 

після чого другий виконавець продовжує імпровізацію на основі власної 

концепції, а слухачі аналізують, яке з передбачень було ближчим).  

Така форма творчого самовираження сприяла підвищенню художньо-

освітнього інтересу до інтерпретації, художньо-пізнавальної активності, 

зумовлювала активізацію творчого пошуку, «вмикало» підчас парадоксальні 

напрями виконавсько-інструментальної діяльності. Це, у свою чергу, 

розширювало творчі обрії студентів, спонукало їх шукати все нові і нові 
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художні асоціації, образні уявлення, музикознавчі матеріли для вивчення, 

усвідомлення, аналізу й порівняння. 

Підтримка з боку викладачів у визначенні й створенні студентами 

власних виконавсько-інструментальних концепцій полягала в емоційному 

стимулюванні процесу творчого самовираження випробуваних. Зокрема, 

викладачі демонстрували майбутнім фахівцям декілька варіантів художньо-

вербальних інтерпретацій музичних творів, виконаних відомими 

музикантами-просвітниками з використанням принципу художньої інтриги, 

як-от: музичні бесіди мистецтвознавців-педагогів: М. Казініка, 

А. Варгафтика, Б. Цандер та ін. Студентам було запропоновано обрати 

найбільш переконливі варіанти художньо-вербальних інтерпретації 

мистецьких явищ і обґрунтувати вибір. Створення таких проблемних 

ситуацій сприяло створенню творчої атмосфери занять, активізації творчо-

образного мислення, розвитку в студентів творчого ставлення до процесу 

художньо-виконавського осягнення і втілення музичного твору, осмислення 

художньо-освітньої інформації, що викликало бажання удосконалювати 

власну виконавсько-інструментальну підготовленість. Творче самовираження 

в межах даного методу проявлялося у розширенні горизонту художньо-

інтерпретаторських досліджень майбутніх фахівців з питань концепцій 

текстоутворення, текстосприйняття, художнього діалогу, що зумовлювало 

розширення семантичного змісту, фактуризації музичних образів, художньо-

експериментальне трактування інструментальних творів. 

Отже, перший – діагностуально-цільовий – етап формувального 

експерименту з розвитку творчого самовираження майбутніх учителів 

музики в процесі виконавсько-інструментальної підготовки містив різні види 

і форми мотивації, пов’язані з досвідом емоційно-ціннісного, творчого 

ставлення до інтерпретаційної складової своєї майбутньої професійної 

діяльності. Використання означених вище методів і прийомів сприяло тому, 

що студенти починали прагнути виражати здатність не тільки мотивувати 

самого себе до творчої самовиражальної діяльності, а й організовувати 
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конструктивне обговорення й опрацювання з викладачами різних (нерідко 

суперечливих) проявів феномену художньо-виконавської концепції як 

результату самовираження особистості, відчувати потребу в «декодування», 

тлумачення авторського задуму, індивідуальності композитора в її 

конкретних проявах в інструментальній музиці. 

Крім того, формувальна робота на даному етапі була спрямована на 

формування в майбутніх фахівців здібності критично оцінювати художню 

переконливість власної інтерпретаторської концепції, визначати свої сильні 

та слабкі сторони як виконавця-інструменталіста, а також з’ясовувати і 

обирати засоби подолання існуючих недоліків, прогнозувати і проектувати 

способи максимально яскравої демонстрації своїх самовиражальних творчих 

можливостей.  

На другому етапі формувального експерименту (концепційно-

пошуковому) переважним була реалізація педагогічної умови стимулювання 

студентів до створення індивідуальних художно-виконавських концепцій на 

засадах семантичного аналізу музичного твору, власного емпатійно-

слухового досвіду і музикознавчого тезаурусу щодо існуючих мистецько-

виконавських традицій. Реалізація даної умови відбувалася на засадах 

семіотичного, герменевтично-рефлексивного і синергетичного 

методологічних підходів та використання методів і прийомів: концепційної 

матриці, художньо-інтерпретаційної нарації, художньо-інтерпретаційної 

фабули, творчих проектів, комунікативних тренінгів. 

Підкреслимо, що під час другого етапу студенти опановували необхідні 

способи музично-інструментальних дій для успішного розвитку творчого 

самовираження. На даному етапі актуалізувався процес удосконалення 

емоційно-творчого сприйняття, розуміння та інтерпретації-об’єктивації 

авторських (композиторських) музичних текстів з метою створення 

індивідуальних художньо-виконавських концепцій як суб’єктивного 

розкриття і втілення авторського художнього задуму. 

Реалізацію означеної вище педагогічної умови, здебільшого, було 
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здійснено на індивідуально-практичних заняттях з інструментально-

виконавських дисциплін. Саме індивідуальні форми інструментального 

навчання змогли забезпечити успішний перебіг індивідуально-неповторного, 

творчого діалогу студентів з викладачами, з музичними текстами-Авторами, 

що зумовлювало усвідомлене визначення та експресивно-інтонаційне 

звукове втілення власних індивідуальних художньо-виконавських концепцій, 

відповідних до існуючих мистецько-усталених виконавських традицій через 

самопред’явлення в умовах діалогової художньої взаємодії. Означене 

зумовлювало формування когнітивно-пошукового і комунікативно-

інтерпретаційного компонентів досліджуваного феномена. 

Одним із провідних художньо-педагогічних принципів організації 

другого етапу формувального експерименту був принцип розширення 

виконавсько-педагогічного тезаурусу студентів, через накопичення, корекцію 

і розширення музично-стильових уявлень, опанування алгоритмом 

декодування символіки авторського нотного тектсу, трактування образно-

художнього змісту і семантики музичних творів, залучення до творчої 

діалогової взаємодії через художньо-педагогічну вербалізацію змістовного 

наповнення твору, оптимального вибору засобів для розкриття власного 

художньо-творчого потенціалу в музично-інструментальній галузі тощо. Для 

розвитку творчого самовираження майбутніх учителів музики в процесі 

виконавсько-інструментальної підготовки студентів залучали до засвоєння і 

усвідомлення знань, формування суджень, розумінь стосовно ролі і 

значущості художньо-образних, інтонаційно-слухових уявлень, фантазії, 

інтуїції (як компонента творчого процесу), внемузичних художніх асоціацій, 

інших якостей і здатностей, які є основою будь-якої художньо-творчої 

діяльності.  

Майбутні фахівці ознайомлювалися на індивідуальних заняттях із 

основними положеннями, позиціями, теоріями та концепціями музичної 

психології, педагогіки мистецтва, музикознавства, теорії виконавства. Це, 

наприклад, перетворювальна інтентність уяви (С. Рубінштейн) [12], слухова 
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уява і внутрішні слухові уявлення (Г. Ципін) [16], музично-слуховий досвід 

(Б. Теплов) [13], педагогіка мистецтва (Г. Падалка) [6], структура музичного 

мислення (М. Михайлов) [5], музична пам’ять як «резервуар уяви», 

(Г. Коган) [4], виконавсько-мнемічні уміння (Д. Юник, Т. Юник) [17], 

накопичення «інтонаційного запасу» майбутнього музиканта (Б. Асаф'єв) [1], 

музична інтуїція (Н. Голубовська) [2] та інші. 

Набуття, розширення такого виконавсько-інструментального тезаурусу 

супроводжувалося використанням методу концепційної матриці. Даний 

метод був спрямований на формування здатності студентів методологічно 

обґрунтовано, на основі семантичного та інтонаційно-слухового аналізу 

будувати модель авторської концепції музичного твору та її власної 

інтонаційно-інтерпретаційної версії в уявній та наочній формах, де в одному 

вимірі розглядається драматургія музичного твору, а в іншому – засоби її 

втілення. 

Викладачі залучали студентів до вивчення різних інтерпретаційних 

трактовок музичних творів, рівневої системи одиниць організації 

змістотворення, розробленої Д. Усковою [14]; методів пізнання творів 

мистецтва в педагогічному процесі І. Силантьєвої [9]; структури і 

функціональності інтерпретації як предмета психології в суб’єктному підході 

А. Славської [10]; визначення змістотворювального контексту як системи 

спрямованої трансляції сенсу в концепції Л. Кагермазової [3] тощо. 

Пояснимо, як відбувалося таке вивчення на деяких прикладах. У 

концепції А. Славської [10] ознаки особистісних особливостей процесу 

інтерпретування виражаються в дихотомічних зв’язках: абстрактність-

конкретність, суб’єктивізм-об’єктивізм, контекстність-фрагментарність 

тощо. Означені пари використовувалися студентами в якості моделі-матриці 

побудови виконавсько-інструментальних інтерпретацій музичних творів. 

Наприклад, співвідношення абстрактність і конкретність майбутні 

фахівці пов’язували з визначенням «зонності» значень музично-виконавської 

термінології, пара суб’єктивізм-об’єктивізм визначала ступінь виконавського 
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«входження» студентів-інтерпретаторів у художній авторський задум. 

Використання таких матриць дозволяло студентам методологічно грамотно 

підходити до процесу інтерпретації інструментального твору, вести 

цілеспрямовану інтерпретаційну роботу в досить чітко визначених межах під 

час створення особистісної художньо-вконавської концепції музичного 

твору. Тим самим домагатися кращого результату, що позначалося на 

результативності розвитку творчого самовираження. 

Крім того, моделювання таких концепційних матриць на конкретні 

музичні, що вивчаються, дозволило не тільки отримувати необхідну 

інформацію, пов’язану з індикацією (спостереження, фіксації, контролю) 

рівня інтерпретаційних знань, умінь і навичок студентів, а й розвивало в них 

суб’єктивно-творчі здібності до виконавської інтерпретації. 

Украй корисним і пізнавальним в контексті визначення концепційної 

змістовності інструментальних творів стало звернення на заняттях з 

основного музичного інструменту і концертмейстерського класу до 

п’ятирівневої системи одиниць організації змістотворення, розробленої 

Д. Усковою [14]: 1 – художній елемент (ознака), 2 – художній образ (символ), 

3 – подійний ряд (сюжет, фабула), 4 – художній текст (підтекст), 5 – 

позатекстові структури (концепт). У процесі проведення формувального 

експерименту дана концепція використовувалась як актуальна психолого-

педагогічна парадигма, спрямована на оптимізацію механізмів 

змістотворення. Як засвідчило практичне використання даної методики, її 

освоєння майбутніми фахівцями є індивідуалізованим. Студенти 

демонстрували непогані результати в розумінні й аналізі будь-якого одного 

або декількох рівнів і в той же час мали слабкі уявлення та орієнтації в інших 

рівнях даної системи. 

Перший рівень пов’язаний із зовнішніми ознаками об’єкту 

інтерпретації – інструментального твору. Студентів залучали до визначення 

динамічних, темпових, метроритмічних, тембральних, ладових  

характеристик музики. Під другим рівнем розуміється емоційно-інтонаційна 
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сторона твору. Третій рівень – це умовна «програмність», конкретна форма і 

міра її прояву. Четвертий рівень зумовлював визначення і осмислення 

майбутніми фахівцями індивідуальних, авторських характеристик музичного 

твору. П’ятий рівень був покликаний забезпечити перехід змістотворення в 

результуючу фазу – акустичну форму втілення художнього змісту музичного 

твору, яка характеризує твір, що інтерпретується, перш за все, як виконавська 

концепція. 

Визначення студентами змісту художньо-виконавських концепцій, з 

урахуванням авторського контексту, було пов’язане з активним творчо-

дослідницьким пошуком, який виражається в розкритті, коригуванні й 

уточненні художнього образу твору, «закодованого» в авторському нотному 

тексті, та знаходженні стильовідповідних і образовідповідних виконавсько-

виражальних засобів. У даному контексті значна увага викладачів була 

сконцентрована на глибоке розуміння студентами музичних ремарок і 

термінології, адже констатувальний експеримент показав наявність у 

студентів певних проблем у цій сфері. Для учасників формувального 

експерименту було проведено майстер-клас, основною метою якого біло 

дослідження авторських ремарок у межах змісту художнього світу 

композитора. Адже через авторські ремарки репрезентується експресивно-

семантичний стиль композитора. На майстер-класі, на прикладах музичних 

творів, було практично проаналізовано: яким чином словесний термін у 

нотному тексті відображає образ. Наприклад, ремарка «Allegro», що 

перекладається з італійської як «веселий, радісний», в музичному тексті має 

формальну ознаку темпа і визначається як «швидкий темп, що відповідає 

ігу», а, згідно зі шкалою метроному Мельцеля – це швидкість від 126 до 138 

ударів на хвилину. Крім того, «Allegro» І. С. Баха, Л. Бетховена або 

Р. Шумана має різний характер і різні ступені швидкості руху. Тому 

зверталась увага студентів на прочитання і тлумачення ремарок, перш за все, 

як художніх характеристик образного змісту.  

Також було розглянуто, як авторські ремарки пов’язуються з 
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конкретними способами їхньої виконавської реалізації (динамікою, 

артикуляцією, темпоритмом, тембром тощо). Така робота сприяла 

поглибленню усвідомлення студентами важливості аналітичної роботи в 

процесі опанування нотного тексту і, взагалі, підвищення ступеня 

обізнаності, сформованості суджень і розумінь студентів щодо декодування 

нотного запису як авторського послання. Крім того, метод концепційної 

матриці дозволив збільшити ґрунтовність музикознавчих знань щодо 

художньо-образної змістовності, семантики, способів розгортання музичної 

форми в авторсько-стильовому контексті. 

Використання методу художньо-інтерпретаційної нарації 

налаштовувало студентів на визначення «події» музичного твору, яка є 

динамічним початком у русі сюжету. Майбутні вчителі музики на засадах 

семантичного аналізу музичних творів та інтерпретаційної діалектичності 

з’ясовували, які «події» в тексті могли би бути опорними під час створення 

«інтерпретаційної історії». Викладачі як консультанти допомагали студентам 

усвідомити, що залежно від ступеня участі та значення в сюжеті «подіями» 

могли бути явища всіх рівнів тексту, які підтримують своїми 

характеристиками подану «історію», а зовнішність творів визначає 

насамперед тематизм. Особливо важливим було визначення наскрізних ліній 

персоніфікованих мотивів – акторів-персонажів уявної вистави (художньої 

інтерпретації). Їх трансформації дозволяли майбутнім фахівцям простежити 

сюжет, який розігрується; процес перетворень мотивів підтримувався 

змінами засобів виразності: ритміки, динаміки, гармонії, фактури, тембру. 

Студентів через навідні питання «підводили» до думки, що для створення 

художньо-виконавської концепції будь-яка деталь в музичному творі 

заслуговує на увагу: немає нічого необов’язкового, другорядного; евристичне 

мислення дозволяє генерувати концепцію – «точку зору щодо створення 

єдиної «історії». Приводився приклад виконавського опрацювання музичних 

творів великим піаністом С. Ріхтером, який в інтерв'ю говорив, що він 

годинами вивчає музичний текст з усіма авторськими вказівками, обдумуючи 
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їх, що б вникнути у творчий задум композитора.   

Викладачі акцентували увагу на інтерпретаційній діалогічності, 

зокрема, звертали увагу на те, що музичні твори, навіть найрозгорнутіші, 

оперують досить однорідним матеріалом і знаходяться в тісних тимчасових 

рамках, подійні процеси в них часом надзвичайно згущуються і є гранично 

стислими в порівнянні не тільки з реальним, а й художнім часом в інших 

видах нарації. Так, студенти мали змогу на виконавсько-педагогічному 

майстер-класі зрозуміти, що соната протяжністю звучання до 30 хвилин 

може містити колізії літературного твору великих розмірів. Майбутнім 

фахівцям пояснювали, що в процесі наративу для музиканта-інтерпретатора 

часом принципове значення має уявлення про імпліцитний образ автора, 

втілений у творі. 

Даний метод впроваджувався за допомогою використання прийому 

художньо-інтерпретаційної фабули, який був спрямований на визначення 

майбутніми фахівцями ключових наратологічних категорій в авторських 

текстах. На основі моделювання концепції художньо-виконавського 

«сюжету», через експертне розуміння взаємозумовленості існування її 

елементів, студенти брали участь у методі творчих проектів. 

Метод творчих проектів передбачав підготовку студентами невеликих 

збірних музичних програм в процесі квазі-педагогічної діяльності («Музичні 

скриньки», «Музичні колекції», та інші тематичні проекти із музичних творів 

шкільної програми «Музичне мистецтво»), об’єднаних певною темою, 

певним загальним художнім задумом у формах музичних презентацій-

ознайомлень, презентацій-порівнянь, де майбутні фахівці виступали би не 

тільки в якості виконавців-інструменталістів, а й художньо коментували, 

рецензували і презентували художньо-виконавські тлумачення музичних 

творів. 

Навіть сам процес створення таких проектів – від обговорення мети, 

завдань, розподілу обов’язків, ролей між студентами – учасниками команди 

обговорення і коригування варіантів трактувань художньої змістовості 
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обраних творів, розбудову художньо-виконавських концепцій і створення 

емоційної партитури сценарію виступу та його художньо-виконавської 

демонстрації мало вагомого значення. Крім того, програми мали своє логічне 

публічне завершення у відкритих концертах для дитячої та студентської 

аудиторії (в музичних та загальноосвітніх школах, гімназіях, ліцеях, 

педагогічних училищах, університеті).  

Особливо відзначимо участь майбутніх педагогів в цих програмах не 

тільки в якості сольних виконавців, а й у ансамблевій грі з іншими 

студентами-інструменталістами, як концертмейстерів солістів-вокалістів, 

вокальних і хорових ансамблів. Така жанрово-інструментальна 

різноманітність, функціональне розмаїття ролей, які відтворювали студенти,  

давали змогу не тільки виявити, збагатити і розширити їх фахову домінанту, 

тобто ту галузь виконавсько-інструментальної художньо-педагогічної 

діяльності, у якій даний студент може найбільш яскраво творчо 

самовиразитись. Студенти з низьким рівнем виконавство-інструментальної 

підготовленості брали участь у виконанні нескладних музичних творів у 

ансамблях, акомпанементах, художньо-педагогічних коментарях тощо. Такий 

індивідуально-диференційний підхід дозволяв не знижувати загальний 

художній рівень цих композицій-проектів. 

Слід додати також, що необхідністю було те, щоб всі учасники творчих 

проектів слухали один одного і колективно обговорювали переваги і 

недоліки у виступах. Більшості студентів виконання художньо-практичних, 

творчо-інтерпретаційних завдань спонукало багато в чому по-новому 

переосмислити художні явища, задуматися про речі, котрі не «лежать на 

поверхні», тобто відкрити для себе їх заново, що стане прикладом 

суб’єктивної інтерпретаційної творчості майбутнього вчителя музики. 

Відкриття студентами нових художніх смислів або, точніше, 

збагачення, збільшення початкових смислових конструктів виражалося в 

будь-якої складовій інтерпретаційного процесу – від виконавсько-

інструментального тезаурусу фахівця до його виконавської діяльності. 
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Зокрема, це було конкретизовано серед випробуваних на прикладах 

поширених серед студентів кліше-стереотипів, наприклад: Й. Гайдн – 

веселун і гедоніст, Й. Бах серйозний та важний; використання педалі на 

сучасних фортепіано в творах стиля «баррокко», написаних для клавесина 

небажано і стилістично невірно тощо. У процесі таких занять була 

можливість спостерігати над розвитком здатності студентів відмовлятися від 

набутих раніше стереотипів у своєму виконавстві, більш усвідомлено і 

критично підходити до вибору того чи іншого виконавсько-технологічного 

прийому під час створення власних інтерпретаційних моделей музичних 

творів – виконавських концепцій. 

Перевагами використання комунікативних тренінгів порівняно з 

іншими формами розвитку досліджуваного феномена були: створення 

комфортного художньо-творчого середовища, що дозволяло випробуваним 

визначити свої сильні і слабкі сторони під час творчого самовираження в 

процесі інструментального виконавства; взаємодія з оточуючими 

(однокурсники, інші студенти, викладачі та ін.) допомагала швидше 

зрозуміти, які інтерпретаційні та інструментально-виконавські уміння і 

навички вимагають удосконалення, усвідомити педагогічну доцільність їх 

використання у жанрово-стильових контекстах; здатність до творчого 

самовираження розвивалася на конкретних прикладах і одразу відбувався 

аналіз і самоаналіз успішності перебігу цього процесу, розширювався 

інтонаційно-слуховий тезаурус, формувався індивідуальний виконавський 

досвід. 

Означені тренінги дозволяли студентам у комфортній діалогічній 

формі обмінюватися думками, точками зору з певних художньо-

інтерпретаційних проблем, що дозволяло майбутнім фахівцям побачити і 

усвідомити сильні й слабкі сторони виконавсько-інструментальної 

підготовленості. А взаємодія з іншими учасниками тренінгу допомагала 

швидше зрозуміти, які художньо-інтерпретаційні якості, уміння та навички 

слід розвивати для успішного творчого самовираження в процесі 
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виконавсько-інструментальної підготовки. Під час проведення тренінгів 

майбутні вчителі музики навчалися гнучкості творчого мислення, творчому 

спілкуванню, прийняттю художньо-концепційної 

У результаті проведення комунікативних тренінгів у майбутніх 

фахівців формувалися здатність сприйняття і адекватної музично-

педагогічної реакції на створені іншими (студентами, викладачами) 

художньо-виконавської концепції, а також уміння емоційно-експресивними 

імпульсами-сигналами «запросити» їх до розуміння свого, випробуваного на 

даний момент художньо-концепційного відчуття. Студенти налаштовуватися 

на певний образний, емоційний модус, демонстрували розвиненість навичок 

швидких образних перевтілень, ототожнюючи себе з оповідачем, оратором, 

дійовою особою або ліричним героєм. В процесі такої художньої 

ідентифікації майбутні фахівці оволодівали технікою наслідування ознак 

творчого мислення, індивідуальним алгоритмом створення забарвленої 

особистісними смислами, емоціями художньо-виконавських концепцій.  

Для встановлення того, що зміни в результаті формувального 

експерименту зумовлені саме тими педагогічними умовами, художньо-

педагогічними принципами і методами, які розроблені в даному дослідженні, 

експериментальна робота з розвитку творчого самовираження в процесі 

виконавсько-інструментальної підготовки передбачала зіставлення 

результатів експериментальної групи з показниками контрольної групи, в 

якій заняття проводилися традиційним шляхом. Другий діагностичний зріз 

проводився на початку другого навчального семестру. Отримані дані 

висвітлюють підсумкові результати щодо розвитку творчого самовираження 

майбутніх учителів музики в процесі виконавсько-інструментальної 

підготовки у відповідності до розроблених критеріїв їх діагностики і 

запропоновано в таблицях 3.8, 3.9, на рис. 3.4 і в Додатку Ґ . 
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Таблиця 3.8 

Узагальнені результати діагностики розвиненості творчого самовираження 

студентів ЕГ  в процесі виконавсько-інструментальної підготовки 

(контрольний зріз)  

Експериментальна група (ЕГ) 

Р
ів

н
і 

Міра 

мотиваційно-

вольової 

спрямованості 

на творче 

самовираження 

як особистісно-

фахового 

пріоритету 

Ступінь 

обізнаності, 

сформованості 

суджень і 

розумінь 

студентів щодо 

декодування 

авторського 

музичного 

тексту 

Міра художньо-

стильової 

переконливості 

побудови і 

втілення 

власної 

художньо-

виконавської 

концепції 

Ступінь 

здатності до 

критичного 

самоаналізу і 

самооцінки 

продуктивності 

творчого 

самовираження 

з метою 

проектування 

виконавсько-

педагогічних 

стратегій. 

Середній показник 

розвиненості 

творчого 

самовираження 

В 

абс. % абс. % абс. % абс. % абс. % 

20 31,3 32 50,0 20 31,3 12 18,7 16 25,0 

С 40 62,5 28 43,8 32 50,0 32 50,0 36 56,3 

Н 4 6,2 4 6,2 12 18,7 20 31,3 12 18,7 

 

 

Рис. 3.4 Діагностика розвиненості творчого самовираження студентів 

в експериментальній і контрольній групах (контрольний зріз) 
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Таблиця 3.9 

Узагальнені результати діагностики розвиненості творчого самовираження  

студентів КГ в процесі виконавсько-інструментальної підготовки 

(контрольний зріз) 

Контрольна група (КГ) 

Р
ів

н
і 

Міра 

мотиваційно-

вольової 

спрямованості 

на творче 

самовираження 

як особистісно-

фахового 

пріоритету 

Ступінь 

обізнаності, 

сформованості 

суджень і 

розумінь 

студентів щодо 

декодування 

авторського 

музичного 

тексту 

Міра 

художньо-

стильової 

переконливості 

побудови і 

втілення 

власної 

художньо-

виконавської 

концепції 

Ступінь 

здатності до 

критичного 

самоаналізу і 

самооцінки 

продуктивності 

творчого 

самовираження 

з метою 

проектування 

виконавсько-

педагогічних 

стратегій. 

Середній показник 

розвиненості 

творчого 

самовираження 

В 

абс. % абс. % абс. % абс. % абс. % 

12 18,7 20 31,3 8 12,5 8 12,5 8 12,5 

С 32 50,0 36 56,2 32 50,0 24 37,5 32 50,0 

Н 20 31,3 8 12,5 24 37,5 32 50,0 24 37,5 

 

 

Аналіз представлених даних свідчить про те, що для студентів 

експериментальної групи характерні якісні позитивні зрушення в розвитку 

творчого самовираження в процесі виконавсько-інструментальної 

підготовки. Порівняно з даними попереднього зрізу кількість студентів з 

високим рівнем середнього показника за всіма критеріями збільшилась з 

9,4% до 25,0%. Позитивним було те, значно зменшилась кількість майбутніх 

фахівців з низьким рівнем середнього показника за всіма критеріями на 

28,1%.  

Як показують отримані результати, позитивним результатом проведеної 

експериментальної роботи стала тенденція підвищення високого рівня 

розвиненості творчого самовираження за критерієм міра мотиваційно-

вольової спрямованості на творче самовираження як особистісно-фахового 
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пріоритету на 21,9 %. Водночас зменшилась кількість студентів з низьким 

рівнем (на 37,6 %). Високий рівень розвиненості досліджуваного феномена за 

критерієм міра художньо-стильової переконливості побудови і втілення 

власної художньо-виконавської концепції збільшився відповідно на 37,5% і 

18,8%, а низький зменшився на 31,3% і 25,0%. Не набагато покращилися 

показники високого рівня розвиненості творчого самовираження майбутніх 

учителів музики в процесі виконавсько-інструментальної підготовки за 

критерієм ступінь здатності до критичного самоаналізу і самооцінки 

продуктивності творчого самовираження з метою проектування 

виконавсько-педагогічних стратегій (на 9,3%), тому на третьому етапі 

формувального експерименту було актуалізовано проблему розвитку 

комунікативно-інтерпретаційного і рефлексивно-проектувального 

компонентів досліджуваного феномена. 

Отже, у студентів експериментальної групи, загалом, відбулися 

статистично значущі зміни в показниках розвиненості творчого 

самовираження в процесі виконавсько-інструментальної підготовки після 

застосування експериментальної методики. 

У контрольній групі зміни, що відбулися в показниках, виражені значно 

менше. Так, високий рівень розвитку досліджуваного феномена за 

критеріями  міра художньо-стильової переконливості побудови і втілення 

власної художньо-виконавської концепції та ступінь здатності до 

критичного самоаналізу і самооцінки продуктивності творчого 

самовираження з метою проектування виконавсько-педагогічних стратегій 

збільшився відповідно на 3,1% і 6,3%, низький - зменшився за критерієм 

ступінь обізнаності, сформованості суджень і розумінь студентів щодо 

декодування авторського музичного тексту – на 25,0%. На 6,2% зменшився 

низький рівень розвиненості творчого самовираження за критерієм міра 

мотиваційно-вольової спрямованості на творче самовираження як 

особистісно-фахового пріоритету, показники високого рівня даного 

критерію збільшились теж на 6,2 %.   
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Узагальнені результати позитивних змін за кожним критерієм 

представлено в таблиці 3.10.  

Третій етап формувального експерименту - результативно-

оцінювальний був спрямований на розвиток усіх компонентів творчого 

самовираження майбутніх учителів музики в процесі виконавсько-

інструментальної підготовки. Враховуючи структуру й особливості розвитку 

досліджуваного феномену, на цьому етапі найбільше уваги було приділено 

розвитку комунікативно-інтерпретаційного і рефлексивно-пошукового 

компонентів творчого самовираження.  

Таблиця 3.10 

Результати позитивних змін у розвитку творчого самовираження студентів 

ЕГ і КГ в процесі виконавсько-інструментальної підготовки  

після контрольного зрізу 

Експериментальна група (ЕГ) Контрольна група (КГ) 

Рівні 
Показники розвиненості 

творчого самовираження 
Рівні Показники розвиненості 

творчого самовираження 

Високий +15,6% Високий +3,1% 

Середній +12,5% Середній +6,2% 

Низький -28,1% Низький -9,3% 

 

На останньому етапі формувального експерименту при впровадженні 

всіх педагогічних умов, перевагу було надано реалізації умови ініціювання 

самодослідження студентами потенційних особистісно-фахових 

можливостей через моніторинг і оцінку власних виконавсько-творчих 

досягнень з метою корекції та самовдосконалення виконавсько-

інструментальної підготовки. Переважно було використано методи і 

прийоми: художньо-творчої експертизи, компаративного аналізу 

виконавських інтерпретацій, самопроектування «виконавсько-творчого Я».  

Реалізація методу художньо-творчої експертизи відбувався у формі 

рольової гри, метою якої було не просто виконання музичного твору, а 

розуміння творчих принципів створення виконавсько-інструментальної 
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концепції. Студенти залучалися до активної участі у дискусії (від лат. 

discussion – розгляд, дослідження). Дискусійність використовувалася як один 

із основних ігрових прийомів, як спеціально організована процедура, 

спрямована, зокрема, на визначення рівня художньо-інтерпретаційних знань і 

умінь майбутніх учителів музики що виражаються в результативній фазі – 

загальному рівні розвиненості творчого самовираження. Участь у дискусії як 

рольової гри, стимулювала здатність до адекватних і оціночних суджень, 

критичного зіставлення, узагальнення, логічності і обґрунтованості 

висновків, вмінь довести доцільність власної виконавської інтерпретації, 

здійснення моніторингу творчих проявів та їх продуктивності тощо. 

Обов’язкова аргументованість суджень учасників допомагала уникнути 

авторитарності і необ’єктивності оцінювання будь-яких ігрових дій.  

Гра була розрахована на учасників трьох груп: «Інтерпретаторів», 

«Експертів-критиків», «Журі». Викладачі не брали безпосередньої участі в 

художньо-творчій експертизі інтерпретацій; вони виконували функції 

фасілітатора (який забезпечує успішну групову комунікацію щодо аналізу 

переконливості виконавського втілення музичних творів, вірних та 

помилкових інтерпретаційних суджень тощо ) і коуча (який допомагає 

ставити, оцінювати й коректувати цілі, завдання і результати).  

 В ході гри учасники мінялися ролями, таким чином, проводилися три 

раунди, після яких підбивалися підсумки щодо усвідомлення студентами 

творчих принципів створення виконавсько-інструментальної концепції. 

Критеріями оцінками художньо-творчої експертизи інтерпретації твору 

виступали – художньо-педагогічна змістовність образних характеристик, 

широта асоціацій, логічність, аргументованість, контекстність і критичність 

художньо-виконавського аналізу, стислість, ясність і артистизм викладення, 

оригінальність суджень, наявність власного ставлення  до виконавського 

втілення. 

Під час кожного раунду «Інтерпретатори» виконували музичні твори, а 

«Експерти» слухали і слідкували за якістю відтворення і особистісного 
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інтонаційного «озвучування» нотного тексту, у якому об’єктивований був 

авторський задум, після чого здійснювали критичний аналіз виконавської 

інтерпретації. Такий аналіз передбачав оцінювання за різними параметрами 

нотного тексту: звуковисотному, метро-ритмічному, агогічному, 

динамічному, артикуляційному, фактурному, стилістичному, жанровому, 

формотворчому тощо. 

Наступною частиною раунду була дискусія та обмін репліками. 

«Інтерпретатори» відповідали на критичні зауваження «Експертів», 

захищали, обґрунтовували свою виконавську інтерпретацію. Це 

супроводжувалося виникненням додаткових питань і відповідей учасників.  

Ті учасники рольової гри, які виконували функцію журі, оцінювали 

результати творчого самовираження інтерпретаторів та експертів. 

За такою ж схемою проводилися другий і третій раунди, в яких 

учасники мінялися ролями. В кінці гри викладачі підводили підсумки, 

визначали критичний аналіз, якій був визначений кращим, обґрунтованість 

виконавсько-інструментальних концепції інтерпретаторів, об’єктивність і 

адекватність суддівства журі. 

Дискусійність  як характерна сутнісна ознака художньо-комунікативної 

взаємодії в процесі залучення студентів до обговорення певної проблеми із 

з'ясуванням різних (іноді спірних) точок зору була не тільки провідним 

способом набуття нових знань, умінь і навичок у галузі інструментального 

виконавства, а й стимулом створення певних технологічних моделей 

виконавських концепцій. Такий підхід до виконавської підготовки був, 

багато в чому незвичною для майбутніх фахівців, творчою формою музично-

інструментального навчання, що істотно відрізняється від традиційного 

художньо-педагогічного процесу в інструментальному класі. 

Використання методу художньо-творчої експертизи через виконання 

студентами різних ролей-функцій, сама форма будови рольової гри, 

полемічна комунікативна взаємодія усіх учасників служили прикладом 

суб’єктивації інтерпретаційної творчості, ставали результатом творчого 
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самовираження майбутніх учителів музики. Студенти відмовлялися від 

шаблонних прийомів у виконавстві, стереотипів мислення; в них з’являлася 

можливість використовувати нові творчі підходи в оволодінні технологією 

створення виконавсько-інструментальних концепцій, гнучкість артистичної 

поведінки. Така діяльність, з одного боку, налаштовувала на прийняття, 

певний критичний відбір чужих творчих інтерпретацій, а з іншого – 

відбувалася актуалізація рефлексії, самоаналізу, потреби у фаховому і 

професійному вдосконаленні, розвитку творчих якостей тощо. 

З методом художньо-творчої експертизи безпосередньо був пов’язаний 

метод компаративного аналізу виконавських інтерпретацій. Впровадження 

означеного методу сприяло розвитку в студентів умінь та навичок 

грамотного експертного порівняння художньо-виконавських концепцій, 

ретельного розбору особливостей індивідуальних інтерпретацій, вивчення їх 

окремих елементів для створення цілісних концепційних суджень. В межах 

педагогічної роботи викладачі рекомендували до прослуховування певні CD, 

та DVD-записи інтерпретацій музичних творів відомими музикантами-

виконавцями для того, щоб згодом, на основі глибокого аналізу 

прослуханого і синтезу набутих знань, умінь та навичок в галузі 

інструментального виконавства студенти залучалися до пошуку способів 

художньо переконливого, наповненого особистісними смислами рішень 

конкретних художньо-інтерпретаційних задач через створення 

індивідуальних художньо-виконавських концепцій. 

Аналітична робота в межах методу велась у малих групах (викладач і два 

або три студенти). На основі принципу фасилітативної художньо-

педагогічної взаємодії викладач відігравав роль консультанта, коуча, 

стимулюючи студентів брати на себе ініціативу у керуванні процесом 

художнього дослідження. За результатами творчо-дослідницького заняття 

завданням студентів – учасників було написати компаративний звіт, у якому 

вони мали викласти основні результати власної дослідницької роботи. 

Після проведення творчо-дослідницького заняття учасники груп 
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зазначали, що цей метод виявився надзвичайно корисним, який «виступив» 

як «інтелектуальний ключ», котрий допоміг глибоко зануритися у музичну 

мову складного світу авторського стилю О. Скрябіна, твір якого був 

предметом порівняльного дослідження щодо компаративного аналіза 

виконавських концепцій п’єси Прелюдія № 9 ор. 11 О. М. Скрябіна  у 

виконанні чотирьох великих музикантів: В. Софроницького, В. Горовиця, 

С. Ріхтера, М. Плетньова. Викладач виконував функції консультанта-

координатора, здійснюючи педагогічний супровід аналітичних дій студентів. 

Сприйняття студентів було спрямовано на визначення характерних 

особливостей індивідуальних виконавських стилів видатних музикантів. 

Вони відстежили (за аудіозаписом і досліджуючи нотний текст), що 

головною рисою виконавського стилю Скрябіна є прийом rubato, що надає 

його музиці неповторну вишуканість, імпульсивність. Більшості прелюдій 

цього опусу властиві певні вальсообразність, танцювальність. Підкреслено, 

що В. Софроницький виконує Прелюдію швидше заданого метра, його темп 

ближче до alegretto. Динамічно прелюдія звучить в найтоншої нюансування 

від рр до mp. Він не дуже педантичний щодо ремарок автора. Так ritenuto 

авторське він виконує раніше на 2 такту (17 такт). Перше позначене ritenuto 

(такт 9) він не виконує. Дуже скупо користується прийомом accelerando, при 

цьому його фразування створює відчуття повної імпровізаційної свободи.  

С. Ріхтер виконує Прелюдію в більш швидкому метрі (70). Його грі 

властива графічна точність, вишуканість і простота. Всі голоси звучать 

ідеально прослуховуються, сплітаючись в єдину вертикаль. У його 

фразуванні спостерігається динамічно тонка хвилєподібність нюансів. Фінал 

перед ферматою (такти 29, 30) він виконує яскраво, загострюючи 

контрастність звучання. 

М. Плетньов виконує Прелюдію «близько» до метру, дуже ретельно 

виконує всі редакторські вказівки композитора. Прелюдія звучить в 

найтончайшої динаміці, прозоро, ажурно. Кульмінація Прелюдії звучить 

містично: у fermato почувається глибокий подих. Цей вишуканий прийом 
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робить виконання Плетньова неповторним.  

Аналізуючи результати впровадження даного методу можливо 

стверджувати, що студенти вже почали узагальнювати для себе певні 

алгоритми компаративного аналізу, і, в разі самостійного використання цього 

методу в процесі власної виконавсько-інструментальної підготовки, всі 

компонент їхнього творчого самовираження будуть ефективно розвиватися. 

У висновках студенти підкреслювали, що метод компаративного 

аналізу дав їм можливість усвідомити алгоритм виконавського аналізу, 

дослідити художній задум автора, проаналізувати всі виконавські засоби 

музичної виразності, якими користувалися великі музиканти-виконавці, 

дослідити найтонші психічні процеси музичної думки. 

Аналіз звітів, написаних учасниками груп продемонстрував глибину і 

осмисленість аналітичної роботи студентів, проведеної за педагогічної 

підтримки викладача.  

На останньому етапі розвитку досліджуваного феномена майбутні 

вчителі музики активно залучалися до процесу самопроектування 

«виконавсько-творчого Я». Студенти самостійно визначали напрями й шляхи 

реалізації власних траєкторій творчого розвитку в галузі інструментального 

виконавства. Варто зазначити, що базовим для формування здібності до 

самопроектування у студентів став рівень художньо-інтерпретаційних 

компетентностей, що свідчило про міру накопиченого творчого досвіду, 

художньо-виконавського тезауруса як умови створення і переконливого 

втілення художньо-виконавських концепцій. 

Процес самопроектування творчих досягнень розпочався з презентації 

його змісту і структури студентам як суб’єктам цього процесу. 

Самопроектування «виконавсько-творчого Я» розглядалося як творча, 

мотиваційно-ціннісна індивідуальна діяльність студентів, яка передбачає 

створення бажаного образу «виконавсько-творчого Я» і розбудову 

індивідуальної траєкторії його досягнення. Така діяльність дозволяла 

студентам – учасникам експерименту – оптимально, на основі власних 
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інтенцій, творчого потенціалу і фахового рівня, вдосконалити власну 

виконавсько-інструментальну підготовку і покроково, на основі 

усвідомленого індивідуального плану, досягати, або максимально 

наблизитися до бажаного виконавсько-творчого образу. Даний метод 

впроваджувався за допомогою прийому «Портфоліо» – технології, що 

забезпечує цілісний процес формування всіх компонентів творчого 

самовираження майбутніх учителів музики. До свого портфоліо студенти 

вносили всі результати власної творчої діяльності, отримані ними в процесі 

формувального експерименту, що сприяло індивідуалізації діяльності 

самопроектування кожного студента. На основі означених результатів, а 

також власних особистісних якостей, потреб, інтенцій, пріоритетів вони 

конструювали власний образ «виконавсько-творчого Я» та шляхи його 

вдосконалення в процесі подальшого навчання та фахової діяльності.  

Таблиця 3.11 

Узагальнені результати діагностики розвиненості творчого самовираження 

студентів ЕГ  в процесі виконавсько-інструментальної підготовки 

(підсумковий зріз)  

Експериментальна група (ЕГ) 

Р
ів

н
і 

Міра 

мотиваційно-

вольової 

спрямованості 

на творче 

самовираження 

як особистісно-

фахового 

пріоритету 

Ступінь 

обізнаності, 

сформованості 

суджень і 

розумінь 

студентів щодо 

декодування 

авторського 

музичного 

тексту 

Міра художньо-

стильової 

переконливості 

побудови і 

втілення 

власної 

художньо-

виконавської 

концепції 

Ступінь 

здатності до 

критичного 

самоаналізу і 

самооцінки 

продуктивності 

творчого 

самовираження 

з метою 

проектування 

виконавсько-

педагогічних 

стратегій. 

Середній показник 

розвиненості 

творчого 

самовираження 

К 

абс. % абс. % абс. % абс. % абс. % 

24 37,5 40 62,5 24 37,5 20 31,3 24 37,5 

Д 40 62,5 24 37,5 36 56,3 4 62,5 36 56,3 

Н 0 0,0 0 0,0 4 6,2 4 6,2 4 6,2 
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Отже, останній етап формувальної роботи щодо розвитку творчого 

самовираження майбутніх учителів музики в процесі виконавсько-

інструментальної підготовки сприяв цілеспрямованому розвитку усіх 

компонентів досліджуваного феномену, у тому числі здатності до 

адекватного оцінювання результатів власного творчого самовираження, 

самокорекції та проектування траєкторій фахового розвитку. 

Після закінчення формувального експерименту було проведено 

підсумковий зріз, який повинен був підтвердити позитивні зміни в 

розвиненості творчого самовираження студентів експериментальної групи в 

процесі виконавсько-інструментальної підготовки. Його результати 

запропоновано в таблицях 3.11, 3.12, на рис. 3.5 і в Додатку Ґ.  

Таблиця 3.12 

Узагальнені результати діагностики розвиненості творчого самовираження  

студентів КГ в процесі виконавсько-інструментальної підготовки 

(підсумковий зріз) 

Контрольна група (КГ) 

Р
ів

н
і 

Міра 

мотиваційно-

вольової 

спрямованості 

на творче 

самовираження 

як особистісно-

фахового 

пріоритету 

Ступінь 

обізнаності, 

сформованості 

суджень і 

розумінь 

студентів щодо 

декодування 

авторського 

музичного 

тексту 

Міра 

художньо-

стильової 

переконливості 

побудови і 

втілення 

власної 

вхудожньо-

иконавської 

концепції 

Ступінь 

здатності до 

критичного 

самоаналізу і 

самооцінки 

продуктивності 

творчого 

самовираження 

з метою 

проектування 

виконавсько-

педагогічних 

стратегій. 

Середній показник 

розвиненості 

творчого 

самовираження 

К 

абс. % абс. % абс. % абс. % абс. % 

12 18,7 20 31,2 8 12,5 8 12,5 12 18,7 

Д 36 56,3 36 56,3 32 50,0 28 43,7 32 50,0 

Н 16 25,0 8 12,5 24 37,5 28 43,8 20 31,3 
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Результати таблиць свідчать, що в експериментальній групі у порівнянні 

з контрольною підвищився рівень розвиненості всіх основних компонентів 

творчого самовираження майбутніх учителів музики в процесі виконавсько-

інструментальної підготовки. Відтак, наслідком участі студентів у 

формувальному експерименті стала позитивна динаміка перебігу процесів 

усвідомлення першокурсниками значення, цінності і специфіки процесу 

творчого самовираження; активне залучення до творчих форм інтерпретації 

інструментальних творів; успішна взаємодія з результатами творчого 

самовираження в процесі виконавсько-інструментальної підготовки; 

прагнення до самопроектування творчих досягнень у галузі 

інструментального виконавства тощо. 

 
Рис. 3.5 Діагностика розвиненості творчого самовираження студентів 

експериментальної та контрольної груп в процесі виконавсько-

інструментальної підготовки (підсумковий зріз) 

 

Як показують отримані результати, позитивним наслідком проведеної 

експериментальної роботи виявилась тенденція підвищення відсоткового 

рівня розвиненості досліджуваного феномена за критерієм міра 

мотиваційно-вольової спрямованості на творче самовираження як 

особистісно-фахового пріоритету відповідно на 6,2% і 12,5%. Водночас 
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низький рівень за означеними критеріями був відсутнім. Показники високого 

рівня розвиненості досліджуваного феномена за критеріями міра художньо-

стильової переконливості побудови і втілення власної художно-виконавської 

концепції та ступінь здатності до критичного самоаналізу і самооцінки 

продуктивності творчого самовираження з метою проектування 

виконавсько-педагогічних стратегій збільшились на 6,2 % і 12,6% кожний, а 

низькі зменшились відповідно на 12,5% і 25,1 %. 

У контрольних групах зміни, що відбулися, у показниках виражені 

значно менше. Так, високий рівень розвиненості збільшився на 6,2%, а 

низький зменшився також на 6,2%. 

Отже, у студентів експериментальної групи відбулися статистично 

вагомі зміни в розвитку творчого самовираження в процесі виконавсько-

інструментальної підготовки. Результати підсумкових вимірювань дали 

змогу виявити динаміку розвиненості досліджуваного феномена в двох 

групах. Узагальнені результати запропоновано в таблицях 3.13, 3.14.  

Таблиця 3.13 

Результати позитивних змін у розвитку творчого самовираження студентів 

ЕГ і КГ в процесі виконавсько-інструментальної підготовки  

після підсумкового зрізу 

Експериментальна група (ЕГ) Контрольна група (КГ) 

Рівні 
Показники розвиненості 

творчого самовираження 
Рівні Показники розвиненості 

творчого самовираження 

Високий +12,5% Високий +6,2% 

Середній + 0,0 % Середній +0,0% 

Низький -12,5% Низький -6,2% 

Одержані результати свідчать, що за період проведення формувального 

експерименту в експериментальній групі суттєво зменшився відсоток 

студентів із низьким рівнем розвиненості творчого самовираження в процесі 

виконавсько-інструментальної підготовки (з 46,8% до 6,2%). Натомість 

суттєво підвищилася кількість студентів звисоким  (з 9,4% до 37,5%) і 

середнім (з 43,8% до 56,3%) рівнями. 
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На відміну від експериментальної групи, в контрольній не відбулося 

суттєвих змін у загальній розвиненості творчого самовираження в процесі 

виконавсько-інструментальної підготовки. 

Таблиця 3.14 

Динаміка розвиненості творчого самовираження 

студентів ЕГ та КГ в процесі виконавсько-інструментальної підготовки 

 

 

Рівні 

Констатувальний зріз Контрольний зріз Підсумковий зріз 

КГ ЕГ КГ ЕГ КГ ЕГ 

абс. % абс. % абс. % абс.  % абс. % абс. % 

Високий 3 9,4 3 9,4 4 12,5 8 25,0 6 18,7 12 37,5 

Середній 15 46,8 14 43,8 16 50,0 18 56,3 16 50,0 18 56,3 

Низький 14 43,8 15 46,8 12 37,5 6 18,7 10 31,3 2 6,2 

 

 

на початку експерименту                                            наприкінці експерименту 

Рис. 3.6 Динаміка розвиненості творчого самовираження  

студентів ЕГ та КГ в процесі виконавсько-інструментальної підготовки 

 

Довести статистичну вартісність розбіжності між показниками в 

експериментальній та контрольній групах наприкінці формувального 

експерименту ми вирішили за допомогою багатофункціонального критерію 

*  Фішера (кутового перетворення Фішера), оскільки: 1) в дослідженні 

брали участь дві групи студентів (ЕГ, КГ); 2) кількість студентів у групах 

була більшою, ніж 5 осіб.  

Критерій Фішера використовувався нами з метою порівняння та 

зіставлення кількісних показників експериментальної та контрольної груп 
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учасників формувального експерименту, а також для перевірки рівності 

дисперсій двох вибірок. Цей критерій відносять до критеріїв розсіювання. 

Для доведення статистичної вартісності було сформульовано такі 

гіпотези: 

- за вихідну гіпотезу 
0

H приймається припущення, згідно з яким частка 

осіб із низьким рівнем розвиненості творчого самовираження в процесі 

виконавсько-інструментальної підготовки в ЕГ наприкінці формувального 

експерименту значно не відрізняється від показників у КГ; 

- альтернативна гіпотеза 
1

H  ґрунтується на припущенні, згідно з яким 

авторська методика розвитку творчого самовираження в процесі 

виконавсько-інструментальної підготовки є ефективною і, відповідно, тому 

частка осіб із низьким рівнем розвиненості досліджуваного феномена в ЕГ 

наприкінці формувального експерименту буде значно меншою, ніж у КГ. 

Значення емпіричних частот за двома ознаками запропоновані в 

таблиці 3.15. 

За таблицею величин кутів   для різних відсоткових часток [8, с. 332] 

ми визначили величини, що відповідали відсотковим часткам у кожній групі. 

Таблиця 3.15 

Значення емпіричних частот за двома ознаками 

 

Групи 

Високий і середній рівні 

розвиненості творчого 

самовираження студентів в 

процесі виконавсько-

інструментальної 

підготовки 

Низький рівень 

розвиненості розвиненості 

творчого самовираження 

студентів в процесі 

виконавсько-

інструментальної 

підготовки 

 

Разом 

Кількість 

студентів 

Частка Кількість 

студентів 

Частка 

ЕГ 60 93,8% 4 6,2% 64 

КГ 44 68,7% 20 31,3% 64 
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У нашому випадку 869,3* емп . Отже, 
**

критемп
 . 

Побудована нами «вісь вартісності» подана на рис. 3.7. 

Отриманий результат належить до зони значущості. Отже, існує 

статистична розбіжність між показниками розвиненості досліджуваного 

феномена в експериментальній і контрольній групах наприкінці 

формувального експерименту, тому приймається гіпотеза 
1

H : частка осіб із 

низьким рівнем розвиненості творчого самовираження в процесі 

виконавсько-інструментальної підготовки в ЕГ наприкінці формувального 

експерименту значно менша, ніж у КГ. 

 
Рис. 3.7 Вісь значень для величин кутів  . 

 

Таким чином, отримані дані на всіх етапах дослідження засвідчують, що 

розроблена поетапна методика розвитку творчого самовираження майбутніх 

учителів музики в процесі виконавсько-інструментальної підготовки 

забезпечила підвищення рівня сформованості усіх компонентів 

досліджуваного феномена в експериментальній групі. 

 

 

3,869 
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Висновки до третього розділу 

 

У третьому розділі викладено зміст дослідно-експериментальної 

роботи, розкрито зміст, хід і результати експериментальної роботи: 

констатувального і формувального експериментів; висвітлено результати 

експериментальної перевірки ефективності розробленої методики розвитку 

досліджуваного феномена; доведено їхня статистична достовірність. 

Згідно компонентної структури творчого самовираження майбутніх 

учителів музики в процесі виконавсько-інструментальної підготовки було 

встановлено й науково обґрунтовано критерії та показники його 

розвиненості. 

Мотиваційно-ціннісному компоненту відповідає критерій міра 

мотиваційно-вольової спрямованості на творче самовираження як 

особистісно-фахового пріоритету з показниками: потреба у творчому 

самовираженні в процесі опанування різними формами виконавсько-

інструментальної діяльності; обґрунтованість суджень щодо значущості 

творчого самовираження для фахового самоздійснення в процесі 

виконавсько-інструментальної підготовки; ініціативність і зацікавленість 

студентів вербально-мистецькою інтерпретацією музичних творів. До 

другого – когнітивно-пошукового – компонента віднесено критерій ступінь 

обізнаності, сформованості суджень і розумінь студентів щодо 

декодування авторського музичного тексту з показниками: грамотність, 

аргументованість прочитання-тлумачення графічного нотного запису як 

основи звукового образу твору; ґрунтовність музикознавчих знань щодо 

образної змістовності, способів розгортання форми музичного твору як 

художнього тексту в авторсько-стильовому контексті; ініціативність, прояв 

художньої фантазії, асоціацій, музичного мислення щодо визначення 

авторського задуму і стильовідповідних виконавських засобів його 

реалізації). До третього, комунікативно-інтерпретаційного – був 

кореспондований критерій міра художньо-стильової переконливості 
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побудови і втілення власної художньо-виконавської концепції з показниками: 

самостійність, ініціативність студентів у визначенні звукообразного смислу 

твору, пошуку стильовідповідного характеру звукотворчості виконавської 

інтерпретації твору; самостійність, методична доцільність вибору 

виконавських прийомів, як художньо-технічного інструмента реалізації 

виконавської інтерпретації; експресивність звукоінтонаційної реалізації 

інтерпретаторської концепції, прояв «артистичної енергії» щодо емоційного 

«зараження» слухацької аудиторії. Рефлексивно-проектувальному 

компоненту відповідав критерій ступінь здатності до критичного 

самоаналізу і самооцінки продуктивності творчого самовираження з метою 

проектування виконавсько-педагогічних стратегій з показниками: 

обґрунтованість самоаналізу щодо творчого використання набутих знань і 

виконавських умінь у процесі створення і реалізації художньо-виконавської 

концепції; аргументованість оцінки логічності розгортання музичної форми, 

експресії, енергійного наповнення виконавської інтерпретації твору; 

адекватність оцінки і самооцінки художньо-педагогічних впливів у процесі 

вербальної та невербальної інтерпретації музичних творів). 

Визначення критеріального апарату дало змогу об’єктивно визначити 

стан розвиненості досліджуваного феномену, встановити динаміку 

формування творчого самовираження у студентів контрольної і 

експериментальної груп. Залучення значної кількості респондентів, 

використання різноманітних діагностичних методів забезпечили 

кваліфіковане проведення констатувального експерименту. Результати, 

отримані в процесі діагностики розвиненості творчого самовираження 

майбутніх учителів музики в процесі виконавсько-інструментальної 

підготовки, дали змогу визначити три рівні розвитку досліджуваного 

феномена  високий, середній, низький. 

Застосування в констатувальному експерименті методики інтегральної 

оцінки рівнів досліджуваного феномена на основі обґрунтованого 

критеріально-рівневого підходу засвідчило, що більшість студентів 
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знаходяться на середньому і низькому рівнях розвиненості. Таким чином, 

результати дослідження підтвердили необхідність застосування спеціально 

розробленої методики розвитку творчого самовираження майбутніх учителів 

музики в процесі виконавсько-інструментальної підготовки. 

Експериментальна перевірка запропонованої методики відбувалася під 

час формувального експерименту, який складався з трьох етапів: 

діагностувально-цільового, концепційно-пошукового і результативно-

оцінного. 

На першому – діагностувально-цільовому етапі –реалізовувалася мета 

формування в майбутніх учителів музики ціннісного ставлення до процесу 

самовираження, значущості виявлення власного художньо-творчого 

потенціалу. Даний етап забезпечувався переважно методами і прийомами: 

музично-інструментальної самопрезентації, художньо-творчого портрета, 

художньо-виконавської інтриги. Другий етап – концепційно-пошуковий етап 

передбачав розширення виконавсько-інструментального тезаурусу студентів, 

залучення до творчої діалогової взаємодії) забезпечувався методами і 

прийомами: концепційної матриці, художньо-інтерпретаційної фабули, 

творчих проектів. Результативно-оцінний етап визначався як етап рефлексії 

результатів творчого самовираження в процесі виконавсько-інструментальної 

підготовки. Даний етап забезпечувався методами і прийомами: художньо-

творчої експертизи, компаративного аналізу виконавських інтерпретацій, 

самопроектування «виконавсько-творчого Я».. 

Доцільна організація навчально-виховного процесу на кожному етапі 

експерименту забезпечила цілеспрямований розвиток усіх компонентів 

творчого самовираження майбутніх учителів музики в процесі виконавсько-

інструментальної підготовки.  

Після впровадження пропонованої поетапної методики розвитку 

означеного феномена, високого рівня досягли 37,5% студентів 

експериментальної групи та 18,7% контрольної. Середній рівень було 

виявлено в 56,3% випробуваних в експериментальній групі та 50,0% – у 
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контрольній.  

Наслідком участі студентів у формувальному експерименті стала 

позитивна динаміка перебігу процесів усвідомлення ними значення, цінності 

і специфіки процесу творчого самовираження; активне залучення до творчих 

форм інтерпретації інструментальних творів; успішна взаємодія з 

результатами творчого самовираження в процесі виконавсько-

інструментальної підготовки; прагнення до самопроектування творчих 

досягнень у галузі інструментального виконавства тощо. 

Отримані під час експериментальної формувальної роботи результати 

дозволили дійти висновку про ефективність упровадженої методики розвитку 

творчого самовираження майбутніх учителів музики в процесі виконавсько-

інструментальної підготовки. Обробка експериментальних даних методами 

математично статистики підтвердила достовірність отриманих результатів. 

Матеріали, що увійшли до розділу, опубліковані автором у наукових 

статтях [15, 16]. 
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ВИСНОВКИ 

 

У дисертаційному дослідженні здійснено теоретичне узагальнення та 

запропоновано практичне вирішення проблеми розвитку творчого 

самовираження майбутніх учителів музики в процесі виконавсько-

інструментальної підготовки: визначено сутність досліджуваного феномена, 

його зміст і компонентну структуру, виявлено наукові підходи і 

запропоновано художньо-педагогічні принципи, розроблено педагогічні 

умови і поетапну методику розвитку творчого самовираження та перевірено 

їх ефективність. На підставі аналізу результатів дослідження сформульовано 

такі висновки. 

1. Виявлено, що ґенеза феномена «самовираження» особистості 

складалася в рамках гуманістичної психології, як похідне від категорій 

«самоактуалізація» і «самореалізація». Феномен «самовираження» визначено 

як спосіб трансляції іншим своєї індивідуальності, створення певного образу 

свого «Я», бажання і прагнення висловити іншим свої внутрішні почуття, 

переконання, установки в процесі самопред’явлення. Визначено особливості 

творчого самовираження майбутніх учителів музики, які залежать від їх 

особистісно-фахових характеристик: фахово-творчої самосвідомості 

студентів, художньо-творчих здібностей, творчої інтенціональності 

особистості, досвіду вербально-виконавської мистецько-інтерпретаційної 

діяльності в процесі художньо-творчого діалогу з Автором, своїм «Я» та 

Іншими  в процесі різновидів художньої комунікації. 

2. Визначено сутність поняття «творче самовираження майбутнього 

вчителя музики в процесі виконавсько-інструментальної підготовки» як 

процес реалізації власного художньо-творчого потенціалу і виконавсько-

педагогічного досвіду через усвідомлене експресивно-інтонаційне звукове 

втілення індивідуальних художньо-виконавських концепцій відповідно до 

мистецьких виконавських традицій через самоздійснення студента як 

суб’єкта художньо-інтерпретаційної творчості в умовах діалогової художньої 
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взаємодії «композитор-виконавець-слухач» у виконавсько-педагогічному 

контексті, що забезпечує особистісно-фахове самоствердження, 

самореалізацію та самотворення. Висвітлено сутність феномена 

«індивідуальна художньо-виконавська концепція» як художньо-цілісного 

результату інтерпретаційно-творчої діяльності учителя-виконавця, як 

інтонаційної версії-моделі суб’єктивного осягнення смислового простору 

композиторської концепції (авторського задуму), «прихованої» в 

семантичних кодах музичного твору, котра особистісно забарвлена 

інтенційністю, емпатійністю, артистичною енергією, виконавсько-

педагогічним тезаурусом учителя-виконавця з метою наповнення 

особистісними смислами своєї «Я-концепції». Виявлено структуру творчого 

самовираження, яку складають мотиваційно-ціннісний, когнітивно-

пошуковий; комунікативно-інтерпретаційний; рефлексивно-проектувальний 

компоненти 

3. Теоретично обґрунтовано наукові підходи, які забезпечують 

методологічне підгрунтя виявлення і впровадження педагогічних умов та 

методичного забезпечення розвитку творчого самовираження майбутніх 

учителів музики в процесі виконавсько-інструментальної підготовки: 

антропологічний, семіотичний, герменевтично-рефлексивний, синергетичний 

і акмеологічний. Виявлено художньо-педагогічні принципи розвитку 

досліджуваного феномена: діалогічності виконавсько-педагогічної 

творчості, художньої наративності, художньо-виконавської ампліфікації, 

розширення мистецько-виконавського тезаурусу, принцип фасилітативної 

художньо-педагогічної взаємодії. 

4. Розроблено педагогічні умови розвитку творчого самовираження 

майбутніх учителів музики в процесі виконавсько-інструментальної 

підготовки: актуалізація ціннісно-смислових аспектів особистісно-

професійної самореалізації майбутніх учителів музики в процесі 

виконавсько-інструментальної підготовки, використання синергетичного 

потенціалу інтерпретації музичного твору в процесі опанування різними 
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формами виконавсько-інструментальної діяльності, стимулювання студентів 

до створення індивідуальних художньо-виконавських концепцій на засадах 

семантичного аналізу музичного твору, власного емпатійно-слухового 

досвіду і музикознавчого тезаурусу щодо існуючих мистецьких виконавських 

традицій, ініціювання самодослідження студентами потенційних 

особистісно-фахових можливостей через моніторинг і оцінку власних 

виконавсько-творчих досягнень з метою корекції та самовдосконалення 

виконавсько-інструментальної підготовки.  

5.  Виявлено критерії і показники розвиненості творчого 

самовираження майбутніх учителів музики в процесі виконавсько-

інструментальної підготовки: міра мотиваційно-вольової спрямованості на 

творче самовираження як особистісно-фахового пріоритету (з 

показниками: потреба у творчому самовираженні в процесі опанування 

різними формами виконавсько-інструментальної діяльності; обґрунтованість 

суджень щодо значущості творчого самовираження для фахового 

самоздійснення; ініціативність і зацікавленість студентів вербально-

мистецькою інтерпретацією музичних творів), ступінь обізнаності, 

сформованості суджень і розумінь студентів щодо декодування 

авторського музичного тексту (з показниками: грамотність, 

аргументованість прочитання-тлумачення графічного нотного запису як 

основи звукового образу твору; ґрунтовність музикознавчих знань щодо 

образної змістовності, способів розгортання форми музичного твору як 

художнього тексту; ініціативність, прояв художньої фантазії, асоціацій, 

музичного мислення щодо визначення авторського задуму і 

стильовідповідних виконавських засобів його реалізації), міра художньо-

стильової переконливості побудови і втілення власної художньо-

виконавської концепції (з показниками: самостійність, ініціативність 

студентів у визначенні звукообразного смислу твору, пошуку 

стильовідповідного характеру звукотворчості виконавської інтерпретації 

твору; самостійність, методична доцільність вибору виконавських прийомів, 
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як художньо-технічного інструмента реалізації виконавської інтерпретації; 

експресивність звукоінтонаційної реалізації інтерпретаторської концепції, 

прояв «артистичної енергії» щодо емоційного «зараження» слухацької 

аудиторії), ступінь здатності до критичного самоаналізу і самооцінки 

продуктивності творчого самовираження з метою проектування 

виконавсько-педагогічних стратегій (з показниками: обґрунтованість 

самоаналізу щодо творчого використання набутих знань і виконавських 

умінь у процесі створення і реалізації художньо-виконавської концепції; 

аргументованість оцінки логічності розгортання музичної форми, експресії, 

енергійного наповнення виконавської інтерпретації твору; адекватність 

оцінки і самооцінки художньо-педагогічних впливів у процесі вербальної та 

невербальної інтерпретації музичних творів). Встановлено високий, середній 

та низький рівні розвиненості досліджуваного феномена на основі 

розробленого критеріального апарату.  

6. Експериментально перевірено і доведено ефективність 

запропонованої авторської методики розвитку творчого самовираження 

майбутніх учителів музики в процесі виконавсько-інструментальної 

підготовки, яка включає три етапи. Діагностувально-цільовий етап 

(формування в майбутніх учителів музики ціннісного ставлення до процесу 

самовираження, значущості виявлення власного художньо-творчого 

потенціалу) забезпечувався методами і прийомами: музично-

інструментальної самопрезентації, художньо-творчого портрета, художньо-

виконавської інтриги. Концепційно-пошуковий етап (розширення 

виконавсько-інструментального тезаурусу студентів, залучення до творчої 

діалогової взаємодії) забезпечувався методами і прийомами: концепційної 

матриці, художньо-інтерпретаційної фабули, творчих проектів. 

Результативно-оцінний етап (рефлексія результатів творчого 

самовираження в процесі виконавсько-інструментальної підготовки) 

забезпечувався методами і прийомами: художньо-творчої експертизи, 



 238 

компаративного аналізу виконавських інтерпретацій, самопроектування 

«виконавсько-творчого Я».  

За результатами впровадження розробленої експериментальної 

методики розвитку творчого самовираження майбутніх учителів музики в 

процесі виконавсько-інструментальної підготовки встановлено позитивні 

зрушення показників за кожним критерієм в експериментальній групі, що 

свідчить про ефективність пропонованої методики розвитку творчого 

самовираження майбутніх учителів музики в процесі виконавсько-

інструментальної підготовки.  

Дисертаційне дослідження не вичерпує всіх аспектів розвитку 

досліджуваного феномена. Подальшого наукового розгляду потребують 

питання розвитку творчого самовираження майбутніх учителів музики в 

контексті формування їхніх індивідуальних виконавсько-педагогічних стилів 

діяльності. 
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ДОДАТКИ 

 

Додаток А 

Методика для діагностики навчальної мотивації студентів  

(А.  Реан и В. Якунін, модификація Н. Бадмаєвої) 

Шкали: навчальні мотиви – комунікативні, уникнення, престижу, 

фахові, творчої самореалізації, навчально-пізнавальні, соціальні мотиви  

Мета тесту: Діагностика навчальної мотивації студентів.  

Опис тесту: Методика розроблена на основі опитувальника А. Реана і 

В. Якуніна. До 16 тверджень вищеозначеного опитувальника додано 

твердження, які характеризують мотиви навчання, виокремлені 

В. Леотьєвим, а також твердження, які характеризують мотиви навчання, 

розроблені Н. Бадмаєвою в результаті опитування студентів. Це 

комунікативні, фахові, професійні, навчально-пізнавальні, широкі соціальні 

мотиви, а також мотиви творчої самореалізації, престижу та уникнення 

невдач.   

Інструкція до тесту: Оцініть за 5-ти бальною системою указані мотиви 

навчальної діяльності за значущістю для Вас: 1 бал характеризує мотив 

мінімальної значущості, 5 балів – максимальної.    

Тест: 

1. Навчаюсь, тому що мені подобається обрана професія.   

2. Щоб забезпечити успішність майбутньої фахової діяльності. 

3. Хочу стати кваліфікованим фахівцем.   

4. Щоб дати відповіді на актуальні питання, які належать до галузу 

майбутньої фахової діяльності.  

5. Хочу в повній мірі використовувати задатки, які в мене є, здібності 

до обраного фаху.  

6. Щоб не відставати від друзів.   

7. Щоб працювати з людьми, необхідно мати глибокі і загально 

сторонні знання.  
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8. Тому що хочу бути серед найкращих студентів.  

9. Тому що хочу, щоб наша навчальна група стала найкращою на 

факультеті.  

10. Щоб з’являлися нові знайомства і спілкуватися з цікавими людьми.  

11. Тому що набуті знання дозволять мені досягти всього необхідного у 

фаховій діяльності.  

12. Необхідно закінчити університет, щоб у знайомих не змінилося 

уявлення про мене, як про здібну, перспективну людину.  

13. Щоб уникнути осуд за погане навчання.  

14. Хочу бути ввічливою людиною навчального колективу.  

15. Не хочу бути гіршим за однокурсників.  

16. Тому що від успіхів у навчанні залежить рівень моєї матеріальної 

забезпеченості в майбутньому.  

17. Успішно навчатися, складати іспити і заліки тільки успішно.  

18. Просто подобається навчатися.   

19. Так як я поступив до інституту, то змушений навчатися, щоб 

закінчити його. 

20. Бути постійно готовим до виконання навчальних завдань.  

21. Успішно продовжити навчання на наступних курсах, щоб дати 

відповіді на конкретні навчальні питання.  

22. Щоб набути глибокі і міцні знання.  

23. Тому що в майбутньому думаю зайнятися науковою діяльністю за 

фахом. 24. Будь-які знання, які набуваються в межах факультету стануть у 

нагоді під час виконання фахової діяльності.  

25. Тому що хочу бути корисним для суспільства.  

26. Стати висококваліфікованим компетентним фахівцем.  

27. Щоб дізнаватися про нове, займатся творчою діяльністю.  

28. Щоб дати відповіді на проблемні питання розвитку суспільства.  

29. Бути на «доброму рахунку» серед викладачів.  

30. Домагатися позитивних відгуків з боку батьків і оточуючих.  
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31. Навчаюся тому, що так хочуть батьки.  

32. Тому що знання надають мені впевненості в собі.  

33. Тому що від успіхів в навчанні залежить моє майбутнє.  

34. Хочу отримати диплом з позитивними оцінкам, щоб мати переваги 

перед іншими.  

Обробка та інтерпретація результатів тесту:  

• Шкала 1. Комунікативні мотиви: 7, 10, 14, 32.   

• Шкала 2. Мотиви уникнення: 6, 12, 13, 15, 19.   

• Шкала 3. Мотиви престижу: 8, 9, 29, 30, 34.   

• Шкала 4. Фахові, професійні мотиви: 1, 2, 3, 4, 5, 26.   

• Шкала 5. Мотиви творчої самореалізації: 27, 28.   

• Шкала 6. Навчально-пізнавальні мотиви: 17, 18, 20, 21, 22, 23, 24.   

• Шкала 7. Соціальні мотиви: 11, 16, 25, 31, 33.   

 

Під час обробки результатів тестування необхідно визначити середній 

показник за кожною шкалою опитувальника. 
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Додаток Б 

Тест «Диагностика ґрунтовності знань майбутніх учителів музики в 

галузі інструментального виконавства»  
(«не знаю», «погано знаю» – 1 бал, «добре знаю» – 2 бали,  

«відмінно знаю» – 3 бали)  

  

1. Чи знаєте Ви: закономірності історичного розвитку зарубіжної 

музичної культури, її своєрідності та особливостей на різних етапах 

історичного процесу?  

А) не знаю; Б) погано знаю; В) добре знаю); Г) відмінно знаю.   

2. Чи знаєте Ви: окремі естетичні, теоретичні та історичні концепції 

музичного мистецтва, які впливали на композиторську творчість?  

А) не знаю; Б) погано знаю; В) добре знаю); Г) відмінно знаю.  

3. Чи знаєте Ви: періодизацію музично-історичного процесу, динаміку 

розвитку та еволюції найважливіших жанрів світової музичної культури?  

А) не знаю; Б) погано знаю; В) добре знаю); Г) відмінно знаю.   

4. Чи знаєте Ви: музичну культуру країн Західної Європи, своєрідність 

становлення і розвитку національних композиторських шкіл у художньому 

контексті загальноєвропейської культури?  

А) не знаю; Б) погано знаю; В) добре знаю); Г) відмінно знаю.   

5. Чи знаєте Ви: найвидатніші інструментальні твори зарубіжних 

композиторів, які віддзеркалюють життя, історію і характер свого народу?  

А) не знаю; Б) погано знаю; В) добре знаю); Г) відмінно знаю.   

6. Чи знаєте Ви: закономірності історичного розвитку української 

(китайської) музичної культури, його своєрідність та особливості на різних 

етапах історичного процесу?  

А) не знаю; Б) погано знаю; В) добре знаю); Г) відмінно знаю. 

7. Чи знаєте Ви: музичну культуру України (Китаю), своєрідність 

становлення і розвитку української (китайської) національної 

композиторської школи в художньому контексті загальноєвропейської 

(світової) культури?  

А) не знаю; Б) погано знаю; В) добре знаю); Г) відмінно знаю.   
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8. Чи знаєте Ви: видатні інструментальні твори українських і зарубіжних 

композиторів, які віддзеркалюють життя, історію і характер свого народу?  

А) не знаю; Б) погано знаю; В) добре знаю); Г) відмінно знаю.   

9. Чи знаєте Ви: значення фольклору як основи національної культури, 

послідовні етапи його багатовікового розвитку?  

А) не знаю; Б) погано знаю; В) добре знаю); Г) відмінно знаю.   

10. Чи знаєте Ви: характерні особливості української (китайської) 

народної музично-поетичної творчості, її жанрову багатоманітність, типові 

національні риси народної інструментальної музики?  

А) не знаю; Б) погано знаю; В) добре знаю); Г) відмінно знаю.   

11. Чи знаєте Ви: місце і роль інструментальної музики в системі 

мистецтв?  

А) не знаю; Б) погано знаю; В) добре знаю); Г) відмінно знаю. 

12. Чи знаєте Ви: логіку гармонічних процесів у музиці?  

А) не знаю; Б) погано знаю; В) добре знаю); Г) відмінно знаю.   

13. Чи знаєте Ви: основні види і форми акордів, їх функціональні зв’язки 

в ладу, закономірності послідовності й поєднання різних гармонічних 

функцій, їх відповідність певним структурним одиницям музичної форми?  

А) не знаю; Б) погано знаю; В) добре знаю); Г) відмінно знаю. 

14. Чи знаєте Ви: елементи музичної мови і їх значення для слухачів 

різних вікових категорій, які володіють різним рівнем розвитку образного 

мислення? А) не знаю; Б) погано знаю; В) добре знаю); Г) відмінно знаю.   

15. Чи знаєте Ви: основні характеристики музичного звука?  

А) не знаю; Б) погано знаю; В) добре знаю); Г) відмінно знаю.   

16. Чи знаєте Ви: теоретичні основи метроритма?  

А) не знаю; Б) погано знаю; В) добре знаю); Г) відмінно знаю.   

17. Чи знаєте Ви: загальну теорію лада, основні лади народної та 

професійної музики  

А) не знаю; Б) погано знаю; В) добре знаю); Г) відмінно знаю.   

18. Чи знаєте Ви: основні типи музичної фактури?  
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А) не знаю; Б) погано знаю; В) добре знаю); Г) відмінно знаю.   

19. Чи знаєте Ви: характеристики гармонічного складу?  

А) не знаю; Б) погано знаю; В) добре знаю); Г) відмінно знаю.   

20. Чи знаєте Ви: характеристики поліфонічного складу?  

А) не знаю; Б) погано знаю; В) добре знаю); Г) відмінно знаю.   

21. Чи знаєте Ви: основні елементи музичного синтаксису?  

А) не знаю; Б) погано знаю; В) добре знаю); Г) відмінно знаю.   

22. Чи знаєте Ви: основи категорій «жанр» і «стиль»?  

А) не знаю; Б) погано знаю; В) добре знаю); Г) відмінно знаю.   

23. Чи знаєте Ви: технічні і художні можливості музичних інструментів?  

А) не знаю; Б) погано знаю; В) добре знаю); Г) відмінно знаю.   

24. Чи знаєте Ви: логіку поліфонічних процесів в інструментальній 

музиці?  

А) не знаю; Б) погано знаю; В) добре знаю); Г) відмінно знаю.   

25. Чи знаєте Ви: виражальні можливості поліфонічного складу, які 

проявилися в інструментальних творах різних художньо-історичних стилів?  

А) не знаю; Б) погано знаю; В) добре знаю); Г) відмінно знаю.   

26. Чи знаєте Ви: сутність жанрово-стильового підходу до 

інструментальних творів, що вивчаються?  

А) не знаю; Б) погано знаю; В) добре знаю); Г) відмінно знаю.   

27. Чи знаєте Ви: сутність музично-інструментального виконавства в 

діяльності вчителя музики?  

А) не знаю; Б) плохо знаю; В) хорошо знаю); Г) отлично знаю.   

28. Чи знаєте Ви: музично-інструментальний репертуар, необхідний для 

здійснення творчої фахової діяльності?  

А) не знаю; Б) погано знаю; В) добре знаю); Г) відмінно знаю.   

29. Чи знаєте Ви: основи методики роботи над інструментальним 

твором? 

А) не знаю; Б) погано знаю; В) добре знаю); Г) відмінно знаю.   
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Додаток В 

Тест на діагностику творчого потенціалу і креативності (Є. Рогов) 

 

Шкали: рівень творчого потенціалу (креативності)  

Призначення тесту: Діагностика творчого потенціалу, креативності. 

Опис тесту: Питання діагностують кордони допитливості респондента, 

впевненість у собі, сталість, зорову і слухову пам'ять, прагнення до 

незалежності, здатність абстрагуватися та зосереджуватися. Ці показники є 

складовою творчого потенціалу.  

Інструкція до тесту: Виберіть один із запропонованих варіантів 

відповідей.  

Тест: 1. Чи вважаєте ви, що довкілля може бути покращене? А) так; 

Б) ні; В) так, але не у всьому. 

2. Чи вважаєте Ви, що самостійно зможете брати участь у значних 

змінах довкілля? А) так, у більшості випадків; Б) ні; В) так, у деяких 

випадках. 

3. Чи вважаєте Ви, що деякі з ваших ідей принесуть значний прогрес у 

тій галузі, яку ви оберете? А) так; Б) звідки у мене можуть бути такі ідеї? 

В) може бути. 

4. Чи вважаєте ви, що в майбутньому будете відігравати таку важливу 

роль, що зможете щось принципово змінити? А) так, напевно; Б) дуже 

малоймовірно; В) може бути. 

5. Коли ви вирішуєте щось зробити, чи впевнені в тому, що справа 

вийде? А) звичайно; Б) часто охоплюють сумніви, чи зможу зробити; 

В) частіше впевнений, ніж невпевнений. 

6. Чи виникає у Вас бажання зайнятися справою, в якій на даний момент 

ви некомпетентні? А) так, усе невідоме мене приваблює; Б) ні; В) все 

залежить від самої справи і обставин. 
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7. Вам доводиться займатися незнайомою справою. Чи відчуваєте Ви 

бажання досягти в ній досконалості? А) так; Б) що вийде, то і добре; В) якщо 

це не дуже важко, то так. 

8. Якщо справа, яку Ви не знаєте, вам подобається, чи хочете Ви знати 

про неї все? А) так; Б) ні, слід учитися самому основному; В) ні, я тільки 

задовольню свою цікавість. 

9. Коли Ви зазнаєте невдачі, то: А) якийсь час упорствуете, навіть 

усупереч здоровому глузду; Б) одразу залишаєте втілення ідеї, як тільки 

зрозумієте її нереальність; В) продовжуєте виконувати свою справу, доки 

здоровий глузд не покаже нездоланність перешкод. 

10. Фах слід обирати, виходячи з: А) своїх можливостей і перспектив для 

себе; Б) стабільності, значущості, потрібності професії, потреби в ній; В) 

престижу і переваг, які вона забезпечить. 

11. Подорожуючи, могли б Ви легко орієнтуватися на маршруті, по 

якому вже пройшли? А) так; Б) ні; В) якщо місце сподобалося і 

запам'яталося, то так. 

12. Чи можете ви пригадати одразу ж після бесіди все, що про що в ній 

йшлося? А) так; Б) ні; В) згадаю все, що мені цікаво. 

13. Коли Ви чуєте слово на незнайомій мові, чи можете Ви повторити 

його по складах без помилок, навіть не знаючи його значення? А) так; Б) ні; 

В) повторю, але не зовсім правильно.  

14. У вільний час Ви волієте: А) залишатися наодинці, поміркувати; 

Б) перебувати в компанії; В) мені байдуже, чи буду я один або в компанії. 

15. Ви займаєтеся якоюсь справою. Ви вирішуєте припинити її тільки 

коли: А) справа закінчена і здається вам відмінно виконаною; Б) ви більш-

менш задоволені зробленим; В) справа здається зробленою, хоча її ще можна 

робити краще. Але навіщо? 

16. Коли Ви один, Ви: А) полюбляєте мріяти про певні речі; Б) за всяку 

ціну намагаєтеся знайти собі конкретне заняття; В) іноді любите помріяти, 

але про речі, які пов'язані з Вашими справами. 
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17. Коли якась ідея захоплює вас, то Ви станете думати про неї: 

А) незалежно від того, де і з ким Ви перебуваєте; Б) тільки наодинці; 

В) тільки там, де є тиша. 

18. Коли Ви відстоюєте якусь ідею, Ви: А) можете відмовитися від неї, 

якщо аргументи опонентів здадуться вам переконливими; Б) залишитеся при 

своїй думці, які б аргументи не висувалися; В) зміните свою думку, якщо 

опір виявиться надто сильним. 

Обробка результатів тесту: Бали нараховуються за такою схемою: 

Відповідь «А»л – 3 бали, «Б» – 1, «В» – 2 бали. 

 

Інтерпретація результатів тесту: • 48 і більше балів – у Вас закладений 

значний творчий потенціал, який надає Вам багатого вибору творчих 

можливостей. Якщо Ви на ділі зможете реалізовувати Ваші здібності, то Вам 

доступні найрізноманітніші форми творчості.  

• 18 - 47 балів - у Вас є якості, які дозволяють Вам творити, але є і 

бар'єри вашої творчості. Найнебезпечніший – страх, особливо в людей, 

орієнтованих на обов'язковий успіх. Боязнь невдачі сковує уяву – основу 

творчості. Страх може бути і соціальний, страх громадського осуду. Будь-яка 

нова ідея проходить через етап несподіванки, подиву, невизнання, 

засудження оточуючими. Боязнь осуду за нове, незвичну для інших 

поведінку, погляди, почуття сковує творчу активність, знищує творчу 

особистість. 
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Додаток Г 

Опитувальник «Стиль саморегуляції поведінки» (автор В. Моросанова) 

Мета методики: діагностика розвитку стилів індивідуальної 

саморегуляції та її індивідуального профілю. 

Опитувальник складається з 46 тверджень. Твердження опитувальника 

входять до складу 6 шкал (9 тверджень у кожній з них), які відокремлені у 

відповідності з основними регуляторними процесами планування. 

Моделювання, програмування, оцінки результатів, а також регуляторно-

особистісними властивостями і самостійності. Твердження опитувальника 

створенні на типових життєвих ситуаціях і не мають безпосереднього зв’язку 

зі специфікою будь-якої фахової або творчої діяльності.  

Зміст: Письмове заповнення бланку відбувається респондентом 

самостійно.  

Інструкція є такою: «Пропонуємо Вам ряд тверджень про особливості 

поведінки. Після кожного твердження оберіть одну з чотирьох можливих 

відповідей: «Вірно», «Мабуть, вірно», «Мабуть, невірно», «Невірно» і 

позначте відповідь у відповідній графі відповідей». Не пропускайте жодного 

висловлювання. Зверніть увагу, що не може бути добрих або поганих 

відповідей, так як це не випробування Ваших здібностей, а лише визначення 

індивідуальних особливостей Вашої поведінки.  

Критерії оцінки: Інтерпретація результатів передбачає виокремлення 

трьох рівні розвитку індивідуальної саморегуляції – низького, середнього і 

високого. 

Регуляторна шкала Кількість балів 

 Низький рівень Середній рівень Високий рівень 

Планування <3 4-6 >7 

Моделювання <4 4-6 >7 

Програмування <3 5-7 >8 

Оцінка результатів <3 4-6 >7 

Самостійність <4 4-6 >7 

Гнучкість <3 5-7 >8 

Загальний рівень 

саморегуляції 
<23 24-32 >33 
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Опитувальник 

1. Свої плани на майбутнє люблю дуже ретельно обмірковувати.  

2. Є прихильником пригод, змогу йти на ризик.  

3. Намагаюся завжди приходити вчасно, але, тим не менш, часто 

запізнююсь. 4. Дотримуюся девізу «Вислухай пораду, але зроби по-своєму».  

5. Часто покладаюся на власні здібності орієнтуватися у процесі 

виконання будь-якої діяльності і не намагаюся визначити послідовність своїх 

дій.  

6. Оточуючі відмічають, що я недостатньо критичний до себе і до своїх 

дій. Але сам це не завжди помічаю.  

7. Напередодні складання іспитів або заліків часто є відчуття того, що 

не хватило 1-2 днів для підготовки.  

8. Щоб почуватися впевнено, необхідно знати, що очікує тебе завтра. 

9. Мені важко себе змусити щось доопрацьовувати.  

10. Не завжди помічаю свої помилки, частіше це помічають оточуючі.  

11. Перехід на нову систему роботи не викликає в мене негативної 

реакції.  

12. Мені важко відмовитися від прийнятого рішення, навіть під 

впливом близьких мені людей.  

13. Я не вважаю себе людиною, в якої життєвий принцип: «Сім разів 

відміряй, один раз відріж».  

14. Не подобається, коли за мене все вирішують.  

15. Не люблю багато думати про своє майбутнє.  

16. У новому одязі часто відчуваю себе незручно.  

17. Завжди планую свої витрати, не люблю робити не заплановані 

покупки. 18. Уникаю будь-якого ризику.  

19. Моє ставлення до майбутнього часто змінюється. 

20. Завжди намагаюся продумати засоби досягнення мети перш, ніж 

почну діяти.  
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21. Мені подобається зберігати незалежність навіть від близьких мені 

людей. 22. Мої плани на майбутнє зазвичай реалістичні, і яне люблю їх 

змінювати. 23. У перші дні відпустки (канікул) під час зміни образу життя 

завжди відчуваю дискомфорт.  

24. Через великий обсяг роботи завжди буде погана якість результатів.  

25. Мені подобаються часті зміни в житті.  

26. Не завжди своєчасно помічаю зміни обставин і через це в мене 

часто невдачі.  

27. Буваю, що наполягаю на своєму, навіть коли не впевнений у 

правильності відповіді. 

28. Подобається дотримуватися визначеного на день плана.  

29. Намагаюся уникати конфліктів.  

30. У випадку невдачі завжди намагаюся визначити, що було зроблено 

неправильно.  

31. Не люблю розказувати про свої плани, рідко звертаюся за порадами.  

32. Вважаю правильним принцип: спочатку слід розпочати бій. А потім 

визначати засоби для перемоги.  

33. Люблю міркувати про майбутнє, але це, скоріше, фантазії, ніж 

реальність. 34. Намагаюся завжди враховувати думки товаришів щодо себе і 

своєї роботи.  

35. Якщо я зайнятий чимось важливим, то зможу працювати в будь-

якій обстановці.  

36. В очікуванні важливих подій намагаюся завжди визначити 

послідовність своїх дій під час будь-якого розвитку ситуації.  

37. Перш ніж розпочати нову справу, мені необхідно зібрати 

інформацію про умови її виконання.  

38. Рідко залишаю розпочату справу недоведеною до кінця. 

39. Часто не належним чином ставлюся до своїх обов’язків, якщо є 

втомленим або погано себе почуваю. 
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40. Якщо я вважаю, що правий, то мені мало хвилюють думки 

оточуючих про свої дії.  

41. Про мене говорять, що я не вмію виокремити головне від 

другорядного. 

42. Не вмію і не люблю планувати свій бюджет.  

43. Якщо в роботі не досяг необхідної для мене якості, намагаюся 

переробити, навіть якщо оточуючим це не важливо.  

44. Після вирішення конфліктної ситуації часто подумки повертаюся до 

неї, розмірковую про свої дії і результати. 

45. Комфортно почуваю себе в незнайомій компанії, нові люди мне 

завжди цікаві.  

46. Зазвичай різко реагую на зауваження, намагаюся думати і 

виконувати все по-своєму.  

Ключ до опитувальника: Відповіді, які співпадають з ключем (1 бал) 

«Вірно, мабуть» , «вірно» враховуються як «Так», а «мабуть, невірно», 

«невірно» – як «Ні».   

Шкала планування: Так – 1, 8, 17, 22, 28, 31, 36. Ні – 15, 42.   

Шкала моделювання: Так – 11, 37. Ні – 3, 7, 19, 23, 26, 33, 41.   

Шкала програмування: Так – 12, 20, 25, 29, 38, 43. Ні – 5, 9, 32.   

Шкала оцінки результатів: Так – 30, 44. Ні – 6, 10, 13, 16, 24, 34, 39.  

Шкала гнучкості: Так – 2, 11, 25, 35, 36, 45. Ні – 16, 18, 23.   

Шкала самостійності: Так – 4, 12, 14, 21, 27, 31, 40, 46. Ні – 34.   

Шкала загального рівня саморегуляції: Так – 1, 2, 4, 8, 11, 12, 14,  17, 

20, 21, 22, 25, 27, 28, 29, 30,31, 35, 36, 37, 38, 43, 44, 45, 46. Ні – 3, 5, 6, 7, 9, 

10, 13, 15, 16, 18,19, 23, 24, 26, 32, 33, 34, 39, 41, 42.  
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Додаток Ґ  
 

Узагальнені результати діагностики розвиненості творчого самовираження 

студентів ЕГ та КГ за критерієм «міра мотиваційно-вольової спрямованості на творче 

самовираження як особистісно-фахового пріоритету» (Cr1) (констатувальний зріз) 

Таблиця 1 

 

Експериментальна група (ЕГ) Контрольна група (КГ) 

Рівні 
P1(Cr1) P2(Cr1) P3(Cr1) Cr1 

Рівні 
P1(Cr1) P2(Cr1) P3(Cr1) Cr1 

абс. % абс. % абс. % абс. % абс. % абс. % абс. % абс. % 

В 6,0 9,4 4,0 6,3 14,0 21,9 6,0 9,4 В 10,0 15,6 6,0 9,4 16,0 25,0 8,0 12,5 

С 36,0 56,3 34,0 53,1 34,0 53,1 30,0 46,8 С 34,0 53,1 28,0 43,8 38,0 59,4 32,0 50,0 

Н 22,0 34,3 26,0 40,6 16,0 25,0 28,0 43,8 Н 20,0 31,3 30,0 46,8 10,0 15,6 24,0 37,5 

 

Узагальнені результати діагностики розвиненості творчого самовираження 

студентів ЕГ та КГ за критерієм «ступінь обізнаності, сформованості суджень і розумінь 

студентів щодо декорування авторського музичного тексту» (Cr2)(констатувальний зріз) 

Таблиця 2 

 

Експериментальна група (ЕГ) Контрольна група (КГ) 

Рівні 
P1(Cr2) P2(Cr2) P3(Cr2) Cr2 

Рівні 
P1(Cr2) P2(Cr2) P3(Cr2) Cr2 

абс. % абс. % абс. % абс. % абс. % абс. % абс. % абс. % 

В 16,0 25,0 14,0 21,9 10,0 15,6 8,0 12,5 В 16,0 25,0 14,0 21,9 10,0 15,6 10,0 15,6 

С 24,0 37,5 26,0 40,6 28,0 43,8 32,0 50,0 С 34,0 53,1 22,0 34,1 30,0 46,9 30,0 46,9 

Н 8,0 12,5 24,0 37,5 26,0 40,6 24,0 37,5 Н 14,0 21,9 28,0 43,8 24,0 37,5 24,0 37,5 

 

Узагальнені результати діагностики розвиненості творчого самовираження 

студентів ЕГ та КГ за критерієм «міра художньо-стильової переконливості побудови і 

втілення власної виконавської концепції» (Cr3) (констатувальний зріз) 

Таблиця 3 

 

Експериментальна група (ЕГ) Контрольна група (КГ) 

Рівні 
P1(Cr3) P2(Cr3) P3(Cr3) Cr3 

Рівні 
P1(Cr3) P2(Cr3) P3(Cr3) Cr3 

абс. % абс. % абс. % абс. % абс. % абс. % абс. % абс. % 

В 8,0 12,5 8,0 12,5 2,0 3,1 8,0 12,5 В 8,0 12,5 6,0 9,4 2,0 3,1 6,0 9,4 

С 34,0 53,1 28,0 43,8 26,0 40,6 28,0 43,8 С 38,0 59,4 30,0 56,9 24,0 37,5 32,0 50,0 

Н 22,0 34,4 28,0 43,7 36,0 56,3 28,0 43,7 Н 18,0 28,1 28,0 43,7 38,0 59,4 26,0 40,6 

 

Узагальнені результати діагностики розвиненості творчого самовираження 

студентів ЕГ та КГ за критерієм «ступінь здатності до критичного самоаналізу і 

самооцінки продуктивності творчого самовираження з метою проектування 

виконавсько-педагогічних стратегій» (Cr4) (констатувальний зріз) 

Таблиця 4 

 

Експериментальна група (ЕГ) Контрольна група (КГ) 

Рівні 
P1(Cr4) P2(Cr4) P3(Cr4) Cr4 

Рівні 
P1(Cr4) P2(Cr4) P3(Cr4) Cr4 

абс. % абс. % абс. % абс. % абс. % абс. % абс. % абс. % 

В 6,0 9,4 4,0 6,2 2,0 3,1 6,0 9,4 В 4,0 6,2 4,0 6,2 2,0 3,1 4,0 6,2 

С 36,0 56,3 28,0 43,8 20,0 31,3 26,0 40,6 С 40,0 62,5 24,0 37,5 26,0 40,6 28,0 43,8 

Н 22,0 34,3 32,0 50,0 42,0 65,6 32,0 50,0 Н 20,0 31,3 36,0 56,3 36,0 56,3 32,0 50,0 
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Узагальнені результати діагностики розвиненості творчого самовираження 

студентів ЕГ та КГ за критерієм «міра мотиваційно-вольової спрямованості на творче 

самовираження як особистісно-фахового пріоритету» (Cr1) (контрольний зріз) 

Таблиця  5 

 

Експериментальна група (ЕГ) Контрольна група (КГ) 

Рівні 
P1(Cr1) P2(Cr1) P3(Cr1) Cr1 

Рівні 
P1(Cr1) P2(Cr1) P3(Cr1) Cr1 

абс. % абс. % абс. % абс. % абс. % абс. % абс. % абс. % 

В 24,0 37,5 12,0 18,8 32,0 50,0 20,0 31,3 В 20,0 31,3 12,0 18,8 32,0 50,0 12,0 18,7 

С 24,0 37,5 48,0 75,0 26,0 40,6 40,0 62,5 С 28,0 43,7 26,0 40,6 24,0 37,5 32,0 50,0 

Н 16,0 25,0 4,0 6,2 6,0 9,4 4,0 6,2 Н 16,0 25,0 26,0 40,6 8,0 12,5 20,0 31,3 

 

 

Узагальнені результати діагностики розвиненості творчого самовираження 

студентів ЕГ та КГ за критерієм «ступінь обізнаності, сформованості суджень і розумінь 

студентів щодо декорування авторського музичного тексту» (Cr2) (контрольний зріз) 

Таблиця  6 

 

Експериментальна група (ЕГ) Контрольна група (КГ) 

Рівні 
P1(Cr2) P2(Cr2) P3(Cr2) Cr2 

Рівні 
P1(Cr2) P2(Cr2) P3(Cr2) Cr2 

абс. % абс. % абс. % абс. % абс. % абс. % абс. % абс. % 

В 32,0 50,0 36,0 56,3 24,0 37,5 32,0 50,0 В 32,0 50,0 20,0 31,3 24,0 37,5 20,0 31,3 

С 28,0 43,8 24,0 37,5 28,0 43,8 28,0 43,8 С 24,0 37,5 34,0 53,1 32,0 50,0 36,0 56,2 

Н 4,0 6,2 4,0 6,2 12,0 18,7 4,0 6,2 Н 8,0 12,5 10,0 15,6 8,0 12,5 8,0 12,5 

 

 

Узагальнені результати діагностики розвиненості творчого самовираження 

студентів ЕГ та КГ за критерієм «міра художньо-стильової переконливості побудови і 

втілення власної виконавської концепції» (Cr3) (контрольний зріз) 

Таблиця  7 

 

Експериментальна група (ЕГ) Контрольна група (КГ) 

Рівні 
P1(Cr3) P2(Cr3) P3(Cr3) Cr3 

Рівні 
P1(Cr3) P2(Cr3) P3(Cr3) Cr3 

абс. % абс. % абс. % абс. % абс. % абс. % абс. % абс. % 

В 20,0 31,3 16,0 25,0 4,0 6,2 20,0 31,3 В 12,0 18,7 8,0 12,5 8,0 12,5 8,0 12,5 

С 30,0 46,9 32,0 50,0 32,0 50,0 32,0 50,0 С 32,0 50,0 34,0 53,1 26,0 40,6 32,0 50,0 

Н 14,0 21,8 16,0 25,0 28,0 43,8 12,0 18,7 Н 20,0 31,3 22,0 34,4 30,0 46,9 24,0 37,5 

 

 

Узагальнені результати діагностики розвиненості творчого самовираження 

студентів ЕГ та КГ за критерієм «ступінь здатності до критичного самоаналізу і 

самооцінки продуктивності творчого самовираження з метою проектування 

виконавсько-педагогічних стратегій» (Cr4) (контрольний зріз) 

Таблиця  8 

 

Експериментальна група (ЕГ) Контрольна група (КГ) 

Рівні 
P1(Cr4) P2(Cr4) P3(Cr4) Cr4 

Рівні 
P1(Cr4) P2(Cr4) P3(Cr4) Cr4 

абс. % абс. % абс. % абс. % абс. % абс. % абс. % абс. % 

В 12,0 18,7 16,0 25,0 4,0 6,2 12,0 18,7 В 8,0 12,5 8,0 12,5 4,0 6,2 8,0 12,5 

С 40,0 62,5 38,0 53,4 22,0 34,4 32,0 50,0 С 32,0 50,0 32,0 50,0 24,0 37,5 24,0 37,5 

Н 12,0 18,8 10,0 15,6 38,0 59,4 20,0 31,3 Н 24,0 37,5 24,0 37,5 36,0 56,3 32,0 50,0 
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Узагальнені результати діагностики розвиненості творчого самовираження 

студентів ЕГ та КГ за критерієм «міра мотиваційно-вольової спрямованості на творче 

самовираження як особистісно-фахового пріоритету» (Cr1) (підсумковий зріз) 

Таблиця  9 

 

Експериментальна група (ЕГ) Контрольна група (КГ) 

Рівні 
P1(Cr1) P2(Cr1) P3(Cr1) Cr1 

Рівні 
P1(Cr1) P2(Cr1) P3(Cr1) Cr1 

абс. % абс. % абс. % абс. % абс. % абс. % абс. % абс. % 

В 28,0 43,7 24,0 37,5 32,0 50,0 24,0 37,5 В 20,0 31,3 12,0 18,7 32,0 50,0 12,0 18,7 

С 36,0 56,3 36,0 56,3 32,0 50,0 40,0 62,5 С 32,0 50,0 32,0 50,0 24,0 37,5 36,0 56,3 

Н 0,0 0,0 4,0 6,2 0,0 0,0 0,0 0,0 Н 12,0 18,7 20,0 31,3 8,0 12,5 16,0 25,0 

 

 

Узагальнені результати діагностики розвиненості творчого самовираження 

студентів ЕГ та КГ за критерієм «ступінь обізнаності, сформованості суджень і розумінь 

студентів щодо декорування авторського музичного тексту» (Cr2) (підсумковий зріз) 

Таблиця  10 

 

Експериментальна група (ЕГ) Контрольна група (КГ) 

Рівні 
P1(Cr2) P2(Cr2) P3(Cr2) Cr2 

Рівні 
P1(Cr2) P2(Cr2) P3(Cr2) Cr2 

абс. % абс. % абс. % абс. % абс. % абс. % абс. % абс. % 

В 40,0 62,5 44,0 68,3 32,0 50,0 40,0 62,5 В 32,0 50,0 20,0 31,2 24,0 37,5 20,0 31,2 

С 24,0 37,5 20,0 31,2 28,0 43,8 24,0 37,5 С 24,0 37,5 40,0 62,5 36,0 56,3 36,0 56,3 

Н 0,0 0,0 0,0 0,0 4,0 6,2 0,0 0,0 Н 8,0 12,5 4,0 6,3 4,0 6,2 8,0 12,5 

 

 

Узагальнені результати діагностики розвиненості творчого самовираження 

студентів ЕГ та КГ за критерієм «міра художньо-стильової переконливості побудови і 

втілення власної виконавської концепції» (Cr3) (підсумковий зріз) 

Таблиця  11 

 

Експериментальна група (ЕГ) Контрольна група (КГ) 

Рівні 
P1(Cr3) P2(Cr3) P3(Cr3) Cr3 

Рівні 
P1(Cr3) P2(Cr3) P3(Cr3) Cr3 

абс. % абс. % абс. % абс. % абс. % абс. % абс. % абс. % 

В 36,0 56,3 32,0 50,0 12,0 18,7 24,0 37,5 В 12,0 18,8 12,0 18,7 8,0 12,5 8,0 12,5 

С 28,0 43,7 28,0 43,8 44,0 68,8 36,0 56,3 С 40,0 62,5 36,0 56,3 28,0 43,8 32,0 50,0 

Н 0,0 0,0 4,0 6,2 8,0 12,5 4,0 6,2 Н 12,0 18,7 16,0 25,0 28,0 43,7 24,0 37,5 

 

Узагальнені результати діагностики розвиненості творчого самовираження 

студентів ЕГ та КГ за критерієм «ступінь здатності до критичного самоаналізу і 

самооцінки продуктивності творчого самовираження з метою проектування 

виконавсько-педагогічних стратегій» (Cr4) (підсумковий зріз) 

Таблиця 12 

 

Експериментальна група (ЕГ) Контрольна група (КГ) 

Рівні 
P1(Cr4) P2(Cr4) P3(Cr4) Cr4 

Рівні 
P1(Cr4) P2(Cr4) P3(Cr4) Cr4 

абс. % абс. % абс. % абс. % абс. % абс. % абс. % абс. % 

В 24,0 37,5 32,0 50,0 12,0 18,8 20,0 31,3 В 8,0 12,5 12,0 18,8 4,0 6,2 8,0 12,5 

С 40,0 62,5 28,0 43,8 36,0 56,2 40,0 62,5 С 40,0 62,5 36,0 56,2 24,0 37,5 28,0 43,7 

Н 0,0 0,0 4,0 6,2 16,0 25,0 4,0 6,2 Н 16,0 25,0 16,0 25,0 36,0 56,3 28,0 43,8 

 


